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RESUMO: A rede escolar SESI-SP abrange 175 escolas e tem mais de 95.000 estudantes na 

Educação Básica.1 Por entender que incluir não é somente inserir crianças e jovens no contexto 

escolar, mas, além disso, dar-lhes condições reais de aprendizagem, essa instituição 

desenvolve projetos no campo da inclusão, sendo um deles o AVALIAR PARA INCLUIR: uma 

experiência de avaliação da aprendizagem para a promoção da inclusão na rede escolar SESI-

SP,2 por meio do qual monitora e analisa o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes 

com deficiência auditiva que utilizam o Sistema FM, equipamento disponibilizado aos 

participantes do projeto pela rede e que proporciona ao discente a melhor compreensão da 

fala do docente.   

Esse relato visa apresentar a metodologia, o desenvolvimento e os primeiros 

resultados desse projeto, que tem como referencial teórico os estudos concernentes à 

avaliação formativa. O SESI-SP acredita que todo estudante possui potencialidades e é capaz 

de aprender, cabendo à escola fornecer as oportunidades para que as competências e 

habilidades individuais sejam desenvolvidas. Com base em Hadji (2001), o SESI-SP entende que 

a avaliação formativa é aquela que ao cercar-se de todos os meios e procedimentos possíveis 

para apreciar o desenvolvimento e intervir no processo de ensino e aprendizagem do 

estudante, o faz sob um desejo ímpar: o da inclusão.  

Por meio de etapas preestabelecidas, analisam-se as competências linguísticas dos 

estudantes envolvidos, entendendo ser a Língua Portuguesa essencial para a construção da 

interação comunicativa para esses alunos. Optou-se pelo trabalho com portfólio e com a 

produção textual como instrumentos avaliativos, pensando-se em estratégias que 

“iluminassem o rosto e concedessem voz” aos participantes.  

                                                           
 
1
 As 175 escolas estão presentes em 111 municípios do estado de São Paulo/Brasil. 

2
 Denominar-se-á o projeto na forma reduzida “Avaliar para Incluir”. 
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A realização desse projeto, que envolveu não só pesquisa, mas também formação 

continuada de coordenadores pedagógicos, coleta e análise de produções docentes e 

discentes, já apresenta os seguintes resultados: a concretização do papel fundamental do 

coordenador pedagógico como gestor e formador de sua equipe docente, a ampliação do 

significado do papel e da atuação de docentes na sala de aula; e a consciência de que os 

estudantes são os reais protagonistas do processo avaliativo. Almeja-se, por meio desses 

resultados, vencer um dos maiores desafios da inclusão: garantir a permanência de estudantes 

com necessidades educacionais especiais na escola, assegurando-lhes uma educação de 

qualidade, num contexto de aprendizado efetivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, Avaliação da aprendizagem, Avaliação Formativa, Deficiência 

Auditiva, Sistema FM. 

 

 

ABSTRACT 

 

SESI-SP school chain includes 175 schools and serves more than 95000 students in 

basic education. Believing that include children and young people is not only give them a place 

to study, but, essentially, give them real learning conditions, SESI-SP develops some projects in 

the field of school inclusion. One of them is EVALUATE TO INCLUDE: a learning evaluation 

experience to promote inclusion in SESI-SP schools, which monitors and analyses the learning 

development of students with hearing impairment, who use FM hearing system. This 

equipment is provided by SESI-SP and gives the student a better understanding of the 

teacher’s speech. 

This report aims to present the methodology, the development and the first results of 

this project, which is based on formative evaluation studies. SESI-SP believes that all students 

have potential and are able to learn, and that the school must give them opportunities to 

develop their individual competencies and abilities. Based on Hadji (2001), SESI-SP 

understands that formative evaluation comprehends a multiplicity of means and strategies in 

favor of a unique goal: inclusion. 

In this project, the linguistic competencies of students were analyzed, in pre-

established steps, because we understand that the language is essential to build a 

communicative interaction with and among these students. We worked with portfolios and 

textual productions as evaluation instruments, using strategies that could empower the 

participants. 
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The accomplishment of this project involved not only research, but formative 

meetings with school leaders, and data collection and analysis of teachers and pupils’ 

productions. At this stage, we found these following results: the empowerment of the 

school leaders acting as leaders and as “teachers of teachers”; the resignification of both role 

and action of teachers in their classrooms; and the awareness that students play the most 

significant role in their evaluation processes. Based on these results, we aim to overcome one 

of the major challenges about inclusion: ensure that the students with special needs remain in 

the school, assuring them a high quality education, in a context of effective learning. 

 

KEYWORDS: School inclusion, learning evaluation, formative evaluation, hearing impairment, 

FM hearing system. 

INTRODUÇÃO 

 

Araújo, Didonê e Gurgel (2007, p. 39) afirmam que “Não basta acolher e promover a 

interação social. É preciso ensinar – aliás, como a própria legislação prevê desde 1988, quando 

a constituição foi aprovada”3. Essa premissa apontada por esses autores no artigo “Inclusão, só 

com aprendizagem”, publicado na revista Nova Escola, representa uma postura ideológica que 

também é defendida pela rede escolar SESI-SP, uma instituição de ensino que promove uma 

política educacional inclusiva e equitativa, como aponta os próprios Referenciais Curriculares 

da rede SESI-SP (2003, pp. 14-16), que, em seus princípios, no primeiro item, deixa claro que a 

prática educativa parte do reconhecimento da diversidade dos alunos, a fim de proporcionar-

lhes oportunidades para o pleno desenvolvimento.  

A rede escolar SESI-SP acredita que, além de incluir, é necessário pensar em uma 

educação de qualidade, capaz de promover a aprendizagem de todos os alunos. Para a 

concretude desse objetivo, torna-se essencial: a formação contínua de docentes e demais 

                                                           
3
 A inclusão de pessoas com necessidades especiais é garantida pelo artigo 208 da Constituição Federal, 

de 1988. Há, também, o Decreto nº 5.296, de 2004, que, ao regulamentar a lei nº 10.048, de 2000, 
prioriza o atendimento de pessoas portadoras de deficiência. No que se refere ao campo educacional 
internacional, é fundamental para os propósitos da inclusão social a Declaração de Salamanca, uma 
resolução das Nações Unidas, de 1994, que reafirma o direito de todas as pessoas à educação, conforme 
a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. No âmbito nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 1996, garante a inclusão de alunos com necessidades educacionais 
especiais. O SESI-SP, por sua vez, possui as Diretrizes para o atendimento aos alunos com necessidades 
educacionais especiais, documento que busca assegurar os princípios propostos nas leis anteriormente 
mencionadas. 
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profissionais da educação; a melhoria da qualidade do ambiente escolar; o planejamento 

de um currículo coeso com as mudanças da sociedade e em sintonia com os avanços 

tecnológicos; e, não menos importante, a valorização da heterogeneidade que permeia a sala 

de aula, um mundo cheio de experiências e de vivências.  

O projeto Avaliar para incluir iniciou-se em 2010, quando a rede escolar SESI-SP 

forneceu a estudantes com deficiência auditiva aparelhos do Sistema FM – uma tecnologia 

assistiva composta por equipamento sem fio que transmite a fala do professor diretamente 

para o aparelho auditivo ou implante coclear do estudante, amenizando as interferências do 

ruído de fundo e a diminuição do volume causada pela distância, de modo a melhorar a 

inteligibilidade da fala.  

Em 2010, quatorze alunos participavam da primeira edição do projeto. Eles foram 

selecionados a partir de critérios estabelecidos pela então Divisão de Saúde e estavam 

matriculados na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A partir de 

2012, em sua segunda edição, foram incluídos quarenta e quatro novos alunos, totalizando 58 

estudantes, matriculados no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Dos cinquenta e oito 

alunos mencionados, cinquenta e seis recebem o Sistema FM do SESI-SP e dois possuem 

aparelhos próprios.  

Atualmente, o monitoramento da aprendizagem dos estudantes que recebem o 

Sistema FM está a cargo da Divisão de Educação e Cultura da rede escolar SESI-SP e é realizado 

por meio de um trabalho colaborativo entre as gerências GAE – Gerência de Avaliação 

Educacional, GCP – Gerência de Currículos e Programas e GPEE – Gerência de Programas 

Educacionais Especiais.4 Em todas essas gerências, existe uma equipe técnica, formada por 

diversos profissionais, dentre eles, analistas, supervisores e gerentes, que colaboram, por meio 

de pesquisa e de formação profissional, para o aprimoramento do projeto, que tem como 

principal demanda, no momento, monitorar a progressão da aprendizagem dos estudantes 

participantes, por meio da avaliação formativa. Nesse processo, a avaliação não é vista como 

um fim em si mesma (o ponto de chegada), mas antes, o ponto de partida para a verificação da 

evolução do aprendizado do estudante.  

                                                           
4
 GAE – Gerência de Avaliação Educacional, GCP – Gerência de Currículos e Programas e GPEE – 

Gerência de Programas Educacionais Especiais são equipes responsáveis pela avaliação educacional, 
currículo e saúde escolar, respectivamente. Os profissionais que atuam nessas gerências trabalham na 
sede da rede escolar SESI-SP, situada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo/Brasil. 
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A relevância desse projeto justifica-se pelo desejo do SESI-SP em aprimorar e 

difundir o entendimento de que, quando se fala em aprendizagem de todos os alunos, 

pensa-se nas condições e estratégias ofertadas pela escola que serão capazes de avaliar o 

progresso acadêmico de seus estudantes, orientando-os em cada nova ação, em cada novo 

passo, unindo forças para não deixar nenhum aluno “à beira do caminho”. Nesse sentido, 

como menciona Lara (2009),  

 

a área de avaliação no SESI-SP tem por tarefa propor estratégias para avaliar os 

processos formativos, o sistema de ensino da rede escolar SESI e seus resultados, bem 

como contribuir para o debate sobre a avaliação da aprendizagem na sala de aula, 

com clara intenção de elaborar um modelo de avaliação que favoreça o exercício de 

uma postura crítica dos educadores em relação ao projeto pedagógico de suas escolas, 

colocando em questão formas transmissivas e mecânicas de ensinar (p.18). 

 

Ao colocar em questão as “formas mecânicas de ensinar”, o SESI-SP busca, junto à 

equipe de educadores da rede, a implantação de uma nova cultura avaliativa que, ao invés de 

punir e selecionar, integra, une e inclui. O projeto Avaliar para incluir é um desses desafios que 

surgem para provar que “Educar é proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento 

natural do ser humano, objetivando torná-lo útil a si mesmo, à família, à sociedade, ao país a 

que pertence e aos ideais de compreensão e solidariedade universal” (Caderno SESI, 18 anos, 

1965, p.16, citado por Referenciais Curriculares da rede escolar SESI-SP, 2003, p. 12). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

O referencial teórico que fundamenta o projeto Avaliar para incluir perpassa o campo 

da educação inclusiva e o âmbito da prática da avaliação formativa. Os autores dessas duas 
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grandes áreas defendem a tese de que todo aprendiz é repleto de potencialidades e de 

possibilidades, cabendo à escola fornecer as oportunidades para que as competências e 

habilidades individuais sejam aprimoradas.5 

No que diz respeito ao campo da educação inclusiva, o quarto tópico, do item 2, da 

Declaração de Salamanca sobre princípios, política e práticas na área das necessidades 

educacionais especiais, deixa claro que “as crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar através duma 

pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas necessidades”. Para tanto, o 

item 3 do mencionado documento apela aos governos para “conceder a maior prioridade, 

através das medidas de política e através das medidas orçamentais, ao desenvolvimento dos 

respectivos sistemas educativos, de modo a que possam incluir todas as crianças, 

independentemente das diferenças ou dificuldades individuais”(Declaração de Salamanca, 

1994). Diante disso, percebe-se que, em sentido mais amplo, conforme aponta A. Karagiannis, 

W. Stainback e S. Stainback (1999, p. 21), “o ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – 

independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural – 

em escolas e salas de aula provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas”. 

Os autores mencionam ainda que: 

 

Educando todos os alunos juntos, as pessoas com deficiências têm oportunidade de 

preparar-se para a vida na comunidade, os professores melhoram suas habilidades 

profissionais e a sociedade toma a decisão consciente de funcionar de acordo com o 

valor social da igualdade para todas as pessoas... (A. Karagiannis, W. Stainback & S. 

Stainback, 1999, p. 21). 

 

                                                           
5
 Cabe ressaltar, contudo, que ainda que o SESI-SP acredite na concepção da avaliação formativa, é uma 

rede que responde a questões legais e que, por conta disso, realiza, em finais de etapa, a avaliação 
classificatória. No entanto, as atuais reflexões sobre o tema da avaliação da aprendizagem, difundidas 
em formações e capacitações de educadores, permitem entender a avaliação classificatória como 
integrante do processo formativo. 
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Alguns dos documentos fundamentais para se atingir os objetivos do projeto 

Avaliar para Incluir foram os próprios Referenciais Curriculares da rede escolar SESI-SP, o 

Regimento Comum da rede escolar SESI-SP e as orientações contidas nas Diretrizes para 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, da rede SESI-SP. Esses 

documentos asseguram: a verificação de competências dominadas pelos educandos, a fim de 

se redimensionar a prática pedagógica, a verificação dos avanços e dificuldades no processo de 

aquisição do conhecimento e a tomada de consciência, por parte do educando, de sua própria 

aprendizagem.  

No que se refere à avaliação da aprendizagem, cabe lembrar algumas considerações 

de Depresbiteris e Tavares (2009, p.41), para quem as finalidades da avaliação estão 

estreitamente relacionadas às concepções do que significa aprender, cabendo à escola refletir 

e tornar claro seus pressupostos educacionais, inserindo-os no projeto pedagógico que, 

segundo a autora, visa nortear caminhos e ações pedagógicas. Nesse panorama, evidencia-se 

que a prática avaliativa revela a concepção de ensino, de aprendizagem e de avaliação de uma 

instituição e de sua equipe de profissionais. É essa concepção de avaliação, como força que 

impele ao movimento do saber, que se torna base para se alcançar todas as metas almejadas e 

estabelecidas por uma instituição de ensino. 

No interior dessas reflexões sobre avaliação, a rede escolar SESI-SP, por meio de seu 

Regimento Comum, defende uma perspectiva de avaliação formativa, ao valorizar o papel do 

aluno no processo de aquisição e amadurecimento do conhecimento. A avaliação diagnóstica, 

que inicia o processo avaliativo, busca analisar os saberes dos educandos, sem aplicação de 

menção, conceito ou nota, e nortear o planejamento docente. Ao destinar-se à verificação das 

competências dominadas pelo educando, a avaliação formativa, que ocorre durante todo o 

processo avaliativo, possibilita ao professor redimensionar sua proposta pedagógica, ao 

mesmo tempo em que é capaz de conduzir o aluno a uma tomada de consciência sobre seus 

avanços e dificuldades, envolvendo a ambos – docente e discente – no processo ativo de 

ensino e aprendizagem. Para a realização da avaliação formativa, no entanto, torna-se 

imprescindível a explicitação dos critérios de avaliação para o aluno, a diversificação de 

técnicas, procedimentos e instrumentos avaliativos e o estímulo ao desenvolvimento da 

atitude autoavaliativa por parte do educando.  
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Todo o processo de avaliação deve ser registrado, no intuito de evidenciar os 

avanços do educando no processo de ensino e aprendizagem. Essa ação auxilia na 

elaboração do planejamento pedagógico e na progressão da aprendizagem do aluno. O 

professor enxerga melhor o caminho de seu trabalho e o aluno, ao receber o feedback do 

professor, reflete sobre o que aprendeu na escola, contribuindo, assim para a metacognição.  

Com o intuito de manter os princípios da avaliação formativa e acompanhar o processo 

de ensino e aprendizagem dos estudantes que recebem o Sistema FM, optou-se, no projeto 

Avaliar para Incluir, pelo trabalho com o portfólio, por acreditar-se que se trata de um 

instrumento de avaliação condizente com a avaliação formativa (Villas Boas, 2010, p. 37). 

Como as informações contidas nesse material revelam o desenvolvimento, a continuidade e o 

aperfeiçoamento de atividades realizadas pelo aluno, o portfólio torna-se uma coleção de 

produções, carrega as evidências da aprendizagem do estudante e denota o trabalho conjunto 

realizado por docente e discente, principalmente no que se refere ao estabelecimento de 

objetivos e meios de alcançá-los. De acordo com Depresbiteris e Tavares,  

 

O portfólio possibilita ao professor verificar não só o que o educando não sabe, mas o 

que ele é capaz de realizar, o que imprime um caráter mobilizador à aprendizagem. 

Pode-se verificar como o aluno evoluiu em termos de escrita, quais as tentativas fez 

para elaborar um texto, seus progressos com relação à aplicação de regras gramaticais 

e à elaboração de diferentes tipos de texto. Permite, igualmente, conhecer melhor a 

trajetória do aluno em sua aprendizagem, bem como, seus sentimentos e formas de 

expressão. (2009, p.151). 

 

Como se pode notar, a reflexão do aluno durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem – evidenciado pela seleção dos trabalhos do portfólio – é fundamental para o 

processo de construção dos saberes e da aquisição da autonomia do educando. Lembrando, 

ainda, que o uso desse recurso beneficia qualquer aluno, seja o desinibido, o tímido, o que 

gosta de trabalhar em grupo, o que prefere trabalhar individualmente, o que gosta de escrever 
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e o que não gosta, demonstrando a capacidade que tem o portfólio em revelar traços 

identitários daquele que o constrói (Villas Boas, 2010, p. 41). 

Por assim ser, o SESI-SP acredita que o portfólio pode ser um instrumento essencial 

para a avaliação de estudantes que usam o sistema FM. Apesar de a elaboração do portfólio 

não se restringir aos alunos com deficiência auditiva, esse instrumento pode facilitar a 

compreensão da evolução das aprendizagens desses estudantes, uma vez que permite ao 

professor (ao coordenador, aos pais) entender o trabalho do aluno de forma contextualizada 

(Barton & Collin, 1997, p. 9, citado por Villas Boas, 2010, p. 40). Acredita-se que, por “dar voz” 

a todos os estudantes, inclusive àqueles com necessidades educacionais especiais, e por 

valorizar as capacidades individuais, o portfólio é um instrumento que favorece a inclusão, 

especialmente no que se refere ao acompanhamento dos avanços dos alunos.   

Nesse contexto, é fácil perceber que o portfólio amplia a noção de avaliação. Não 

somente se verifica o que se aprendeu, mas percebe-se todo o caminho percorrido e as 

estratégias utilizadas que possibilitaram a aquisição e progressão do conhecimento. Nesse 

aspecto, mais do que isso, o aluno se sente mesmo incentivado a mostrar seu progresso, 

preparando-se para anunciar o que aprendeu e defender suas posições com relação a esse 

processo (Villas Boas, 2010, pp. 37-104). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Para o desenvolvimento do projeto Avaliar para Incluir, optou-se por um caminho 

metodológico cujo objetivo principal foi o de acompanhar e monitorar o processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes com deficiência auditiva. Para atingir esse objetivo, decidiu-se 

pelo trabalho com o portfólio, dando-se ênfase ao trabalho com a Língua Portuguesa e à 

mediação do coordenador pedagógico.  

A escolha do trabalho com o portfólio como instrumento avaliativo foi motivada pelas 

próprias características desse instrumento que possibilita não só a percepção da identidade do 

estudante que o elabora, mas também permite um olhar sobre um processo em que se 

percebem evidências de dificuldades, avanços e estratégias de superação. O trabalho com a 
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Língua Portuguesa relaciona-se diretamente ao fato de que se trata da via essencial para o 

estabelecimento de uma relação com o mundo e com os sujeitos envolvidos na interação 

comunicativa. Cabe mencionar, ainda, que é pela manifestação da língua (falada ou escrita) 

que se revelam as defasagens decorrentes da deficiência auditiva. Já no que se refere à 

mediação do coordenador pedagógico, destaca-se a relevância desse profissional como 

formador dos docentes no contexto escolar, para a realização das ações propostas para a 

execução do projeto e para a mediação entre o professor e a equipe técnica.  

Realizaram-se, nesse sentido, encontros com os coordenadores pedagógicos 

responsáveis pelas unidades escolares dos alunos atendidos com o Sistema FM e com a equipe 

de profissionais das gerências envolvidas. Foram encontros fundamentados por discussões e 

reflexões sobre as grandes temáticas que envolvem o projeto, a saber: inclusão, avaliação 

formativa, concepção de língua portuguesa, trabalho com o portfólio. Salienta-se que os 

enfoques dados em cada encontro dependiam do desenvolvimento das ações do projeto, cujo 

caminhar exigia novos direcionamentos e novos cronogramas. Percebeu-se, por exemplo: a 

necessidade de se diferenciar surdez de deficiência auditiva; a importância de se aprofundar o 

trabalho com o estudo dos gêneros textuais e com o portfólio; e, especialmente, como avaliar 

esses alunos com deficiência auditiva.  

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Foram selecionadas algumas atividades presentes nos portfólios dos alunos com 

deficiência auditiva.6 São trabalhos que apresentam não só elementos fundamentais para a 

aprendizagem dos alunos, mas que também evidenciam a compreensão, por parte do próprio 

aluno, de sua aprendizagem, evidenciado-se o trabalho com a avaliação formativa. Nesse 

sentido, aqui, demonstrar-se-ão atividades em que se percebem: a ênfase dada ao processo de 

                                                           
6
 Para a elaboração desse artigo, foram indispensáveis algumas análises do trabalho desenvolvido com o 

portfólio, durante a primeira edição do projeto, e que constam num relatório sobre o Avaliar para 
Incluir. As análises foram então realizadas por Tânia Rosiê Ferreira dos Santos, Sebastião Fernandes e 
Nádia Hatsue Aoyama, membros da GAE e responsáveis pelo monitoramento do projeto à época. Essas 
análises foram aprofundadas para essa publicação pelos autores desse artigo. 
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retextualização,7 no trabalho com gêneros, que favorece não só a apropriação, mas 

também a função da escrita; o monitoramento do processo com a presença do feedback 

deixado pelo professor no portfólio, que contribui para o avanço das aprendizagens do aluno;  

a relevância da autoavaliação, que é fundamental para que o estudante desenvolva a 

metacognição e adquira autonomia no seu percurso de aquisição do conhecimento; e a 

eficiência de um registro reflexivo por parte do professor, essencial em casos de alunos com 

deficiência auditiva. 

No que se refere ao trabalho com gêneros e, mais especificamente, ao trabalho com a 

retextualização, pode-se observar, na figura abaixo, referente a uma atividade de produção 

textual de um portfólio de um dos estudantes atendidos pelo projeto Avaliar para Incluir, foco 

na reescrita de um conto de fadas, a partir da contextualização por meio de imagens. Na 

produção inicial, o estudante demonstra certa dificuldade ao escrever o início do texto, 

deixando de detalhar para quem as fadas dariam seus dons; há também problemas na 

sequência lógico-temporal e na progressão tópica, o que ocasiona uma ruptura com a coesão 

textual, aspectos que, como podem ser observados abaixo, são evidenciados pela professora.  

 

                                                           
7
 Processo em que os alunos fazem a reescrita de seus textos, após análise crítica. 
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                                                                                        Figura 1 

 

Já na produção final percebem-se avanços qualitativos, o que leva a pressupor a 

existência de intervenções além das apresentadas na atividade inicial. O estudante não se 

limita a acrescentar somente o que lhe é solicitado pelo professor, complementa o texto com 

maior riqueza de detalhes e cria um diálogo entre as personagens. Nota-se, ainda, que, após as 

considerações do professor, o aluno, por meio da retextualização, enriquece seu texto, 

aprimorando as sequências descritiva e narrativa. Além de aprimorar seu texto, o aluno 

percebe que seu trabalho foi reconhecido e valorizado, por meio do feedback positivo deixado 

pela professora. São estratégias como essa que vão sedimentando a prática da produção 

textual, uma vez que a ela imbrica-se a função social da escrita. 
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                                                                                             Figura 2 

 

Num processo de avaliação formativa, as intervenções do professor podem ocorrer de 

diversas maneiras, sempre levando em consideração os critérios de correção e avaliação que 

foram negociados com os estudantes. No portfólio de outro aluno que recebe o Sistema FM, 

por exemplo, ao promover a reflexão para tópicos linguístico-textuais e para equívocos 

gramaticais, o professor combina códigos para sinalizar necessidades de retextualização. Cabe 

mencionar que, no caso do estabelecimento de códigos, é necessário clareza e simplicidade 

em sua aplicação.  
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                                                                                                  Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Figura 4 
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Por meio desse exemplo acima (figura 4), também se consegue refletir sobre a 

relevância do feedback. Cabe lembrar que, com relação ao significado do termo, alguns 

autores acreditam que feedback se trata de uma ação que precisa informar o estágio de um 

nível atual e o nível de referência que se busca alcançar (Ramprasad, 1983, citado por Villas 

Boas, 2011, p. 27). Já outros teóricos, como Black e Wiliam (1998, p. 53, citado por Villas Boas, 

2011, p. 28), pensam ser melhor entender o feedback como uma informação oferecida ao 

estudante sobre o seu desempenho. Dada a complexidade em se fornecer o feedback, o qual 

deve sempre considerar não só os critérios negociados com a turma, mas também as 

características e as capacidades dos estudantes, o SESI-SP acredita que, desde que todas as 

ações pedagógicas sejam voltadas para o progresso do aluno, o feedback deve, além de 

fornecer informações sobre o desempenho dos alunos, indicar onde eles precisam chegar e o 

que precisa ser feito para que atinjam os objetivos esperados. Na figura 1 acima, por exemplo, 

observa-se um feedback inicial do professor apresentando o que o aluno deixou de cumprir em 

seu texto “faltou sequência em seu texto” e um feedback posterior, informando a melhora do 

estudante “agora você conseguiu deixar sua história melhor!”.  

Contudo, como a profundidade do feedback escrito é afetada por questão de tempo, 

almeja-se que, atrelado ao trabalho com o portfólio, exista o feedback verbal, por meio do 

qual se espera que o professor explicite o que deseja do aluno. Nesse sentido, tanto o 

feedback observado na figura 1 como na 3, poderiam estar mais claros com relação aos 

objetivos. A atuação do coordenador pedagógico é importante nesse momento, pois, caberia a 

ele observar as ponderações do professor, numa relação dialógica de parceria, perguntar se o 

professor explicou ao aluno como deveria ser a sequência do texto (subtende-se, ainda, que o 

professor tenha enfocado o assunto durante as aulas) e se o professor também orientou o 

aluno verbalmente. Diante das respostas obtidas, caberia ao coordenador orientar novas 

ações, dando, também, seu feedback ao professor. 

Um elemento que facilitaria e tornaria mais eficiente o fornecimento do feedback é a 

associação dele com à realização da autoavaliação por parte do aluno, por meio da qual o 

professor teria acesso ao nível de entendimento do estudante diante dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula e diante do processo de ensino e aprendizagem vivenciado. 

Acredita-se que isso fortaleceria o vínculo professor-aluno, sedimentando a avaliação 
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formativa. É o que pode ser observado no exemplo seguinte, em que há a autoavaliação 

do aluno e as observações do professor: 

 

                                                                                                                Figura 5  

 

Percebe-se que a proposta de autoavaliação é fundamental para a constituição da 

autonomia do ato de aprender e, quanto antes for iniciada, melhor será a qualidade de 

autoavaliação do estudante, favorecendo seu posicionamento crítico diante de sua construção 

de conhecimento.  

Neste outro exemplo, percebe-se que o estudante é capaz de revelar seu 

posicionamento a respeito do processo vivenciado em 2011, dizendo também que poderia ter 

sido melhor. Há também uma clareza, por parte do aluno, de que para que possa alcançar as 

metas do próximo ano, terá de dedicar-se, pois sabe de suas dificuldades. Esse exercício é 

importante para o desenvolvimento de atitudes que favorecem a aprendizagem.  
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                                                                                                                                   Figura 6 

Em casos de alunos que não conseguem se expressar no registro escrito, por conta, 

principalmente, do grau maior de deficiência auditiva, existem outras possibilidades de 

autoavaliação. É o que se percebe no exemplo a seguir. Ao oferecer um formulário com 

critérios de análise, o professor orienta o estudante para o foco principal da autoavaliação do 

aluno naquele momento: observar suas produções.  
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                                                                                                                            Figura 7 

 Entretanto, essa iniciativa não suprime a necessidade de se estabelecer um diálogo 

com o estudante, a partir do registro feito por ele, para questioná-lo a respeito da coerência 

do preenchimento, criando-se, ainda, a possibilidade de o aluno explicitar sua consciência 

sobre a aquisição da aprendizagem e sobre a forma como manifesta essa conscientização. 

Diante dessas estratégias pedagógicas que visam potencializar as capacidades dos 

alunos com deficiência auditiva, nota-se, portanto, que o fornecimento do feedback associa-se 

à prática do registro reflexivo, também realizado pelo professor. Nesse sentido, tornou-se 

frequente, nos portfólios analisados, a presença de uma breve síntese elaborada pelo 
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professor referente, especialmente, ao progresso do aluno e direcionada ao próprio 

estudante.  

A realização dos encontros com os coordenadores pedagógicos e o trabalho de 

monitoramento do processo de ensino e de aprendizagem dos alunos que receberam o 

Sistema FM apresentam alguns resultados. Uma das conquistas do projeto foi a transformação 

da postura da equipe escolar, principalmente dentro da sala de aula. Em reuniões realizadas 

pelas equipes da GAE, GCP, GPEE, os coordenadores relatam que alunos e professores estão 

percebendo que a construção do conhecimento se dá de maneira colaborativa, por meio da 

interação de todos no processo de ensino e aprendizagem. Essa transformação vem 

possibilitando um olhar para a necessidade de novas intervenções de natureza didático-

metodológica para esses alunos. Ressalta-se que a reflexão sobre essas novas intervenções 

não se restringe aos alunos com deficiência auditiva, no sentido de que se referem a práticas e 

atividades que podem ser realizadas com toda a turma. Percebe-se, também, que, como os 

estudantes do projeto utilizam a Língua Portuguesa em sua manifestação oral e escrita, os 

resultados das análises de suas produções textuais apontam que, com exceção de casos 

específicos, os alunos conseguem acompanhar o ritmo de ensino e aprendizagem de toda a 

classe. Nesse aspecto, é necessário considerar as características da deficiência auditiva e o 

histórico médico, acadêmico e familiar do estudante para se pensar em possíveis adaptações 

curriculares.  

Outro avanço do projeto está relacionado à quebra de paradigmas e ao 

aprimoramento do olhar frente aos alunos com necessidades educacionais especiais, no 

sentido de que a valorização das potencialidades desses estudantes passam a ser 

reconhecidas, rompendo-se, dessa maneira, com a profecia autorrealizadora, fenômeno 

associado ao fracasso de alguns estudantes em razão do pré-julgamento que se faz deles. 

Conforme aponta Cavalcante (2005), na revista Nova Escola: 

 

A forma como o aluno é visto e tratado por quem deve ensiná-lo pode virar uma bola 

de neve. Ao acreditar que a criança é incapaz, o professor provoca nela uma 

adaptação às baixas expectativas. Feito isso, o aluno realmente não aprende. Para que 
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todos tenham a mesma oportunidade de se desenvolver na escola, é essencial refletir 

sobre a sua postura diante da turma. Depois, convencer-se de que todos são capazes 

de avançar (Cavalcante, 2005). 

 

Vencer essa profecia é fundamental, portanto, para que se perceba quão capazes são 

esses estudantes, evitando-se, assim, “que talentos sejam desperdiçados” (Cavalcante, 2005). 

A reflexão sobre a aprendizagem desses alunos revela que a amplificação sonora, a 

diminuição de eco e ruído, provenientes do uso do Sistema FM, possibilitam a melhor 

recepção do som e, dessa forma, promovem a interação desses estudantes no contexto 

escolar, mas não garantem a aprendizagem. As análises das produções desses alunos 

demonstram que, assim como qualquer outro estudante, os alunos com deficiência auditiva 

apresentam avanços e dificuldades comuns ao ano escolar em que se encontram, salvo casos 

específicos, cujas defasagens são maiores. A melhora na interação comunicativa e, por conta 

disso, o avanço da aprendizagem é real, cabe, no entanto, o cuidado com os procedimentos 

didático-metodológicos e com os princípios avaliativos para que o êxito acadêmico seja ainda 

mais efetivo.  

A prática da avaliação formativa, consolidada pelo trabalho com o portfólio permite o 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, tal como menciona 

Villas Boas (2010, p.38), o portfólio é “um procedimento de avaliação que permite aos alunos 

participar da formulação dos objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu progresso”. Ainda 

segundo a autora: 

 

A construção do portfólio torna-se uma atividade agradável para o aluno. Em lugar de 

ter suas produções isoladas uma das outras e apresentadas ao professor quando ele 

assim o determina, para serem “corrigidas” e devolvidas ou não quando ele quiser, o 

aluno conserva uma coleção organizada de suas atividades, de modo que possa 
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perceber sua trajetória, assim como suas necessidades iniciais e como as satisfez ao 

longo do período de trabalho (Villas Boas, 2010, p. 42).   

 

Com relação ao acompanhamento e à avaliação da aprendizagem do estudante com 

deficiência auditiva, nota-se, pois, que a prática da avaliação formativa, dada a sua natureza 

inclusiva, é essencial nesse projeto. Nessa perspectiva, a incorporação da prática do uso do 

portfólio vem sendo significativamente favorável para o cumprimento das expectativas de 

ensino e aprendizagem. Além disso, esse instrumento fornece evidências da aprendizagem do 

educando, não só para o professor, como também para o próprio estudante e para sua família.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o êxito de uma proposta educacional inclusiva, portanto, tornam-se necessários 

métodos que busquem formas de diferenciação do ensino e que passem a se preocupar com a 

heterogeneidade presente no universo escolar. As diferenças que preenchem e dinamizam o 

cotidiano da sala de aula passam a exigir uma visão lúcida de um profissional – o professor – 

que precisa se renovar constantemente, procurando alternativas e respostas para dilemas 

complexos, dentre os quais, o processo avaliativo que, dentre muitos objetivos, busca 

propiciar, diante das diversidades, aprendizagens significativas, mobilizadoras do senso crítico. 

O foco principal desse processo é conduzir o aluno ao reconhecimento de sua autonomia e ao 

reconhecimento da importância de seu papel na sociedade. Nesse contexto, o projeto Avaliar 

para incluir vem mostrando, também, a importância do coordenador pedagógico como 

formador dos docentes e mediador da relação professor-aluno em todo o processo de ensino e 

aprendizagem. 

É comum o discurso de que os alunos com deficiência precisam ser avaliados como os 

demais. No entanto, há de ser ter cuidado com falas genéricas desse tipo que levam ao 

entendimento de que inserir na escola os estudantes com deficiência e possibilitando-lhes as 

mesmas condições avaliativas por quais passam seus pares seria suficiente para o processo de 
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inclusão e de socialização. O SESI-SP acredita que, antes de ser avaliado como os demais 

colegas, aos estudantes com deficiência auditiva (bem como a todos aqueles alunos que 

apresentarem não só necessidades educacionais especiais, mas também defasagens escolares) 

devem ser dadas reais condições de aprendizagem. Nesse sentido, é necessário considerar que 

alunos com algum tipo de deficiência apresentam, em geral, certas dificuldades que exigem 

análises, pesquisas e metodologias educacionais diferenciadas. Dizer isso não é negar a esses 

estudantes as mesmas maneiras de avaliação que é dada aos demais, é antes, reconhecer que, 

por conta de suas deficiências – seja intelectual, mental, visual, auditiva, motora etc. – esses 

alunos podem apresentar certas defasagens comuns à deficiência que apresentam. Alunos 

com deficiência auditiva, por exemplo, podem apresentar dificuldades que perpassam desde o 

âmbito da aquisição da linguagem até o campo das relações conceituais, do repertório e dos 

processos inferenciais. Pensar em tudo isso é compreender que não basta incluir, é preciso 

fornecer um contexto de aprendizado efetivo.  
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