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“...temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o
direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”.
(SANTOS, 2003, p.56)

RESUMO
O debate sobre a inclusão escolar de pessoas com deficiência teve maior
visibilidade a partir da década de 1990, por meio de diversos movimentos que
lutavam não apenas para que os estudantes tivessem o direito ao acesso e
permanência a uma escola de qualidade, mas que esse ambiente de aprendizagem
estivesse comprometido com a valorização e respeito às diferenças individuais de
cada aluno. Desse debate surgiram mudanças em diversas práticas pedagógicas.
Entre as quais se destacam a publicação do Referencial sobre Avaliação da
Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual - RAADI - Ensino Fundamental I.
Nesse contexto, esta pesquisa teve por proposta analisar os objetivos educacionais
da área de geometria, com apoio da Taxonomia revisada de Bloom, presentes no
Referencial, contrapondo com aquelas contidas nas Orientações Curriculares Proposição de Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental I e com o
Currículo da Cidade: Ensino Fundamental – Matemática. Os resultados apontam
indícios de superioridade cognitiva do Currículo da Cidade, em relação às
expectativas de aprendizagem sob a ótica da taxonomia revisada de Bloom e uma
redução de 38% dos objetivos educacionais do RAADI, em relação as Orientações
Curriculares - Proposição de Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental
I.
Palavras chave: Educação Matemática; Deficiência Intelectual; Inclusão; Avaliação;
Taxonomia de Bloom.

ABSTRACT
The debate about the inclusion of people with disabilities in school, had greater
visibility from the 1990s onwards, through various movements that fought not only for
students to have the right to access and remain in a quality school, but for this
environment was committed to valuing and respecting the individual differences of
each student. From this debate, changes emerged in several pedagogical practices.
Among which stands out the publication of the Referencial sobre Avaliação da
Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual - RAADI - Ensino Fundamental I. In
this context, this research aimed to analyze the educational objectives of the area of
geometry, with the support of Bloom's revised Taxonomy, present in the Referencial
sobre Avaliação da Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual – Ensino
Fundamental I, contrasting with those contained in the Orientações Curriculares Proposição de Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental I and with the
Currículo da Cidade: Ensino Fundamental – Matemática. The results point to
evidence of cognitive superiority of the Currículo da Cidade, in relation to learning
expectations from the perspective of Bloom's revised taxonomy and a 38% reduction
of the educational objectives of the RAADI, in relation to the Orientações Curriculares
- Proposição de Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental I.
Keywords: Mathematics Education; Intellectual Disability; Inclusion; Assessment;
Bloom's revised taxonomy.
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CAMINHOS PERCORRIDOS PELO PESQUISADOR
A minha conclusão do ensino médio foi seguida pela dúvida sobre qual
caminho seguir. Havia terminado o ensino técnico em eletrotécnica e apesar de não
gostar da área, interessei-me pelo segmento industrial e ingressei em um curso
tecnológico como bolsista. Logo iniciei um estágio em uma indústria que produzia
tubos para televisão. Essa experiência foi fundamental para a formação do ser
humano que sou hoje. Foi nesse ambiente que conheci um mundo até então
desconhecido e decidi que em breve cursaria Engenharia de Produção e seguiria a
carreira industrial.
Devido a inúmeras horas de trabalho e a deficiência em matemática durante a
educação básica, acumulei algumas reprovações e a minha bolsa de estudos foi
suspensa. Na mesma época, a empresa na qual eu estagiava encerrou suas
atividades, já que seu único produto se tornou obsoleto com a chegada dos
televisores de LCD - Liquid Crystal Display, no ano de 2007.
Continuei estudando e, após um ano, consegui uma bolsa de estudos para
cursar Administração. Não tardou até ingressar como estagiário em uma grande
empresa de embalagens, onde permaneci por apenas seis meses. Infelizmente, com
a crise econômica e a redução da carga horária para seis horas diárias, devido a
nova legislação que regula os estágios, a empresa optou por encerrar os contratos,
dispensando todos os estagiários.
Continuei meus estudos e, um ano depois, consegui outro estágio, dessa vez
na área de Logística, em uma empresa de tratores agrícolas, onde permaneci até a
conclusão do curso de Administração e devido à falta de vagas no quadro de
funcionários efetivos, fui dispensado. No mês seguinte, consegui um emprego
efetivo na área Administrativa, para atuar em um Projeto de construção de uma linha
férrea. Nessa mesma época, ingressei no curso de Engenharia de Produção.
Sentia falta do ambiente industrial e não estava feliz naquele emprego,
contudo, permaneci por dois anos e meio, até a conclusão do Projeto. Logo comecei
a procurar outro emprego e consegui um novo estágio na área de Logística, em uma
empresa de gases industriais. Nesse momento da vida, já não estava satisfeito com
minha

carreira.

Estava

cansado

do

mundo

corporativo,

do

excesso

de

competitividade e decidi dar um novo rumo na minha carreira, buscando uma
atividade que trouxesse satisfação e proporcionasse certa estabilidade.
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Sempre tive vontade de ser professor e planejava seguir essa carreira após a
aposentadoria. Foi aí que lembrei da minha infância solitária, quando brincava de
dar aulas para alunos imaginários, de quando alternava os papéis de professor e
aluno, e de uma época que, mesmo antes de saber ler, me divertia folheando os
livros dos meus irmãos mais velhos. Lembrei-me da época em que me imaginava
professor, passando horas assistindo ao canal TV Escola, por pura diversão. Essa
vontade havia sido sufocada pelas críticas que todos faziam à área educacional,
inclusive dos meus professores, que não recomendavam a própria profissão.
Decidi deixar o mundo empresarial e ingressar no magistério. Realizei um
curso de Formação Pedagógica para Bacharéis e conquistei um certificado
equivalente à Licenciatura em Matemática. Até então, já havia superado as minhas
dificuldades nessa matéria.
Após um ano, concluí o curso de Engenharia e não havia vaga efetiva
disponível na empresa. Decidi, então, ingressar no curso de Tecnologia em
Logística, na modalidade à distância, para continuar como estagiário. Paralelamente,
cursei uma especialização em Logística Empresarial, no Instituto Federal de São
Paulo e me dediquei a estudar para concursos públicos na área Educacional.
Com a conclusão do curso de Tecnologia em Logística, o meu contrato de
estágio com a empresa chegou ao fim. Nesse mesmo período, fui aprovado no
concurso da Secretaria Municipal de Educação, da Cidade de São Paulo e,
enquanto

aguardava

a

nomeação,

dediquei-me

à

conclusão

da

minha

especialização, mergulhando no mundo da Educação. Destinei muitas horas à
leitura de diversos livros ligados às áreas da sociologia, psicologia, didática, gestão
de sala, planejamento, entre outras, sem contar os vídeos, documentários e
entrevistas a que assisti sobre educação.
No ano de 2018, comecei minha carreira no magistério. Tive apenas dois dias
para preparar as primeiras aulas, para uma turma de 6º ano. Ao longo desse ano,
tentei não demonstrar minha inexperiência para os alunos, evitando qualquer tipo de
confronto com eles, com a gestão e com a comunidade de um modo geral. Ingressei
em uma escola grande, localizada em um bairro periférico e violento, que sofria com
a falta de professores e inspetores. Havia muitos alunos não alfabetizados, com
famílias desestruturadas e em situação de vulnerabilidade social, o que resultava em
falta de interesse na aprendizagem, violência, indisciplina e evasão escolar.
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Mesmo diante de tantas dificuldades e longe de casa, me sentia feliz com
meu trabalho. Conquistei a confiança dos alunos e, com o passar do tempo,
enquanto tentava cumprir o currículo da rede Municipal, buscava recuperar as
defasagens de aprendizagem dos educandos. Contudo, não conseguia incluir os
alunos com deficiência nas minhas aulas e me frustrava saber que, embora
estivessem em uma sala de aula do ensino regular, não estavam tendo acesso ao
mesmo aprendizado que os outros alunos, sendo relegados a atividades que não
contribuíam com seu desenvolvimento e emancipação, tais como: cópias de
conteúdos da lousa e desenhos livres que os mantivessem ocupados.
Sentia a necessidade de continuar a estudar e, então, comecei a pesquisar
sobre os Programas de Mestrado. Realizei a inscrição no programa de Mestrado da
Universidade Federal do ABC - UFABC, mas, infelizmente, fui reprovado no
processo seletivo. Alguns meses depois, concorri a uma vaga no Programa de
Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática – PECMA, da Unifesp, Campus
Diadema, e, apesar dos questionamentos da banca durante a entrevista, acerca da
minha formação acadêmica e da pouca experiência na área educacional, para minha
surpresa, fui aprovado.
Até então, não conhecia meu orientador. Marquei um encontro no qual
destaquei o desejo em realizar a pesquisa na área da Matemática. Fui surpreendido
quando ele afirmou não ser o mais adequado para me orientar nessa jornada, por
sua área de pesquisa divergir do meu campo de interesse e, por isso, recomendou
que marcássemos um encontro com uma professora da área de Educação
Matemática do PECMA. A professora em questão também não poderia me orientar,
por ter outras mestrandas sob sua orientação, e recomendou um colega que ainda
não pertencia ao programa de Pós-Graduação: o professor Renato Marcone.
O Professor Renato demonstrou interesse nas minhas ideias, mas sugeriu
que relacionasse o tema com a inclusão, por ser sua área de pesquisa. Naquele
momento, ainda não tinha uma ideia clara de como desenvolver uma pesquisa de
mestrado e comecei a pesquisar trabalhos na área de inclusão. Fiquei interessado
em pesquisar sobre a aprendizagem do estudante com deficiência intelectual,
analisando esse processo de aprendizagem sob a ótica da teoria de Vygotsky.
Infelizmente não foi possível prosseguir com essa intenção de projeto, como será
relatado mais adiante.
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O ano de 2018 estava chegando ao fim e, por uma questão administrativa,
tive de escolher uma nova escola. Optei por uma unidade escolar com menor
número de alunos matriculados, na região central da Cidade de São Paulo, que
facilitasse meu deslocamento até o Campus da Unifesp e até a minha residência na
Grande São Paulo, especificamente, na Cidade de Mogi das Cruzes.
No meu primeiro dia na escola nova, fui informado que teríamos muitos
alunos com deficiência no período da manhã. O que para alguns professores
poderia representar um obstáculo, motivou-me a fazer a diferença. Ao longo dos
primeiros meses, conheci os alunos e os colegas professores. O ambiente era muito
diferente do que eu havia experimentado no ano anterior. Não havia falta de
professores e nem de inspetores, havia poucos casos de alunos não alfabetizados,
que já estavam recebendo intervenções pedagógicas. Uma parcela significativa dos
alunos era de famílias estrangeiras, provenientes do Congo, Peru, Argentina e,
principalmente, da Bolívia. Entre os educandos foi possível encontrar desde alunos
carentes, em situação de vulnerabilidade, até crianças que saíram das redes
particulares de ensino.
No início do ano letivo, conversei com a equipe gestora da unidade escolar
sobre o meu interesse em realizar uma pesquisa de mestrado, com um aluno da
educação especial e, além de receber a autorização, ofereceram total apoio para o
desenvolvimento da minha pesquisa. Ministrei aulas de matemática para os 6º e 7º
anos do ensino fundamental, além das turmas de recuperação, no contraturno das
aulas regulares.
Havia seis alunos com deficiência matriculados nas minhas turmas, mas três
deles eram frequentes nas aulas regulares e apenas um frequentava a recuperação
no contraturno. O aluno em questão tinha 13 anos e o laudo de deficiência
intelectual.
Ao conversar com os professores dos anos iniciais do ensino fundamental e
com o Coordenador Pedagógico, que conheciam o histórico do aluno, fui informado
que ele foi alfabetizado, mas, devido à deficiência, apresentava grande regressão
nas habilidades de leitura e de escrita. Apesar do déficit cognitivo, demonstrava
excelente relacionamento interpessoal com os colegas e professores, e a sua família
era muito presente na vida escolar. Todos esses fatores contribuíram para que eu o
selecionasse como participante da minha pesquisa.
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Ao longo do ano de 2019, cumpri os créditos referentes às disciplinas do
Programa de Mestrado, dedicando o meu tempo ao estudo sobre educação inclusiva
e na elaboração do projeto de pesquisa, no qual eu pretendia analisar a
aprendizagem decorrente das interações entre aluno e professor, por meio de
intervenções pedagógicas na área de geometria, que seriam realizadas durante o
contraturno escolar.
A opção pela Geometria como campo de intervenção pedagógica se deve ao
fato de que essa área da matemática possui forte potencial visual e possibilita o
trabalho com materiais concretos, o que, na minha visão, poderia aumentar a
motivação durante a realização das tarefas, já que o educando apenas reconhecia
os números e realizava as operações de adição e subtração com dois algarismos.
O início da pesquisa foi postergado para o ano de 2020, devido aos atrasos
ocorridos nas devolutivas do CEP. Somente após a aprovação definitiva do Projeto
de Pesquisa, pelo Comitê de Ética em Pesquisa CEP – Unifesp e aprovação no
Exame de Qualificação, realizado no final de janeiro, decidi marcar o início da
pesquisa com o estudante. Mas, durante o mês de março de 2020, fui surpreendido
pela suspensão das aulas presenciais, devido à Pandemia de Coronavírus (SARSCoV-2).
No primeiro semestre de 2020, enquanto me adaptava ao sistema de aulas
remotas, passei a escrever sobre o histórico da educação inclusiva na Cidade de
São Paulo e, diante de um cenário tão incerto sobre o retorno às aulas presenciais,
refleti muito sobre as recomendações do meu orientador para elaborar um plano B,
caso as aulas presenciais não retornassem em 2020. Nas minhas reflexões, concluí
que o plano B não deveria apenas ser concebido, mas imediatamente iniciado,
aproveitando ao máximo o que havia sido produzido e é sobre esse novo caminho
que passo a dissertar agora.
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INTRODUÇÃO
A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) contribuiu não
apenas para que as crianças e adolescentes tivessem direito ao acesso e
permanência a uma escola de qualidade, mas também que ela fosse um ambiente
que valorizasse e respeitasse as diferenças individuais de cada estudante.
No Brasil, a legislação garante direitos às pessoas com deficiência. O
movimento a favor da inclusão escolar tem proporcionado a reflexão a respeito da
educação para todos e a inclusão desse público em redes regulares de ensino. O
objetivo consiste em alcançar um sistema educacional inclusivo, respeitando a
diversidade humana e valorizando a contribuição individual e peculiar, decorrentes
da convivência escolar (BRASIL, 2008).
Acredita-se que a inclusão de alunos com deficiência intelectual, na rede
regular de ensino, proporcione tanto o desenvolvimento social por meio da
convivência com outros estudantes da mesma faixa etária, como momentos de
aprendizagem e apropriação curricular, por considerar que todos possuem
capacidade para aprender. Importante destacar que os estudantes não possuem
apenas o direito de acesso e permanência escolar, mas também o de experienciar
as mesmas oportunidades em equidade de condições.
Embora ocorra avanços nos campos teórico e legislativo, percebe-se que a
inclusão dos estudantes com deficiência nas salas regulares de ensino é permeada
por conflitos e dificuldades, conforme visto nas pesquisas de Lara (2016) e Valentim
(2011). Nos referidos estudos, é perceptível a inquietação dos educadores sobre o
que ensinar aos alunos com deficiência intelectual, as possíveis adaptações e as
abordagens metodológicas e curriculares.
Como meio de fomentar a reflexão e a discussão a respeito do ensino e
aprendizagem dos alunos com deficiência, guiando o processo avaliativo dos
professores que atuavam em sala de aula regular e nas salas de apoio e
acompanhamento à inclusão, a Rede Municipal de Educação da Cidade de São
Paulo publicou o Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na área da
Deficiência Intelectual – Ensino Fundamental I (RAADI) (SÃO PAULO, 2008).
Esse

referencial

foi

desenvolvido

como

flexibilização

curricular

das

Orientações Curriculares – Proposição de Expectativas de Aprendizagem propostas
para o Ensino Fundamental I, de modo a atender as necessidades dos alunos com
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deficiência intelectual, matriculados nas salas regulares de ensino. A implantação
desse documento foi obrigatória em todas as escolas da rede municipal até o ano de
2016. Com a publicação da nova Política Paulistana de Educação Especial PPEE/16, foi permitido a cada unidade escolar estabelecer os instrumentos mais
adequados às necessidades dos alunos com deficiência.
No ano de 2018, foi lançado o documento intitulado Currículo da Cidade –
Ensino Fundamental: Matemática (SÃO PAULO, 2017). O documento em questão
foi estruturado de acordo com os propósitos de outro documento, Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), que ainda estava em fase de finalização
pelo Governo Federal. Deste então, o Currículo da Cidade vem sendo implantado
em todas as escolas da rede municipal, em substituição às orientações curriculares
de 2007.
Desde que ingressei na Educação, em 2018, percebo indícios, tanto nas
escolas onde atuei quanto em conversas com docentes de outras unidades
escolares, de que existe um processo velado de exclusão de alguns alunos com
deficiência intelectual, que não está atrelado à matrícula ou ao acompanhamento da
frequência, mas, sim, ao aprendizado e à apropriação curricular em sala de aula.
Nesse cenário, ao tentar encontrar uma possível solução para incluir os
estudantes com deficiência intelectual, surgiu o seguinte questionamento, que
inspirou essa pesquisa: o Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na área da
Deficiência Intelectual – Ensino fundamental I – RAADI (SÃO PAULO, 2008)
proporciona um desenvolvimento cognitivo equivalente ao presente nas Orientações
Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem para o Ensino
Fundamental 1 (SÃO PAULO, 2007) e ao Currículo da Cidade: Ensino Fundamental
– Matemática. São Paulo: (SÃO PAULO, 2017), quando analisados e classificados
os objetivos educacionais de geometria pela Taxonomia Revisada de Bloom
(ANDERSON et al., 2001)?
Para fins de delimitação dessa pesquisa, que possui natureza qualitativa,
optou-se apenas pela análise dos objetivos educacionais do bloco espaço e forma,
que, no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017), passou a ser denominado eixo
estruturante de Geometria. Optei por analisar essa área da matemática por
considerar que os conteúdos de Geometria oferecem um forte potencial visual e
possibilitam o trabalho com recursos concretos, o que poderia aumentar a motivação
do estudante em realizar as atividades. Conforme informado em minha trajetória, o
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aluno apenas reconhecia os números e resolvia operações de adição e subtração
com dois algarismos de modo autônomo.
Para responder adequadamente à questão que inspira esse trabalho, foram
analisados três documentos da rede municipal da Cidade de São Paulo. O primeiro
documento foi o Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na Área da
Deficiência Intelectual – Ensino Fundamental I – RAADI (SÃO PAULO, 2008). O
segundo foram Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de
Aprendizagem para o Ensino Fundamental I (SÃO PAULO, 2007), posteriormente
substituído, no ano de 2018, pelo Currículo da Cidade: Ensino Fundamental:
Matemática (SÃO PAULO, 2017), que, por esse motivo, foi o terceiro documento
analisado.
Para simplificar a escrita, vou me referir às Expectativas e aos Objetivos de
Aprendizagens dos documentos citados como objetivos educacionais, isto é, aquilo
que o estudante deve atingir ao fim de determinado ano/ciclo. Esses objetivos
educacionais serão analisados à luz da Taxonomia revisada de Bloom (ANDERSON
et al., 2001), que permite identificar o nível de conhecimento cognitivo e a dimensão
do conhecimento esperado para os alunos, na rede municipal de São Paulo.
Sob esses aspectos, o objetivo geral dessa pesquisa será: analisar os
objetivos educacionais da área de Geometria, com apoio da Taxonomia Revisada de
Bloom (ANDERSON et al., 2001), presentes no Referencial sobre Avaliação da
Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual – Ensino Fundamental I (SÃO
PAULO, 2008), contrapondo com aquelas contidas nas Orientações Curriculares –
Proposição de Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental I (SÃO
PAULO, 2007) e com o Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Matemática (SÃO
PAULO, 2017).
Para cumprir essa tarefa, foram propostos os seguintes objetivos específicos:
- Classificar, à luz da Taxonomia revisada de Bloom, os processos cognitivos e as
dimensões do conhecimento presentes em nos documentos selecionados para
análise;
- Identificar quais níveis de cognição são os mais utilizados e os menos utilizados, a
fim de estabelecer uma unidade de comparação entre os documentos analisados.
Para uma melhor compreensão do trabalho, o texto dessa dissertação está
organizado da seguinte forma:
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No capítulo 1, apresentam-se alguns aspectos legais da educação especial e
inclusiva, com destaque para pessoas com deficiência intelectual.
No capítulo 2, são descritos os percursos históricos da educação especial e
inclusiva na Rede Municipal de São Paulo, destacando a relevância da temática
como política pública municipal. Nesse capítulo, apresentam-se também as
concepções da avaliação das aprendizagens segundo os documentos publicados
pela Rede Municipal e alguns aspectos gerais sobre a avaliação na deficiência
intelectual.
No capítulo 3, apresentam-se o referencial de análise adotado, os objetivos
educacionais e a Taxonomia Revisada de Bloom.
No capítulo 4, são apresentados os documentos curriculares que são fontes
dessa pesquisa.
No capítulo 5, são descritos os procedimentos para análise de dados e
apresentados todos os objetos educacionais, seguidos de uma breve análise.
No capítulo 6, são apresentados os resultados dessa pesquisa, destacando
os objetivos educacionais classificados de acordo com a Taxonomia revisada de
Bloom e a comparação entre os três documentos analisados.
Por fim, nas Considerações Finais, são apresentadas as conclusões a
respeito da pesquisa desenvolvida nessa dissertação de mestrado e seus
resultados, possibilitando uma reflexão sobre a inclusão dos estudantes com
deficiência intelectual.
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1. Aspectos legais da educação especial e inclusiva
As conquistas legais da educação especial e inclusiva se consolidaram desde
a elaboração da Constituição Federal Brasileira, de 1988, que traz alguns princípios
básicos sobre a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. O artigo 206,
inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”
como uma das diretrizes para o ensino e garante como “[...] dever do Estado, a
oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular
de ensino.” (BRASIL, 1988, art. 208).
A declaração de Jomtien, de 1990, assim como a Declaração de Salamanca
de 1994, tiveram grande influência sobre a formulação das políticas públicas da
educação inclusiva no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei nº
9.394/96), destaca que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos
currículos, recursos e organização específica para atender às suas necessidades.
Determina, também, que
o atendimento educacional especializado 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 do
ensino regular. (BRASIL, 1996, art. 58º, Capítulo V).

A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no ano de 2006, em
seu artigo 1º, apresenta a seguinte definição:
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações
com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS [ONU], 2006, artigo 1º).

Posteriormente, no ano de 2015, foi promulgada a Lei Federal n° 13.146, que
regulamentou as instruções da referida convenção e criou o Estatuto da Pessoa com
Deficiência.
Tsutsui (2014) afirma que, esse novo conceito de pessoa com deficiência
representou um avanço por não se limitar a aspectos médicos, como impedimentos
de ordem física e mental, ou caracterizar a pessoa com deficiência como incapaz
para o trabalho, mas também, porque passou a considerar o aspecto social, que
surge nas barreiras que impedem a pessoa com deficiência de participar em
condições de igualdade com outros membros na sociedade.
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A autora ainda destaca que o conceito, por ser tão genérico, pode resultar em
mais desigualdades, ao ter que definir se uma pessoa realmente tem uma
deficiência e, com isso, o direito ao acesso às políticas públicas assistenciais.
Destacou, por exemplo, não ser plausível uma pessoa com alguns graus de miopia
concorrer com uma pessoa cega, por uma vaga destinada às cotas de pessoas com
deficiência.
Para evitar essas incongruências, surgiram novas legislações, como o
Decreto nº 5.296, de 2004, que estabelece o atendimento prioritário e especifico às
deficiências.
No caso da deficiência visual o artigo 5º traz o seguinte texto:
(...) Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em
ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de
quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004, artigo 5º).

Em relação à Deficiência Intelectual, o Brasil utiliza a mesma definição da
AAIDD - American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, que a
define como “deficiência caracterizada por limitações no funcionamento intelectual e
no comportamento adaptativo, que envolve habilidades conceituais, sociais e
práticas. Essa deficiência origina-se antes dos 18 anos de idade” (AAIDD, 2010,
p.1).
Nascimento e Szmanski (2013) destacam que foi aprovado, por unanimidade,
a substituição do termo “deficiência mental” por “deficiência intelectual”, durante a
Confederação Espanhola para Pessoas com Deficiência Mental de 2002, passando
então a se chamar Confederación Española de Organizaciones en favor de
Personas con Discapacidad Intelectual. Apesar dessa alteração ter ocorrido em
diversos países, o Decreto nº 5.296, de 2004, que estabelece o atendimento
prioritário, manteve a expressão deficiência mental e trouxe a seguinte definição:
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação;
cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da
comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho
(BRASIL, 2004, artigo 5º).

20

No ano de 2008, foi criada a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, que lançou as diretrizes fundamentais para a
criação de políticas públicas de inclusão escolar. Nesse mesmo ano, o Decreto nº
6.571 estabeleceu diretrizes para o atendimento educacional especializado no
sistema regular de ensino, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas.
No ano seguinte, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, aprovada pela ONU e da qual o Brasil é signatário, determinou que os
estados participantes garantissem um sistema educacional inclusivo, com acesso de
qualidade e gratuito ao ensino fundamental.
Contudo, é preciso ter clareza que, nem mesmo todas essas legislações
atenderão às necessidades dos alunos com deficiência, sem que haja uma
verdadeira mudança estrutural do ensino e que seus profissionais, além dos
envolvidos no processo educacional, façam uso de instrumentos pedagógicos
adequados para atender as concepções desse novo paradigma.
Para muitos autores, como Carvalho (1998) e Prietro (2000), este paradigma
de respeito à diversidade, que foi proposto para propiciar igualdade de
oportunidades, por meio de uma escola de qualidade, provoca mudanças ao
identificar as limitações do ensino em prover as referidas condições de se construir
uma escola para todos.
Nesse contexto, os propósitos das legislações referentes às Políticas de
Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, vieram reforçar que tais
objetivos a serem alcançados exigem uma percepção crítica de seus gestores em
relação à adaptação da escola ao aluno, que vai além dos programas de formação
continuada do professor, mas residem também na discussão do significado da
organização curricular para uma escola inclusiva.
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2. Revisão de Literatura

Nesse capítulo, foi realizado um breve resgate histórico dos percursos da
educação especial e inclusiva ao longo do tempo, relatado no subitem 2.1., seguido
do enfoque histórico na cidade de São Paulo, que teve contribuições da tese de
Pietro (2000), com o título A política educacional do município de São Paulo: estudo
sobre o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, no
período de 1986 a 1996. E contribuições também da dissertação de Bendinelli
(2012) com o título Redes de apoio e a política de inclusão escolar no município de
São Paulo. Nesse subitem 2.2, foram apontadas as principais políticas públicas
desenvolvidas nesse segmento até os dias atuais.
Nesse capítulo, também foram apresentados alguns trabalhos na área de
educação especial e inclusiva realizados na rede municipal de educação da Cidade
de São Paulo, destacando a importância dessa área como fonte de pesquisas,
destacados no subitem 2.3. Foram apresentadas as concepções da rede municipal
de educação sobre Avaliação da Aprendizagem e finalizamos com um texto sobre a
Aprendizagem e Avaliação na deficiência intelectual, por estar relacionado com o
tema de estudo, expressos, respectivamente, pelos subitens 2.4 e 2.5.
2.1 Caminhos da educação especial para uma educação inclusiva
Para Mazzotta (1996), a educação especial teve seu surgimento a partir do
século XVIII, com as primeiras instituições especializadas no atendimento de
pessoas com deficiência. O autor destaca que esse atendimento educacional era
realizado em instituições residenciais, distante dos povoamentos, onde se acreditava
oferecer toda assistência que eles precisassem e, ao mesmo tempo, protegendo-os
do convívio com a sociedade.
A educação especial no Brasil teve seu início na cidade do Rio de Janeiro,
ainda no período imperial, com a criação do Instituto dos Meninos Cegos e o
Instituto dos Surdos-Mudos, hoje denominados respectivamente por Instituto
Benjamin Constant e Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. Apesar da
criação dos institutos terem representado uma conquista, no que diz respeito ao
atendimento das pessoas com comprometimentos de visão e de audição, além de
uma abertura para discussão e conscientização sobre o tema, a atuação institucional
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era insuficiente, não atendendo nem 0,5% da população surda e cega brasileira, no
ano de 1872 (MAZZOTTA, 1996).
Mendes (1995) destaca que a educação especial no Brasil, foi marcada por
ações isoladas ao longo da história. Quando essas ações existiam, eram voltadas
para pessoas surdas e cegas e, em menor número, para pessoas com deficiência
física, sendo praticamente inexistentes nos casos de pessoas com deficiência
mental.
O autor destaca que na década de 1950, houve uma rápida expansão de
escolas e classes especiais, que tinham como objetivo oferecer às pessoas com
deficiência uma educação separada dos demais, enquanto que nos anos de 1970
era perceptível um movimento de integração dos alunos com deficiência nos
ambientes escolares, aproximando-os o máximo possível dos alunos sem
deficiência, favorecendo as interações sociais entre os educandos.
Sassaki (2005) destaca que o movimento de integração do deficiente na
sociedade possibilita o acesso à educação, ao lazer e ao trabalho, mas exige que o
indivíduo com deficiência se adapte aos recursos disponíveis na sociedade. Nesse
modelo, os educandos com deficiência classificadas como mais leves frequentavam
classes especiais, enquanto os que apresentavam deficiências mais severas
frequentavam as escolas especiais. De acordo com o autor, no sistema de
integração, esperava-se que, por meio da educação especial, os alunos
conseguissem avançar para acompanhar o sistema regular de ensino.
A partir dos anos 1990, surgiram no cenário nacional discussões a respeito de
uma nova forma de atender os alunos com deficiência, chamado de inclusão
escolar. Carvalho (1998) destaca a Conferência Mundial sobre Educação para
todos, ocorrida em 1990, em Jomtien, e a Conferência Mundial sobre Educação
Especial, em 1994, ocorrida em Salamanca, como dois eventos que contribuíram
para o avanço nos atendimentos das pessoas com deficiência. Enquanto o primeiro
visava a garantia de igualdade no acesso à educação de indivíduos com qualquer
tipo de limitação, o segundo apresentou ações que os governos deveriam assumir
em atenção às diferenças individuais.
Os conceitos de inclusão e integração, na educação especial, apesar de suas
diferenças, apresentam a mesma proposta, que a é de conduzir os alunos com
deficiência ao ensino regular. Enquanto na integração o aluno deve ter condições de
acompanhar as solicitações da escola, na inclusão existe o reconhecimento das
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diferenças culturais, linguísticas ou sociais e, diante dessa realidade, surge a
necessidade de adequar o sistema educacional para atender aos indivíduos com
deficiências (BUENO, 1999).
O Currículo da Cidade de São Paulo conceitua a educação inclusiva como o
reconhecimento da diversidade humana e, consequentemente, a necessidade de
construir uma escola que seja para todos, sem qualquer tipo de barreiras no acesso
ou permanência dos educandos (SÃO PAULO, 2017). Nesse contexto, o desafio é
aplicar os conteúdos previstos pelo currículo oficial no ambiente escolar e adequá-lo
de modo que todos os educandos tenham acesso a esse conhecimento.
2.2 A educação especial na Cidade de São Paulo: construindo a trajetória
Nesse tópico, serão abordados de forma sucinta, os principais marcos
históricos da educação especial na cidade de São Paulo, ao longo das gestões
municipais passadas até a atualidade. O resgaste histórico teve contribuição dos
estudos desenvolvidos por Prieto (2000) e Bendinelli (2012).
De acordo com Prieto (2000), desde a década de 1940, a Cidade de São
Paulo já prestava atendimento médico-terapêutico e educacional, para quem
apresentasse necessidades educacionais especiais, com destaque para a escola
municipal especial para surdos, atualmente denominada Escolas Municipais de
Educação Bilíngue de Surdos - EMEBS. Mas foi apenas em 1987 que os primeiros
programas de educação especial foram desenvolvidos, com objetivo de atender o
referido público-alvo na rede regular de ensino.
No ano de 1987, a gestão do então prefeito Jânio Quadros, por meio da Lei nº
10.383, criou o Setor de Educação Especial ligado à Secretaria Municipal de
Educação – SME, cujos objetivos estavam alinhados às políticas públicas
educacionais do Estado de São Paulo e do Governo Federal, e pretendia atender os
educandos com deficiência, possibilitando condições adequadas de início,
continuidade e conclusão dos estudos, respeitando as características individuais de
cada aluno e, dessa forma, garantindo a integração dos educandos nas atividades
regulares de ensino e na comunidade em que estavam inseridos.
O Setor de Educação Especial autorizou a criação de classes de educação
especial e promoveu a formação dos professores, durante o horário de trabalho,
para atuarem nessa área. Prieto (2000) considerou que a gestão de Jânio Quadros
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foi marcada por avanços e conquistas, houve a manutenção dos convênios com
instituições especializadas, ampliação do atendimento nas escolas de educação
especial municipal e a proposta de atendimento aos educandos com deficiência em
escolas regulares.
No período compreendido entre 1989 e 1992, a cidade de São Paulo foi
gerida pela então prefeita Luiza Erundina. De acordo com Prieto (2000), os primeiros
anos de sua gestão foram mais voltados a contribuir com o funcionamento das
unidades escolares, do que expandir o atendimento, apenas nos últimos dois anos
de seu governo houve investimentos na construção de escolas municipais.
O grande marco dessa gestão foi a articulação entre as secretarias de
educação, saúde e bem-estar social, para o atendimento de alunos com deficiência.
Foi criado o Programa de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais PAPNE, por meio do Decreto n.º 31.341, de 20 de março de 1992, que possibilitava
o atendimento das crianças público-alvo, nas salas regulares, e a implantação dos
Centros Públicos de Apoio e Projetos - CPAP, os quais tinham como objetivo propor
atividades pedagógicas especializadas, de modo a contribuir para a integração dos
alunos com deficiência em classes regulares.
Esses Centros eram coordenados por equipes regionais das diretorias de
ensino e compostas por profissionais da saúde, educação e assistência social. Havia
29 CPAP, cada um auxiliando em um determinado tipo de deficiência e atendendo o
total de 354 alunos no final do governo de Luiza Erundina (PRIETO, 2000).
A gestão seguinte foi do prefeito Paulo Maluf, que permaneceu no cargo entre
1993 e 1996. Segundo Prieto (2000), no início de seu governo os profissionais
ligados aos CPAP foram transferidos, o que descaracterizou o serviço dos centros.
Foram criadas as Salas de Apoio Pedagógico para alunos com Necessidades
Especiais - SAPNE. Entre as funções dos educadores dessas salas, estavam o
encaminhamento de alunos para áreas psicossociais e médicas e a realização de
atividades de apoio familiar e integração dos educandos ao meio social.
Os alunos com deficiência deveriam frequentar a SAPNE no contraturno das
aulas regulares e, exclusivamente nessa sala, se não tivesse condições de
acompanhar as aulas regulares. Por meio da portaria nº 5.387, foram criadas salas
de apoio pedagógico - SAP, onde eram encaminhados educandos das salas
regulares, cujos educadores percebessem algum distúrbio de aprendizagem. As
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salas funcionavam no contraturno escolar, em turmas de, no mínimo, seis e, no
máximo, oito alunos e com carga horária semanal de três a cinco horas.
Entre 1996 e 2000, a Cidade de São Paulo foi governada por Celso Pitta e,
segundo Bendinelli (2012), não houve mudanças significativas em relação a política
de Educação Especial no município.
No ano de 2001, a Secretaria Municipal de Assistência Social, na gestão da
prefeita Marta Suplicy, organizou o seminário Municipal sobre Políticas Públicas
Integradas de Atenção à Pessoa com Deficiência, com objetivo de promover
políticas públicas inclusivas nos mais variados segmentos, como educação, saúde,
transporte entre outras.
Bendinelli (2012) destaca que para a educação, foram propostos os seguintes
objetivos: garantir o acesso e permanência dos alunos com deficiência na Rede
Municipal de Educação, adaptar o ambiente físico, materiais e currículos para
atender às necessidades dos educandos, garantir formação aos profissionais de
educação em temas relacionados à inclusão e oferecer suporte pedagógico
especializado aos alunos com deficiência.
No final do governo Marta Suplicy, foi publicada a portaria nº 5.718, de 17 de
dezembro de 2004, assim como o decreto nº 45.415, de 18 de outubro do mesmo
ano, que passaram a regulamentar os serviços de educação especial na Cidade de
São

Paulo,

com

destaque

para

a

criação

do

Centro

de

Formação

e

Acompanhamento à Inclusão - CEFAI, para a criação das salas de apoio e
acompanhamento à inclusão – SAAI – e para a atuação do professor de apoio e
acompanhamento à inclusão - PAAI, além do vínculo com Escolas Municipais de
educação especial e com as instituições conveniadas.
Para Bendinelli (2012), as alterações na legislação de educação especial na
Cidade de São Paulo, no ano de 2004, apresentaram significativos avanços,
principalmente por romper com a filosofia de integração dos alunos com deficiência,
que ingressavam de modo gradual na sala de aula regular apenas se houvesse a
possibilidade de acompanhar a rotina das aulas. A legislação de 2004 era pautada
na inclusão, determinando que todo aluno fosse matriculado na rede regular de
ensino e, apenas se fosse necessário, ocorreria o atendimento fora dela e, mesmo
assim, de modo transitório e complementar. Além disso, os CEFAI auxiliariam as
escolas e educadores com formação para o atendimento desse público-alvo.
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No ano de 2010, sob o governo de Gilberto Kassab, foi sancionado o decreto
nº 51.778, instituindo a Política de Atendimento de Educação Especial, por meio do
Programa Inclui, com a proposta de atender os alunos público-alvo da educação
especial, sob a perspectiva inclusiva. Bendinelli (2012) destaca que esse programa
integrava

diferentes

projetos

interrelacionados:

a

acessibilidade

física

e

arquitetônica, contratação dos Auxiliares de Vida Escolar - AVE e estagiários para
atuarem na rede regular de ensino, realização de novos convênios com a Secretaria
Municipal de Educação, entre outros.
Fernandes de Sá (2018) destaca que no ano de 2016, sob o governo de
Fernando Haddad, a Política Paulistana de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva foi alterada pelo Decreto de nº 57.379, de 13 de outubro do
mesmo ano, recebendo contribuições dos grupos de trabalho formado por
representantes dos CEFAI e da Divisão de Educação Especial – DIEE, da rede
Municipal de Educação da Cidade de São Paulo. Uma das principais reinvindicações
foi a atualização da Política, de acordo com as novas diretrizes sobre inclusão, entre
as quais a autora destaca:
(...) No âmbito internacional, a Convenção Internacional sobre Direitos
da Pessoa com Deficiência em 2007 (Brasil, 2009) e, no nacional, a
Política Nacional de Educação Especial (Brasil, 2008), a Lei de
Diretrizes e Bases (Brasil, 2013), além da aprovação do Plano
Municipal Educação (São Paulo, 2015), do Plano Nacional de
Educação (Brasil, 2014) e da recém promulgada Lei Brasileira da
Inclusão (Brasil, 2015) (FERNANDES DE SÁ, 2018, p.28).

O Decreto nº 57.379, de 13 de outubro de 2016, que instituiu a Política
Paulistana de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva,
disponibiliza os seguintes serviços para a área de educação especial:
a) Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão – CEFAI:
Cada diretoria de ensino da rede municipal possui um CEFAI, que é
responsável pela formação e orientação dos educadores, pelos regentes das SAAIs
e equipe de gestão das unidades escolares, pelo desenvolvimento de seminários e
fóruns sobre educação inclusiva, mapeamento de atendimentos e demanda da
região, acompanhamento dos alunos com deficiência e encaminhados para
atendimento de apoio.
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b) Salas de Recursos Multifuncionais – SRM:
São salas, que possuem recursos materiais e pedagógicos, voltadas à oferta
do atendimento educacional especializado aos alunos que são público-alvo da
educação especial, nos casos em que for identificado a necessidade desse serviço,
que é ofertado em caráter complementar ou suplementar e no contraturno das aulas
regulares.
c) Professores de Atendimento Educacional Especializado – PAEE:
São professores da rede municipal de educação, com formação em educação
especial, que atuam nas salas de SRM. Compete ao PAEE identificar as possíveis
barreiras que impedem a participação e acessibilidade plena dos alunos com
deficiência, além de atuarem juntos aos professores das salas regulares, auxiliando
em estratégias pedagógicas para atendimento do público alvo da educação especial.
d) Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – PAAI:
São professores da rede municipal de educação, com formação em educação
especial e atuação nos CEFAI, que realizam trabalhos itinerantes, tanto no
acompanhamento pedagógico e orientação, quanto na formação continuada dos
profissionais das unidades escolares.
e) Auxiliar de Vida Escolar – AVE:
Profissional de empresa conveniada com a rede municipal de educação, que
atua nas unidades escolares em atividades de alimentação, higiene e locomoção de
alunos com deficiência, os quais não tenham autonomia para realizar essas
atividades.
f) Estagiário:
Estudantes de Pedagogia, contratados para auxiliar os professores que
tenham alunos com deficiência em sala de aula. Eles auxiliam no desenvolvimento
de atividades pedagógicas.
g) Instituições Conveniadas de Educação Especial:
A Secretaria Municipal de Educação firmou convênios com Organizações da
Sociedade Civil, visando o atendimento do público-alvo da educação especial, de
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modo complementar ou suplementar nas áreas educacional, terapêutica e
profissionalizantes.
h) Educação para Surdos:
São unidades educacionais da rede municipal de educação, que atendem
desde a educação Infantil até o ensino médio, incluindo a educação de jovens e
adultos. A Língua Brasileira de Sinais – Libras é ofertada como a primeira língua
nesses espaços que recebem alunos surdos e com outras deficiências que estejam
associadas à surdez.
2.3 Trabalhos sobre educação especial e inclusiva na rede municipal de
educação
A seguir, vou detalhar alguns trabalhos realizados na Rede Municipal de
Educação da Cidade de São Paulo, voltados à área de educação especial e
inclusiva, ressaltando a relevância dessa temática para a referida rede de ensino.
Briant (2008), em sua dissertação, discutiu as estratégias adotadas por sete
professores, um coordenador pedagógico e um representante do CEFAI, para a
inclusão de alunos com deficiência em algumas escolas da Rede Municipal de
Educação da Cidade de São Paulo, da região do Butantã. Os dados foram
produzidos por meio de entrevistas individuais e coletivas.
Entre suas conclusões, destacamos a importância do trabalho integrado entre
escola, pais e profissionais da saúde, para a inclusão de alunos com deficiência no
ensino regular. A pesquisadora ressalta que, por meio dessa rede de apoio, os
alunos com deficiência deixam de ser encarados como um problema e o professor
sente-se mais confortável para realizar ações inclusivas.
Entre os dificultadores do processo de inclusão, destacamos o elevado
número de alunos por sala que, segundo a pesquisadora, impossibilita o educador
de conhecer seus alunos de modo mais individualizado. Foi apontado, também, o
baixo investimento na formação e relatos acerca dos professores serem muito
cobrados e receberem pouco apoio no desenvolvimento de seus trabalhos.
A pesquisadora constatou que a inclusão está muito limitada à garantia de
matrícula, mas não à efetiva participação no ensino. Foi destacado que, muitas
vezes, a aprendizagem dos alunos com deficiência era baseada em comparação

29

com a de outras crianças de sua faixa etária, em vez de ser avaliada pelo seu
próprio desenvolvimento, levando em consideração sua potencialidade. Foi
apontada também a necessidade de outros recursos formativos, que contribuam
para o enriquecimento de práticas inclusivas em sala de aula.
Duque (2008) dedicou sua pesquisa a analisar o papel do agente de inclusão
escolar no atendimento a educandos com deficiência intelectual. O agente de
inclusão é o profissional de uma instituição especializada, que fornece suporte a
educadores e alunos da escola regular da Rede Municipal de Educação da cidade
de São Paulo, nas atividades inclusivas. Os dados foram coletados por meio de
questionários e entrevistas, contando com a participação dos alunos, pais e
professores, além do próprio agente, para compreender o papel desse profissional
nas questões relacionadas à inclusão.
A pesquisadora constatou a importância do papel do agente de inclusão
frente aos progressos conquistados no campo da educação inclusiva. Essa
importância foi destacada, principalmente, pelos pais dos alunos que relataram o
quanto as crianças haviam melhorado. Quanto aos professores, a pesquisadora
destaca que eles avaliam o papel do agente de inclusão como positivo e bem aceito
na escola, apesar de não terem estabelecido nenhum contato com esse profissional
durante o ano letivo em que a pesquisa foi desenvolvida.
O agente, entretanto, afirma sentir um forte desinteresse por parte dos
educadores quanto à sua proposta de trabalho. Esses, por sua vez, afirmaram
estarem abertos às intervenções do profissional que não estaria atuando conforme o
planejado, com visitas regulares à escola e auxiliando na formação dos professores.
A pesquisa revelou que os educadores sofreram críticas por parte dos pais e alunos,
destacando que há falta de interesse em ensinar, ou mesmo em adaptar as
atividades para os alunos com deficiência intelectual.
Segundo a pesquisadora, os professores apontam a falta de formação e apoio
como possível causa do fracasso da inclusão escolar, contudo esse discurso pode
ser considerado como inadequado, já que o apoio existe, seja por parte da prefeitura
quanto pelo agente de inclusão. A pesquisadora destaca que é necessário que esse
apoio seja efetivado e, para isso, é imprescindível o envolvimento e a participação
de todos, seja cumprindo o seu respectivo papel ou exigindo o que é de seu direito.
Na tese de Lopes (2018), a proposta consistia em analisar e compreender a
trajetória estudantil de alunos com deficiência intelectual, em uma escola da rede
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municipal da Cidade de São Paulo. Foi dado ênfase aos registros que evidenciavam
as aprendizagens adquiridas em salas regulares, no decorrer da escolarização dos
estudantes, ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental. A pesquisadora
pretendia responder se o direito ao ingresso, assim como a permanência e a
conclusão dos estudos relativos às aprendizagens dos alunos com deficiência
intelectual estava sendo garantido na escola investigada.
Nessa pesquisa, foram levantados os números de matrículas e caracterização
dos estudantes com deficiência, por meio de entrevistas com coordenadores e
professores, além de exploração de documentos escolares, como por exemplo,
boletins e prontuários. Dos resultados obtidos com a investigação, a estudiosa em
questão destacou: o ingresso na escola dos estudantes com deficiência intelectual
ocorria na idade recomendada; os alunos percorriam os anos escolares sem
reprovações; tanto a escola quanto a rede municipal caminham em direção ao
cumprimento dos direitos à educação de todos.
Lara (2016), em sua tese, analisou as orientações curriculares constantes no
Referencial de Avaliação sobre a Aprendizagem do Aluno com Deficiência
Intelectual – RAADI, publicado pela Rede Municipal de Educação da Cidade de São
Paulo, referente aos anos iniciais do ensino fundamental e as comparou com as
orientações voltadas aos alunos sem deficiência. Os dados obtidos foram analisados
à luz das perspectivas de Vygotsky, com destaque para os conceitos de mediação,
zona de desenvolvimento proximal e investigação sobre a capacidade de abstração
dos educandos com deficiência intelectual.
Entre os resultados da pesquisa, destacamos que adaptações do referencial
apresentam redução de conteúdo, dificultando o acesso à língua escrita. Contudo,
as expectativas de aprendizagem dos outros conteúdos, como linguagem oral,
ciências humanas e da natureza e matemática, contribuíam de modo geral para o
desenvolvimento do pensamento abstrato. Além disso, foi relatado que o
cumprimento das expectativas de aprendizagem depende do apoio do educador, ou
dos colegas que já possuem certo domínio sobre o conteúdo, mas critica a ausência
de indícios de que o estudante seja capaz de atingir o objetivo sem esse apoio,
divergindo da visão vygostskyana, cujo documento afirma ser sua fundamentação
teórica.
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2.4 Avaliação da aprendizagem: concepções na rede municipal de São Paulo
São Paulo (2020), destaca que as concepções sobre avaliação educacional
estão presentes em documentos da rede, desde o lançamento do regimento comum
das escolas municipais, no início dos anos de 1990. Foi destacado que essas
concepções continuam vigentes e apresentam a avaliação como uma atividade de
apoio para o planejamento e gestão educacional, incluindo aspectos de ordem
pedagógica e administrativa. Em outras palavras, o documento ressalta a
importância de os diversos segmentos atuarem juntos no processo de avaliação,
dando ênfase à gestão democrática.
O documento destaca a avaliação “como um processo contínuo de obtenção
de informações, análise e interpretação da ação educativa, espera-se que a
atividade avaliativa forneça subsídios para a análise, o replanejamento e o
aprimoramento do trabalho escolar” (São Paulo 2020 p. 11).
Ao verificar a distância entre o que os alunos sabem e o que é necessário ser
aprendido, de acordo com o currículo, o professor pode construir um planejamento
que contribua para aprendizagem de todos. No caso do estudante, a avaliação
mostra a evolução do seu conhecimento, destacando o que foi aprendido e que o
precisa de uma maior dedicação de seu tempo, o que o torna corresponsável pelo
seu próprio processo de aprendizagem.
De acordo com São Paulo (2017), o processo avaliativo tem uma tríplice
função: formativa, diagnóstica e cumulativa, que são melhor especificadas no quadro
abaixo:
Quadro 1: Síntese das funções Avaliativas.

Características
Objetivo

Avaliação
Avaliação
diagnóstica
cumulativa
Levantar os
Verificar o que os
conhecimentos prévios estudantes
dos estudantes
aprenderam

Tempo

Antes de iniciar um
novo objeto de
conhecimento

Função

Verificar se há
Levantar dados para o necessidade de
planejamento do
retomada ou não do
ensino
objeto de
conhecimento

Fonte: São Paulo (2017, p. 54)

Ao final do trabalho
realizado

Avaliação formativa
Acompanhar as
aprendizagens dos
estudantes
Durante o
desenvolvimento do
objeto de
conhecimento
Ajustar as atividades
de ensino e o
processo de
aprendizagem
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São Paulo (2017) destaca a necessidade de contemplar as três funções
avaliativas, mudando a perspectiva da avaliação como tendo um fim em sim mesma,
mantendo o foco nos estudantes e a serviço da aprendizagem. É destacado que a
avaliação apenas tem valor, se estiver associada com uma tomada de decisão a
respeito dos processos de ensino e aprendizagem.
Em relação à educação especial, São Paulo (2020) afirma a necessidade de
considerar as mesmas concepções de avaliação da aprendizagem, mas respeitando
as peculiaridades e necessidades de cada aluno no contexto escolar, com objetivo
de construir um adequado percurso formativo para cada estudante.
O artigo 21 da portaria nº 8.764, de 2016, sobre Política Paulistana de
Educação Especial, destaca a importância da avaliação diagnóstica para possíveis
encaminhamentos dos alunos, para o atendimento educacional especializado. Ainda
sobre essa modalidade de avaliação, São Paulo (2007) ressalta que os processos
avaliativos são fundamentais para auxiliar na escolaridade dos alunos público-alvo
da educação especial e a sua não realização significaria negar a premissa de que
todos têm a mesma possibilidade de aprender e se desenvolver.
2.5 Aprendizagem e Avaliação na deficiência intelectual
Oliveira et al. (2013) destaca que em uma pesquisa realizada em escolas da
Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foi constatado que pessoas com deficiência
intelectual são as mais prejudicadas em sua aprendizagem, pela ênfase dada em
atividades restritivas que envolve pintar, colar e recortar, não tendo contato com
conhecimentos científicos, abstratos e generalizações.
A pesquisa destaca, também, que as escolas continuam a priorizar o laudo
que caracteriza a deficiência. Para os autores, essa ação pode contribuir mais para
justificar uma incapacidade para o aprendizado do estudante com deficiência
intelectual, do que que olhar para as possibilidades de desenvolvimento do
indivíduo.
A inclusão escolar torna-se uma realidade quando as práticas pedagógicas,
curriculares e avaliativas passam a atender toda a diversidade presente no ambiente
escolar. É um grande desafio garantir a aprendizagem de todos os estudantes, mas
a escola precisa realizar as modificações necessárias em suas estruturas para
atingir esse objetivo. Segundo Oliveira et al. (2013), as mudanças não devem ficar
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apenas sob responsabilidade dos professores. É preciso adaptar, desde o espaço
físico da escola, até fornecer boas condições de trabalho e formação aos
educadores, além de respeitar a história individual de cada aluno.
São Paulo (2012), destaca a importância dos apoios pedagógicos para a
aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, enfatizando a prática social
como papel fundamental para o desenvolvimento do estudante.
Nesse contexto, as novas concepções dialogam com os fundamentos teóricos
de Vygotsky, que apontam os processos psicológicos superiores como tendo uma
origem cultural e destacam a importância das relações sociais na constituição da
natureza humana. A aprendizagem, em Vygotsky, ocorre na medida em que o
sujeito desenvolve habilidades e adquire valores e atitudes, por meio de sua
interação com o meio em que vive. No ambiente pedagógico, a mediação conquista
um papel fundamental na medida em que o aluno se relaciona com o ambiente e o
aprendizado pode ocorrer por meio da interação social ou mesmo por meio de
instrumentos (OLIVEIRA, 2009).
Fávero (2014), apud Fleira (2016), conceitua o termo funções psicológicas
superiores como sendo a mediação combinada entre instrumentos e signos que
ocorre nas atividades psicológicas, ou seja, as pessoas se apropriam e fazem uso
desses elementos mediadores ao longo de suas vidas de forma única, o que se
constitui em um desenvolvimento psicológico.
De acordo com Oliveira (2009), Vygotsky separou os elementos mediadores
em duas categorias: os Instrumentos e os Signos. O primeiro é voltado aos
elementos externos que se interpõem entre o homem e o mundo, ampliando os
meios de modificação da natureza, como, por exemplo, o uso de um machado que
possibilita um corte mais preciso. O segundo atua de forma psicológica, em
atividades que precisam de atenção ou memória, são formados por elementos que
representam uma realidade.
A linguagem é formada por signos, em que uma simples palavra nos remete
ao objeto concreto. Por exemplo, quando alguém pronuncia a palavra mesa, mesmo
sem ver uma mesa no momento, somos capazes de imaginá-la.
Moysés (2001) destaca que a mediação pode ocorrer por diferentes modos
nos processos de ensino e aprendizagem: seja por meio de desenhos, materiais
concretos e, inclusive, pela comunicação entre educador e educando. Por meio
desses recursos, é possível que ocorra uma representação mental dos assuntos
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tratados no ambiente escolar, sendo resultado de um processo denominado
internalização.
É preciso um esforço coletivo e saída da zona de conforto para implantar as
mudanças necessárias para que uma escola seja inclusiva, além de romper com
concepções negativas que classificam alunos com deficiência intelectual como
incapazes de aprender e passem a focar em práticas de mediação e compensação,
prevalecendo o campo social sobre o biológico (VYGOTSKY, 2000).
Para Vygotsky, as crianças nascem com total potencialidade para o
aprendizado, e o ser humano se desenvolve e aprende com as pessoas que
convive, sofrendo influência da cultura e do momento histórico que esteja vivendo.
Diferente dos animais irracionais, que nascem com as habilidades biológicas
necessárias para o seu desenvolvimento de acordo com a espécie, o homem
precisa aprender com as gerações anteriores a se apropriar da cultura acumulada.
Para Vygotsky, o desenvolvimento da personalidade e da inteligência era decorrente
da aprendizagem (REGO, 1995). Nesse mesmo sentido, Rego (1995) ressalta que a
aprendizagem acontece diante de ações pedagógicas alinhadas a uma atuação
mais ativa dos alunos e educadores, que respeitem as individualidades de cada
criança e promovam a criatividade e o diálogo.
Vygotsky (2008), apud Lara (2016), destaca que o desenvolvimento de uma
criança pode ser descrito pela autonomia conquistada ao realizar tarefas e pela
participação durante a convivência social do seu cotidiano. Para Vygotsky quando a
criança consolida o aprendizado, ou seja, alcança a independência na realização de
alguma atividade, ela se situa no nível de desenvolvimento real. Ao ser encorajada a
conquistar novos aprendizados, a criança dá prosseguimento ao processo de
desenvolvimento, ou seja, por meio do auxílio de alguém mais experiente, uma
tarefa que a criança precisava de ajuda para realizá-la, passa a fazê-la de forma
independente, transformando o desenvolvimento, que era potencial, em real.
Para Meira (2001), apud Fernandes (2004), o conceito de zona de
desenvolvimento proximal teve origem por meio dos estudos de Vygotsky em
Defectologia e abordou as relações existentes entre aprendizado e desenvolvimento
cognitivo. Posteriormente foi acrescido pelos temas relacionados à interação social e
à mediação semiótica, que teve foco central na fala.
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A criança que fala tem, dessa forma, a capacidade de dirigir sua atenção
de uma maneira dinâmica. Ela pode perceber mudanças na sua situação
imediata do ponto de vista de suas atividades passadas, e pode agir no
presente com a perspectiva do futuro. (Vygotsky, 1998, p.47).

Nos processos de aprendizagem e desenvolvimento, a interação entre os
sujeitos no qual um deles é mais experiente, faz surgir uma zona de
desenvolvimento proximal – ZDP, que para Vygotsky (1998), pode ser conceituada
como sendo a distância existente entre o nível do real desenvolvimento do indivíduo,
caracterizado pelas habilidades já dominadas, e o nível de desenvolvimento em
potencial, quando realiza as atividades com o auxílio de alguém mais experiente.
Para Meira e Lerman (2001), apud Fernandes (2004), o surgimento da ZDP
ocorre mediante a forma com que os sujeitos interagem e se comunicam em
determinada situação de aprendizagem. Para esses autores, a ZDP pode ser
descrita como o resultado da interação dos sujeitos e uma ferramenta de apoio que
contribua com o nível potencial dos estudantes.
O conceito de zona de desenvolvimento proximal apresenta um campo de
potencialidades para o aprendizado de crianças em ambiente escolar, inclusive para
os

estudantes

com

deficiência

intelectual,

que

podem

desenvolver-se

cognitivamente, de acordo com suas especificidades. Para tanto, é necessário que
os educadores proponham métodos e instrumentos apropriados, para que esses
indivíduos se desenvolvam e sintam-se incluídos ao grupo escolar.
A deficiência intelectual não pode ser percebida de forma
abstrata ou descontextualizada das práticas sociais, assim, ao falar
sobre a condição de deficiência intelectual, obrigatoriamente temos
algo a dizer sobre as relações entre as pessoas e o processo de
mediação que se estabelecem circunscritas num contexto cultural,
histórico e social, e desta forma, também no da escola, como centro
gerador de interpretações que imputa significado às diferenças. (SÃO
PAULO, 2012, p. 16).

A visão de Vygotsky apresentada nesse subitem, relaciona-se com a
educação inclusiva e ambas constituíram a base do RAADI – Referencial sobre
Avaliação da Aprendizagem na área da Deficiência Intelectual/Ensino Fundamental I
(SÃO PAULO, 2008), conforme descrito pelo próprio documento.
Penso que não podemos falar em educação inclusiva sem destacar o papel
da avaliação pedagógica. A avaliação é a coleta sistemática de evidências por meio
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das quais determinam-se mudanças que ocorrem nos alunos e como elas ocorreram
(BLOOM, 1983.).
É preciso que os educadores repensem suas práticas pedagógicas,
superando o tradicionalismo que se preocupa mais em atribuir notas e conceitos
classificatórios e excludentes, do que em encarar como um instrumento que
mensura a aprendizagem do aluno e contribui para o seu desenvolvimento,
subsidiando ações que retroalimentem os processos de ensino e aprendizagem.
Hoffmann (2009, p. 104) destaca que
o grande equívoco, em termos da finalidade dos instrumentos de avaliação,
é concebê-los, sempre, em caráter de terminalidade, de finalização de um
processo, atribuindo notas ou conceitos e calculando médias para
responder sobre o desempenho do estudante.

Oliveira et al. (2013) destaca que é preciso adaptar os processos avaliativos
para os alunos com deficiência intelectual, de modo a identificar e acompanhar o
desenvolvimento de habilidades e talentos, de forma autônoma ou com auxílio de
outra pessoa que atue em suas necessidades.
Os autores também destacam a importância dos referenciais de avaliação, na
medida em que fornecem aos professores um subsidio para a aprendizagem dos
estudantes e citam o RAADI – Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na
área da Deficiência Intelectual/Ensino Fundamental I (SÃO PAULO, 2008), que foi
baseado nas expectativas curriculares que os alunos devem atingir ao final do ano
em que estão inseridos
Oliveira et al. (2013) alerta que os alunos com deficiência intelectual não
podem ser afastados do currículo comum, o que distanciaria esses estudantes das
aprendizagens ofertadas aos seus colegas da mesma idade. Contudo, não se pode
ignorar as necessidades dos estudantes e a importância de serem avaliados pelos
avanços individuais na apropriação do currículo.
Nesse sentido, penso que o RAADI é um instrumento inovador, ao partir da
premissa de que os educandos com deficiência intelectual possuem os talentos
necessários para aprender os conteúdos escolares em salas regulares, com a
realização de adaptações pedagógicas adequadas.
Apesar dos referenciais dos anos iniciais e finais do ensino fundamental terem
deixado de ser obrigatórios com a nova Política Paulistana de Educação Especial PPEE/16, permitindo que cada unidade escolar estabelecesse os instrumentos mais
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adequados às necessidades dos alunos, considero relevante analisar os objetivos
educacionais desse documento, contrapondo com o atual Currículo da Cidade, para
verificar se ainda seria válido utilizá-lo em sala de aula.
Finalizando esse subitem, farei um breve relato sobre o atendimento dos
alunos público-alvo da educação especial na unidade educacional em que trabalho.
Esse relato foi baseado no meu contato com alunos e professores, em pouco mais
de um ano.
Os professores da unidade escolar sabem que é preciso elaborar atividades
pedagógicas diferenciadas, com o mesmo conteúdo ofertado aos demais
estudantes, visando atingir a aprendizagem dos alunos de acordo com o potencial
de cada um e, para isso, contam com o apoio da Coordenação Pedagógica e da
Professora de atendimento educacional especializado (PAEE) da unidade escolar.
Mesmo sendo constantemente lembrados desse dever, nas reuniões
pedagógicas e momentos de formação, percebo que essa demanda é mais
facilmente cumprida pelos professores dos anos iniciais, do que pelos professores
dos anos finais do ensino fundamental.
Por atuarem como professor polivalente e regente de apenas uma turma, o
planejamento das atividades adaptadas e sua aplicação se torna mais factível. O
professor conhece melhor os alunos, pelo tempo que convive com eles, ao contrário
do que ocorre nos anos finais do ensino fundamental, em que as turmas têm apenas
45 minutos de aula com cada professor. Tempo esse muito escasso para ensinar
todos

estudantes,

principalmente

alguém

com

necessidades

especiais

de

atendimento.
Percebo que é nessa fase que ocorre um processo de exclusão em relação à
aprendizagem dos educandos com deficiência. Não é raro ouvirmos comentários de
alguns professores expondo as próprias dificuldades em se tratando da realização
de atividades adaptadas, talvez por desinformação, talvez pela dificuldade em dar a
devida atenção ao educando com deficiência. É possível que a quantidade de
alunos em uma sala de aula constitua em um elemento dificultador, como também é
possível que a jornada de trabalho do docente seja tão intensa, que não sobre muito
tempo para a pesquisa. Certo é que as especificidades educacionais ou mesmo
físicas, muitas vezes, não são atendidas quando se trata do estudante com
deficiência. Concordo com Duque (2008) que, para incluir os alunos e garantir o
acesso à aprendizagem, é preciso que os professores queiram fazer a diferença e
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cada um cumpra com o seu papel. Deve haver uma exigência maior e até uma
fiscalização sobre o processo de ensino e de aprendizagem dos alunos, público-alvo
da educação especial, mas também é necessário fornecer todo o apoio e recursos
aos professores para que a inclusão ocorra, como, por exemplo, a presença de uma
estagiária que acompanhe os alunos especiais em sala de aula e contribua com a
aplicação das atividades pedagógicas.
3. Objetivos educacionais e a taxonomia de Bloom
Os objetivos educacionais são definidos por Bloom et al. (1956), como os
meios através dos quais os estudantes modificam seus pensamentos, seus
sentimentos e suas ações. Eles podem indicar tanto o que deve ser ensinado ao
aluno, quanto as habilidades que o aprendiz deve adquirir por meio da
aprendizagem.
Na Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo, os objetivos
educacionais já foram denominados como expectativas de aprendizagem (SÃO
PAULO,

2007)

e,

posteriormente,

como

objetivos

de

desenvolvimento

e

aprendizagem. (SÃO PAULO, 2017). Ambos os documentos explicitam o que os
estudantes devem aprender ao final de cada ano escolar.
Segundo Cruz (2016), a taxionomia de Bloom foi consolidada como
importante método para o campo educacional, por meio dos estudos desenvolvidos
entre os anos de 1949 e 1953, que envolveram diversas instituições de ensino
americanas de nível básico e superior. A intenção era a elaboração de um modelo
que possibilitasse uma compreensão homogênea a respeito do planejamento
educacional e da avaliação. Os estudiosos chegaram à conclusão de que a melhor
forma seria por meio de um modelo de classificação de objetivos educacionais,
devido a conexão deles com o currículo e a avaliação.
Bloom et al. (1956) destaca importantes vantagens na utilização da taxonomia
dos objetivos educacionais: contribuir para que os professores auxiliem seus alunos
no desenvolvimento de competências e na organização dos processos avaliativos.
Cruz (2016) destaca a relevância do método, por ser desenvolvido por uma equipe
de professores e cientistas que se reuniam, periodicamente, para a sua elaboração,
crítica e análise, diferenciando de tantos outros métodos que foram pensados e
criados por um único autor.
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Bloom et al. (1956, p.1) destaca que as taxionomias têm origem nas ciências
biológicas e exemplifica a “classificação em categorias como filo, classe, ordem,
família, gênero, espécie, variedade.” O autor ainda destaca que para os biólogos a
taxionomia é fundamental para “garantir com precisão a comunicação sobre sua
ciência e como compreender a organização e a inter-relação das várias partes do
mundo animal e vegetal”. O ensino acontece de modo processual, por meio de
mudanças significativas na aprendizagem dos conteúdos pelos estudantes,
relacionadas ao aumento do nível de conhecimento do estudante sobre determinado
assunto, quando comparado com o seu conhecimento anterior. Existe, então, a
necessidade de identificar o nível cognitivo do estudante para propor objetivos
educacionais que contribuam para o aprendizado.
Para Bloom et al. (1956), se analisarmos uma determinada situação de
ensino, excluindo as variáveis externas, todos estudantes são capazes de aprender,
mas com diferenças no nível cognitivo de aprendizagem e abstração do
conhecimento ministrado. O fundamento que resultou na taxonomia de Bloom foi
relacionar o desenvolvimento cognitivo e a definição de objetivos para atingi-lo.
Bloom et al. (1956) destaca que a taxionomia dos objetivos educacionais,
também denominada por taxionomia de Bloom, é formada por três domínios:
cognitivo, afetivo e psicomotor, que expressam as habilidades, capacidades ou
atitudes que serão desenvolvidas pelos alunos. O autor caracteriza o domínio
cognitivo pela abordagem de habilidades mentais, que lidam com a lembrança ou
reconhecimento de um determinado assunto. No domínio afetivo, estão incluídos os
objetivos que descrevem mudanças de interesse, atitudes e valores. Já no domínio
psicomotor, estão presentes as habilidades motoras, físicas e manuais.
De acordo com Brasil (2015), o domínio afetivo ficou muito restrito ao campo
psicológico e não exerceu a mesma influência que o domínio cognitivo. O autor
destaca também que Bloom e sua equipe não chegaram a desenvolver um
documento sobre o domínio psicomotor. Portanto, apenas o cognitivo será abordado
nesse trabalho.
3.1 Domínio cognitivo
No domínio cognitivo da taxionomia de Bloom, existem seis categorias:
Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, Síntese e Avaliação, que são
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organizados de modo hierárquico, do nível mais elementar ao mais complexo, do
concreto para o abstrato.
Vinculados a essas categorias estão os objetivos educacionais, descritos por
meio de verbos que expressam o nível de domínio cognitivo o qual o estudante deve
atingir durante a aprendizagem. Esses verbos descrevem uma ação ou um
comportamento, possibilitando que as habilidades sejam desenvolvidas em um
crescente nível de complexidade, sendo que, para um estudante alcançar
determinado nível, deverá possuir o domínio de habilidades inferiores para o qual
pretende alcançar; desse modo, o estudante poderá obter resultados cumulativos e
ser avaliado não apenas pelos conhecimentos que se recorda, como pela habilidade
de utilizar esse conhecimento em seus raciocínios e na resolução de problemas.
(BLOOM 1983).
Quadro 2: Os níveis da taxonomia de Bloom, sua definição e exemplos de verbos.

Nível

Definição

Exemplo de
verbos

Habilidade de recordar ou reconhecer informações,
escrever, listar,
ideias e princípios anteriormente aprendidos como: fatos,
Conhecimento
rotular, nomear,
datas, palavras, teorias, métodos, classificações,
dizer, definir.
lugares, regras, critérios, procedimentos etc.
Habilidade de compreender, interpretar, traduzir uma
informação com base em conhecimento anterior. O
Compreensão
estudante é capaz de conectar um novo saber com um
conhecimento já existente.
Habilidade de selecionar, transferir e usar informações,
dados, métodos, princípios, conceitos e assuntos já
Aplicação
aprendidos para realizar uma nova tarefa ou resolver um
problema.

Análise

Síntese

Avaliação

explicar, resumir,
parafrasear,
descrever,
ilustrar.
usar, computar,
resolver,
demonstrar,
aplicar.

Habilidade de distinguir, classificar e relacionar
pressupostos, teorias e hipóteses de uma declaração ou
questão. O estudante é capaz de subdividir um conteúdo
em partes menores com objetivo de compreender a
estrutura final. Identificar partes e suas inter-relações.
Neste ponto é necessário não apenas ter compreendido
o conteúdo, mas também a estrutura do objeto de
estudo.

analisar,
categorizar,
comparar,
contrastar,
separar.

habilidade
de
unir
diferentes
elementos
de
conhecimentos e habilidades já apreendidos com o
objetivo de criar um novo modelo, estrutura, solução,
ideia ou produto.
Habilidade de julgar, avaliar ou criticar o valor do material
(proposta, pesquisa, projeto) para um propósito
específico, com base em critérios e padrões específicos.

criar,
planejar,
elaborar,
inventar,
desenvolver.
julgar,
recomendar,
criticar, justificar.

Fonte: Adaptado de Bloom et al. (1956)
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É possível constatar pelo quadro 2 a hierarquia existente nos níveis
cognitivos, iniciando pelo conhecimento de um determinado saber e indo até a
avaliação, que é a capacidade de julgar o valor desse saber.
3.2 Taxonomia de Bloom revisada
De acordo com Brasil (2015), no ano de 2001, foi publicada por uma equipe
de pesquisadores uma revisão da taxonomia de Bloom, intitulada “A taxonomy for
learning, teaching and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy for educational
objectives”, por Anderson et al. (2001). Essa nova versão ficou conhecida por
taxonomia de Bloom revisada, para diferenciar da taxonomia original de 1956.
Segundo Anderson et al. (2001), o grupo de pesquisadores envolvidos nessa
revisão tinham como proposta equilibrar a taxonomia de Bloom, com os avanços
tecnológicos e científicos advindos do campo educacional. Por outro lado, Fuller et
al. (2007) destaca que os autores envolvidos na revisão também criticavam a
taxonomia original, alegando dificuldades presentes na aplicação das categorias, por
haver uma significativa sobreposição entre elas, gerando diversas interpretações a
respeito da ordem das categorias “análise”, “síntese” e “avaliação” na hierarquia da
taxonomia.
Anderson et al. (2001) destaca que a versão revisada passou a combinar o
tipo de conhecimento (dimensão do conhecimento) a ser desenvolvido, designado
por substantivos, e o processo (dimensão do processo cognitivo) adotado para
alcançá-lo, descritos por verbos.
Os níveis “conhecimento”, “compreensão” e “síntese” da taxonomia original
passaram a ser denominados, respectivamente, por “relembrar”, “entender” e “criar”,
sendo essa última considerada como de maior nível na hierarquia cognitiva. Os
níveis

“aplicação”,

“análise”

e

“avaliação”

passaram

a

ser

nomeados,

respectivamente, por “aplicar”, “analisar” e “avaliar”. No quadro 3 é apresentada a
síntese das alterações propostas por de Anderson et al. (2001).
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Quadro 3: Os níveis da taxonomia de Bloom, sua definição e exemplos de verbos.

Processo
Cognitivo

Categorias

Definição

Exemplos

- Reconhecendo as datas de eventos
Recuperar
importantes na história dos EUA
Reconhecendo conhecimento
Lembrar
- Relembrando as datas de eventos
Recordando
relevante da memória
importantes na história dos Estados
de longo prazo
Unidos
- Parafraseando discursos e
documentos importantes
- Representando estilos de pintura
Interpretando
artística
Construir significados
Exemplificando
- Classificando casos observados ou
a partir de
Classificando
descritos de transtornos mentais
mensagens
Entender Resumindo
- Escrevendo um breve resumo dos
instrucionais incluindo
Inferindo
eventos retratados em fitas de vídeo
comunicação oral,
Comparando
- Expondo uma conclusão lógica
escrita e gráfica
Explicando
- Comparando eventos históricos com
situações contemporâneas
- Explicando as causas de eventos
importantes do século XVIII na França
- Dividindo um número inteiro por outro
Realizar ou usar um
número inteiro, ambos com vários
Executando
procedimento em
Aplicar
dígitos
Implementado uma determinada
- Determinando em quais situações a
situação
segunda lei de Newton é apropriada
Quebrar um material - Distinguindo entre números relevantes
em partes
e irrelevantes em um problema
constituintes e
matemático
Diferenciando determinar como
- Evidenciando estruturais em uma
Analisar Organizando
essas partes se
descrição histórica a favor e contra uma
Atribuindo
relacionam umas com explicação histórica particular
as outras e com uma - Determinando o ponto de vista do autor
estrutura ou propósito de um ensaio em termos de sua
geral
perspectiva política
- Determinando se as conclusões de um
Fazer julgamentos
cientista decorrem de dados observados
Verificando
Avaliar
com base em critérios - Julgando qual dos dois métodos é a
Criticando
e padrões
melhor maneira de resolver um
determinado problema
Juntar os elementos
- Gerando hipóteses para explicar um
para formar um todo
fenômeno observado
Gerando
coerente ou
- Planejando um artigo de pesquisa
Criar
Planejamento funcional; reorganizar
sobre um determinado tópico histórico
Produzindo
elementos em um
- Construindo habitats para certas
novo padrão ou
espécies para determinados fins
estrutura
Fonte: Adaptada de Anderson et al. (2001, p. 31).

Anderson et al. (2001) destaca que a estruturação possibilitou um enfoque
bidimensional, ao classificar os níveis cognitivos do conhecimento, o que torna mais
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fácil a definição dos objetivos educacionais e o ato de avaliar como indicador de
eficácia dos processos de ensino e aprendizagem.
Quanto à dimensão do conhecimento, ela pode ser classificada em factual,
conceitual, procedimental e metacognitivo. No quadro 4 são descritas essas
classificações.
Quadro 4: Descrição e tipos da dimensão do conhecimento

Dimensão do
Conhecimento

Factual:

Conceitual:

Descrição

Tipos de conhecimento

Elementos/conhecimentos básicos que
os estudantes devem saber para estar Conhecimento de
familiarizado com uma disciplina ou terminologia, de detalhes e
resolver problemas relacionado a ela. elementos específicos
Nessa fase os dados não precisam ser
compreendidos apenas reproduzidos.
Nessa fase o estudante deve ser capaz
de relacionar e conectar elementos
básicos em um contexto amplo. Nesse
conhecimento, não é importante a
aplicação de um modelo, mas a
consciência de sua existência.

Essa fase está relacionada ao
conhecimento de como fazer alguma
coisa utilizando métodos, critérios,
Procedimental:
algoritmos e técnicas. Nessa fase
começam a ser exercitados os
conhecimentos abstratos, mas em um
contexto único e não interdisciplinar.
Nessa fase o estudante é capaz de
utilizar conhecimentos multidisciplinares
Metacognitivo:
que já possui para resolver um
problema, ou escolher a melhor teoria,
método ou estrutura

Conhecimento de
classificações, categorias,
princípios, generalizações,
teorias, modelos e estruturas
Conhecimento sobre
habilidades e algoritmos de
um assunto especifico,
técnicas e métodos de um
assunto especifico e critérios
para determinar quando usar
o procedimento apropriado
Conhecimento sobre
estratégias, tarefas
cognitivas e
autoconhecimento

Fonte: Adaptada de Anderson et al. (2001, p. 29).

A figura 1 exemplifica a classificação de um objetivo educacional, segundo a
Taxonomia de Bloom revisada.
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Figura 1: Tabela bidimensional envolvendo as dimensões dos conhecimentos e dos processos
cognitivos

Objetivo Educacional

O estudante vai aprender a aplicar a
abordagem de redução, reutilização e
reciclagem para conservação.

Substantivo

Verbo

abordagem de redução,
reutilização e reciclagem para
conservação

aplicar

Dimensão do
Processo Cognitivo
1. Relembrar
2. Entender
3. Aplicar
4. Analisar
5. Avaliar
6. Criar

Dimensão do Conhecimento
A. Conhecimento Factual
B. Conhecimento Conceitual
C. Conhecimento Procedimental
D. Conhecimento Metacognitivo

Dimensão do
Conhecimento

1.
Relembrar

2.
Entender

A. Factual
B. Conceitual
C. Procedimental
D. Metacognitivo
Fonte: Adaptada de Anderson et al. (2001, p. 32).

3.
Aplicar

4.
Analisar

5.
Avaliar

6.
Criar
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4. Apresentação dos documentos utilizados na pesquisa
Essa é uma pesquisa de natureza qualitativa, por meio da qual foram
analisadas três publicações da Rede Municipal da Cidade de São Paulo. O primeiro
documento foi o Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na Área da
Deficiência Intelectual – Ensino Fundamental I (RAADI) (SÃO PAULO, 2008), que foi
baseado no segundo documento analisado: Orientações Curriculares e Proposição
de Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental 1 (SÃO PAULO,
2007), o qual, por sua vez, foi substituído no ano de 2018 pelo Currículo da Cidade:
Ensino Fundamental – Matemática. (SÃO PAULO, 2017). Por esse motivo, foi
incluído como o terceiro documento analisado nessa pesquisa. A seguir,
dissertaremos sobre os três documentos.
4.1 Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem
para o Ensino Fundamental – ciclo I (primeiro ao quinto ano)
A Rede Municipal de Educação, apoiada pela lei nº 11.274, de 6 de fevereiro
de 2006, que instituiu o ensino fundamental de nove anos, iniciou o programa de
reorientação curricular que contou com a participação de professores e especialistas
de cada área do conhecimento, que atuavam nas treze diretorias de ensino. Como
objetivo, o documento destaca:
O objetivo é contribuir para a reflexão e discussão sobre o que os
estudantes precisam aprender, relativamente a cada área de conhecimento,
construindo um projeto curricular que atenda às finalidades da formação
para a cidadania, subsidiando as escolas na seleção e organização de
conteúdos mais relevantes a serem trabalhados ao longo dos nove anos do
Ensino Fundamental, que precisam ser garantidos a todos os estudantes.
(SÃO PAULO, 2007, p. 10).

O documento está organizado da seguinte forma: na primeira parte, temos a
apresentação do programa de orientação curricular dos anos iniciais do ensino
fundamental e a articulação com os projetos em desenvolvimento na rede municipal
de educação. Na segunda parte, são descritos os fundamentos legais e a articulação
entre áreas de conhecimento; os princípios relacionados à aprendizagem, ensino e
avaliação,

além

dos

critérios

adotados

na

seleção

das

expectativas

de

aprendizagem e aspectos que devem ser considerados para a organização dessas
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expectativas ao longo do ano letivo na unidade escolar, de modo a romper com a
ideia de um currículo linear, no qual os assuntos vão se sucedendo sem uma
relação estabelecida. Na terceira parte, são descritas as expectativas de
aprendizagem referentes às áreas de conhecimento de língua portuguesa,
matemática, natureza e sociedade, arte e educação física, que são previstos do
primeiro ao quinto ano do ensino fundamental.
Em relação à disciplina de matemática, o documento apresenta as
expectativas de aprendizagem, organizadas em cinco blocos temáticos: números,
operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação.
No quadro 5, são apresentadas as expectativas do bloco espaços e formas do
primeiro ano do ensino fundamental.
Quadro 5: Expectativas da Aprendizagem do 1º ano do ensino fundamental 1.

Fonte: (SÃO PAULO, 2008, p. 71).

Na quarta e última parte, o documento apresenta as orientações
metodológicas e didáticas para a implementação das expectativas de aprendizagem
na unidade escolar, seguidas de orientações especificas para cada componente
curricular. Em relação ao bloco espaço e forma, o documento destaca que as
crianças constroem hipóteses sobre o espaço e as formas que as cercam, da
mesma forma que ocorre com as hipóteses sobre escritas numéricas.
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4.2 Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na Área da Deficiência
Intelectual
Lopes (2018) destaca que, após o decreto municipal nº 45.415, de 2004, que
criou os CEFAIs - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão, em cada
diretoria regional de educação, a avaliação da aprendizagem dos alunos com
deficiência intelectual ganhou maior destaque.
Como meio de fomentar a reflexão e discussão a respeito do ensino e
aprendizagem dos alunos com deficiência, foi publicado pela Diretoria de
Orientações Técnicas – Educação Especial, no ano de 2007, o Referencial de
Avaliação de Aprendizagem de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais.
No ano seguinte,

foi publicado

o Referencial sobre

Avaliação

da

Aprendizagem na Área da Deficiência Intelectual – Ensino Fundamental I (RAADI)
(SÃO PAULO, 2008). O documento foi elaborado pela equipe da Diretoria de
Educação Técnica da Rede Municipal de Educação e contou com a colaboração dos
Professores de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (PAAIs), especialistas na área
de deficiência intelectual, e com acompanhamento e supervisão da professora Dra.
Ana Augusta Sampaio (LOPES, 2018).
O Referencial tem como proposta, nortear o processo avaliativo dos
professores que atuavam em sala de aula regular e nas salas de apoio e
acompanhamento à inclusão (SAAIs). A flexibilização curricular conservava o foco
nas Orientações Curriculares – Proposição de Expectativas de Aprendizagem
propostas para o Ensino Fundamental I, de modo a atender as necessidades dos
alunos com deficiência intelectual matriculados nas salas regulares de ensino.
Lara (2016) destaca que os professores regentes nas SAAIs receberam
oitenta horas de formação, com intuído de se apropriarem do RAADI. A implantação
desse documento como meio de avaliação de todos alunos com deficiência
intelectual, matriculados em sala de regulares de ensino, ocorreu após a publicação
do Decreto municipal nº 51.778, de 2010.
O documento está organizado da seguinte forma: na primeira parte
apresenta-se as novas perspectivas sobre o conceito de deficiência intelectual,
destacando

que

a

deficiência

nunca

poderá

predeterminar

o

limite

do

desenvolvimento de uma pessoa e que a educação oferecida aos deficientes
intelectuais, além de atender as necessidades de cada indivíduo, não deve se
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desviar dos princípios elementares propostos aos demais estudantes. (SÃO PAULO,
2008)
Na segunda parte, são destacadas as implicações da teoria histórico-cultural
na área da deficiência intelectual, com destaque às contribuições de Vygotsky e os
conceitos de zona de desenvolvimento real e proximal e dos processos de
mediação. O documento aponta para a escola como sendo a responsável por
desenvolver estratégias que levem o aluno a superar suas limitações e se
desenvolver. Na terceira parte do referencial, é discutido sobre a escolarização e
avaliação da aprendizagem na área da deficiência intelectual. Nesse capitulo, é
indicado que a escola adeque os instrumentos avaliativos, ressaltando o papel da
observação para identificar o potencial dos alunos.
O documento também destaca como estratégia de avaliação da
aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual a sua produção
escolar, onde o professor deverá analisar seus “cadernos, folhas de
exercícios, desenhos, figuras, relatos orais, fotos e outros trabalhos
realizados em sala de aula”. (SÃO PAULO, 2008, p. 33)

Na quarta parte, são apresentados algumas terminalidades especificas, com
destaque para a legislação vigente na época, para os direitos dos alunos com
deficiência intelectual e para a obrigação das unidades escolares em registar as
avaliações pedagógicas e promover adequações necessárias, que contribuam com
a aprendizagem dos alunos.
Na quinta e última parte, são apresentadas as três grandes áreas de
avaliação do RAADI. Na primeira área, é proposto o levantamento de informações
sobre o aluno com deficiência intelectual, os recursos materiais e humanos que
serão necessários e o planejamento de ações, que resultarão nos processos de
ensino e aprendizagem. Na segunda área, é proposta a análise do contexto de sala
de aula, relacionada aos recursos de ensino e aprendizagem e às estratégias
pedagógicas adotadas. Na terceira área, temos o olhar voltado para o aluno com
deficiência intelectual, avaliando questões relacionadas à percepção, motricidade e
desenvolvimento verbal e mnemônico. Por fim, são apresentadas as planilhas com
as expectativas de aprendizagem por ano e área do conhecimento.
Para fins de delimitação dessa pesquisa, foi selecionada apenas a análise
das expectativas de aprendizagem do bloco espaço e forma de matemática,
denominada atualmente pelo Currículo da Cidade (São Paulo, 2017) como
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Geometria. Essa área da matemática foi escolhida para o projeto inicial, prépandemia, no qual eu pretendia analisar a aprendizagem de um estudante com
deficiência intelectual. E escolhi o saber geométrico por acreditar que havia
possibilidades de trabalhar com muitos recursos visuais e concretos, que
contribuiriam para incentivar o estudante na realização das atividades.
Nas planilhas de avaliação curricular, algumas expectativas não foram
alteradas por acreditar que os alunos com deficiência intelectual seriam capazes de
alcançá-las. Para outras expectativas, foram utilizadas um asterisco (*), informando
que sofreram adequações que atendessem às necessidades do aluno. Também são
previstas expectativas específicas para educandos com deficiência intelectual,
contudo, esse caso não ocorre no componente curricular de matemática. (SÃO
PAULO, 2008). No quadro 6, são apresentadas as expectativas do bloco espaços e
formas do primeiro ano do ensino fundamental.
Quadro 6: Expectativas da Aprendizagem do 1º ano do ensino fundamental 1.

Fonte: RAADI (SÃO PAULO, 2008, p. 67).
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Para avaliar o aluno em cada expectativa da aprendizagem, o professor usa a
legenda abaixo, de acordo com o RAADI (SÃO PAULO, 2008, p. 68).
RS – Realiza satisfatoriamente;
RP – Realiza parcialmente;
CA – Realiza com ajuda;
NAG – Conteúdo não apresentado ao grupo;
NAA – Conteúdo não apresentado ao aluno;
NR – Não realiza.
4.3 Currículo da Cidade de Ensino Fundamental: Matemática
No ano de 2017, a Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo
deu início a elaboração de um novo currículo do ensino fundamental, que contou
com a colaboração de muitos profissionais da própria rede e teve como referência a
Base Nacional Comum Curricular - BNCC.
No ano de 2018, foi lançado o Currículo da Cidade para os componentes
curriculares de artes, ciências da natureza, educação física, geografia, história,
língua inglesa, língua portuguesa, tecnologias para aprendizagem e matemática.
Todos os componentes curriculares possuem uma parte comum, abordando
as concepções e conceitos que embasam esse novo currículo. É apresentada a
matriz de saberes, que indica o que todos alunos da rede municipal devem aprender
no decorrer do ensino fundamental. Com o objetivo de formar cidadãos preparados
para os desafios da sociedade, o currículo adotou os objetivos de desenvolvimento
sustentável - ODS da UNESCO, que devem orientar as práticas educacionais.
O Currículo da Cidade organiza-se a partir dos seguintes elementos:
• Matriz de Saberes - Explicita os direitos de aprendizagem que devem ser
garantidos a todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino ao longo do
Ensino Fundamental.
• Temas Inspiradores - Conectam os aprendizados dos estudantes aos
temas da atualidade.
• Ciclos de Aprendizagem - Definem as três fases em que se divide o
Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino.
• Áreas do Conhecimento/Componentes Curriculares - Agrupam os objetos
de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
• Eixos Estruturantes – Organizam os objetos de conhecimento.
• Objetos de Conhecimento - Indicam o que os professores precisam
ensinar a cada ciclo em cada um dos componentes curriculares.
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• Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento - Definem o que cada
estudante precisa aprender a cada ano e Ciclo em cada um dos
componentes curriculares. (SÃO PAULO, 2017, p. 58).

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do Currículo da Cidade são
identificados por uma sigla conforme quadro abaixo:
Figura 2: Identificação dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.

Fonte: Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p. 59).

em que:
EF Ensino Fundamental;
0X ano de escolaridade;
MXX Componente Curricular Matemática, seguido da sequência de objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento desse componente.
Foi destacado que a ordem sequencial dos objetivos de aprendizagem,
indicados no Currículo da Cidade, tem apenas função de organização e não uma
exigência de ser abordada nessa ordem.
Eles apresentam uma organização de um ano para o outro, de modo que
sua redação revela que aquilo que se espera da aprendizagem num ano
seja mais simples do que o que se espera da aprendizagem no
ano
subsequente. A progressão não é linear, mas indica uma visão em espiral
do conhecimento, propondo a revisitação dos conhecimentos anteriores à
medida que avança no ano subsequente. Além disso, num mesmo ano de
escolaridade, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento apresentam
um encadeamento para que a compreensão de um determinado conceito
decorra de uma rede de significados proporcionada por esse
encadeamento. (SÃO PAULO, 2017, p. 59).

Em relação ao currículo de matemática, os eixos estruturantes, antes
denominados blocos, assumem a mesma nomenclatura da BNCC (2017) que são:
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números, probabilidade e estatística, grandezas e medidas, álgebra e geometria. Em
relação a esse último, o documento destaca:
No eixo Geometria, o Currículo da Cidade propõe desenvolver noções
espaciais e o estudo de figuras geométricas, suas relações e
características. O documento sugere um conjunto de conhecimentos e de
procedimentos que permitem à experimentação, a visualização, a
comunicação (oral, escrita e por meio de desenhos), a compreensão e a
análise de propriedades geométricas e medidas, bem como provas e
demonstrações, tão necessárias à resolução de problemas desse campo.
(SÃO PAULO, 2017, p. 77).

Como exemplificação, o quadro 7 representa o eixo estruturante de geometria
do terceiro ano do ensino fundamental. Os objetos de conhecimentos são os temas
que precisam ser ensinados nesse ano e os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, as habilidades que o aluno precisa dominar ao final desse mesmo
período. Para os objetivos “EF03M15” e “EF03M20” são sugeridos o objetivo de
desenvolvimento sustentável - ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura, como
tema inspirador para articular o aprendizado com temas da atualidade.
Quadro 7: Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do 3º ano do ensino fundamental.

Fonte: Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p. 94).
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5. Procedimentos de análise de dados
A taxonomia de Bloom, conforme destacado no referencial teórico, foi
inicialmente desenvolvida para auxiliar na criação de objetivos educacionais que
contribuíssem com o avanço cognitivo do estudante. Contudo, ao iniciar minha
pesquisa, me deparei com diversos trabalhos que adotaram a referida taxonomia
como instrumento de analise, como por exemplo, a dissertação de Bezerra (2016),
que analisou as questões do exame da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – e
do ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes –, para identificar qual
o nível cognitivo mais abordado.
Na pesquisa de Barboza (2017), foram analisados e classificados, de acordo
com o nível cognitivo, as questões de 30 provas de ciências elaboradas por
educadores da cidade do Rio de Janeiro. Rodrigues (2018), seguindo a mesma
tendência, analisou as questões de física, presentes nos simulados e exames
vestibulares.
Mas a decisão pela taxonomia de Bloom como instrumento de análise para a
minha pesquisa, ganhou mais força ao ler o relatório da segunda versão da análise
da BNCC, elaborada por Johnson (2016), membro da Australian Curriculum,
Assessment and Reporting Authority - ACARA. Esse relatório, produzido pelas
autoridades australianas, avaliaram as habilidades de matemática da BNCC e, entre
os dados apresentados, foram elencadas as demandas cognitivas, segundo a
taxonomia de Bloom.
Classificamos esse trabalho como de natureza qualitativa com abordagem
dedutiva, pois essa pesquisa foi baseada na análise e classificação de objetivos
educacionais, segundo uma taxonomia especifica e, para sua realização, depende
da análise do pesquisador.
Na primeira etapa, apresentamos os objetivos educacionais da área de
geometria, dos anos iniciais do ensino fundamental, presentes nos documentos
municipais da Cidade de São Paulo, os quais, após analise, serão classificados no
quadro 8, em que cada objetivo educacional assume um lugar, conforme sua
classificação

nas

hierarquias

dos

domínios

conhecimento, apresentadas Anderson et al. (2001).

cognitivos

e

dimensões

do
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Quadro 8: Tabela utilizada para classificação dos objetivos educacionais a partir da taxonomia
revisada de Bloom

Dimensão do
Conhecimento

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Relembrar

Entender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

A.
Factual
B.
Conceitual
C.
Procedimental
D.
Metacognitivo
Fonte: do autor

Ao todo, foram analisados 92 objetivos educacionais de geometria dos anos
iniciais do ensino fundamental, que resultou na tabela 1:
Tabela 1: Quantidade de expectativas e objetivos de aprendizagem nos anos iniciais do ensino
fundamental.

Expectativas de
Ano

aprendizagem
(SÃO PAULO, 2007)

RAADI

Currículo da Cidade

(SÃO PAULO, 2008)

(SÃO PAULO, 2017)

1º

9

4

8

2º

6

4

6

3º

7

7

6

4º

5

3

7

5º

7

3

10

Total

34

21

37

Fonte: do autor
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Ao analisar os dados da tabela, é possível observar uma quantidade
equivalente de objetivos educacionais entre as versões curriculares de 2007 e 2017,
mas, ao compararmos os objetivos educacionais previstos para os alunos com
deficiência intelectual, constata-se uma redução de 38%, quando comparado com o
currículo original da época (São Paulo, 2007), o que pode ser um indício de o RAADI
não contemplar os mesmos assuntos previstos pelo currículo original.
Essa diminuição do número de objetivos educacionais para os estudantes
com deficiência intelectual já foi apontada por Lara (2016) em outros componentes
curriculares presentes no RAADI.
Penso que essas reduções contrariam as próprias concepções presentes no
Referencial da Aprendizagem, quando afirma que a condição da deficiência
intelectual nunca poderá predeterminar o limite de desenvolvimento do estudante.
Nesse caso, eu percebo indícios de que o RAADI está limitando o conteúdo
curricular oferecido aos estudantes com deficiência intelectual.
5.1 Objetivos educacionais da área de geometria para os anos iniciais do
ensino fundamental
A seguir, apresentamos cinco quadros organizados por ano escolar, com
todos os objetivos educacionais analisados, denominados como expectativas da
aprendizagem (SÃO PAULO, 2007 e 2008), e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento (SÃO PAULO, 2017), da área de geometria dos anos iniciais do
ensino fundamental, para podemos observar o que os documentos da Rede
Municipal da Cidade de São Paulo apontam que os estudantes devem aprender ao
longo de cada ano escolar. Ao final de cada quadro, foi realizada uma breve análise
sobre os dados informados.
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Quadro 9: Expectativas e Objetivos de Aprendizagem do 1º ano do ensino fundamental.
Expectativas de aprendizagem
(SÃO PAULO, 2007)
M16 Identificar pontos de referência para
indicar sua localização na sala de aula.

RAADI (SÃO PAULO, 2008)
-

M17 Indicar oralmente a posição onde se M17* - Indicar oralmente a posição onde se
encontra no espaço escolar e representá-la por encontra no espaço escolar e representá-la
meio de desenhos.
por meio de desenhos, com ajuda.
M18 Indicar oralmente o caminho para se
movimentar no espaço escolar e chegar a um M18* - Experienciar e explorar o espaço
determinado local da escola e representar a escolar e indicar oralmente trajetórias.
trajetória, por meio de desenhos.
M19* - Acompanhar com ajuda a leitura de
M19 Fazer a leitura de croquis simples que
croquis simples que indiquem a posição de
indiquem a posição de um objeto ou pessoa.
um objeto ou pessoa.
M20 Fazer a leitura de croquis simples que M20* - Acompanhar com ajuda a leitura de
indiquem a movimentação de um objeto ou croquis
simples
que
indiquem
a
pessoa.
movimentação de um objeto ou pessoa.
M21 Identificar semelhanças e diferenças entre
as formas dos objetos de seu cotidiano

-

M22 Identificar nos objetos de seu cotidiano
superfícies planas e arredondadas.

-

M23 Representar objetos do seu cotidiano, por
meio de desenhos.

-

M24 Montar e desmontar embalagens e
identificar as peças que deve utilizar para
remontá-las.
Fonte: do autor

-

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)
(EF01M16) Identificar, oralmente, pontos de
referência para indicar sua localização na sala de
aula, usando terminologia própria (direita, esquerda,
frente e atrás).
(EF01M17) Indicar oralmente a posição onde se
encontra na sala de aula, utilizando termos que se
referem à posição (direita, esquerda, à frente e
atrás), e representá-la por meio de desenhos.
(EF01M18) Indicar, oralmente, o caminho para se
movimentar no espaço da sala e chegar a um
determinado local, usando terminologia adequada e
representá-lo por meio de desenhos.
(EF01M19) Fazer a leitura de croquis simples que
indiquem a posição ou movimentação de um objeto
ou pessoa.
(EF01M20) Identificar, entre objetos do cotidiano, os
que se parecem com algumas figuras geométricas
espaciais (blocos retangulares, cubos, esferas,
cones, cilindros etc.).
(EF01M21) Investigar similaridades e diferenças
entre as faces que compõem caixas em formato de
bloco retangular.
(EF01M22) Identificar, entre objetos do cotidiano que
se parecem com algumas figuras geométricas
espaciais (blocos retangulares, cubos, esferas,
cones, cilindros etc.), os que apresentam superfícies
planas e arredondadas.
(EF01M23) Representar objetos do cotidiano
parecidos com algumas figuras geométricas
espaciais por meio de desenhos.
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1° ano do ensino fundamental.
Expectativas de aprendizagem (SÃO PAULO, 2007)
As expectativas de aprendizagem para o primeiro ano do ensino fundamental,
em matemática, em relação ao bloco espaço e forma, indicam que os alunos devem
compreender conceitos elementares de localização e movimentação, realizar a
leitura de croquis simples, perceberem as diferenças e semelhanças entre as formas
dos objetos do seu cotidiano, diferenciarem as superfícies arredondadas e planas e
identificarem as peças necessárias para remontar uma embalagem. Foi indicado que
o aluno realize desenhos em muitas das expectativas de aprendizagem, que
contribui para a expressão de sua experiência pessoal (LARA, 2016.)
RAADI (SÃO PAULO, 2008)
São apenas quatro expectativas de aprendizagem para os alunos com
deficiência intelectual, no bloco espaço e forma de matemática para o primeiro ano
do ensino fundamental, que foram adaptadas, incluindo a necessidade do auxílio de
um colega de sala ou mesmo do professor, para que o aluno alcance as
expectativas. Foi observado o suprimento de expectativas referentes a pontos de
referência que identifique a própria localização, diferenças e semelhanças entre as
formas dos objetos do seu cotidiano, a diferenciação entre as superfícies
arredondadas e planas e a identificação entre as peças necessárias para remontar
uma embalagem.
Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)
O Currículo da Cidade passou a denominar as expectativas de aprendizagem
como objetivos de desenvolvimento e aprendizagem, e o bloco espaço e forma,
denominado eixo estruturante geometria. Apesar das mudanças de nomenclatura, é
possível constatar que tanto as expectativas quanto os objetivos de aprendizagem,
para o primeiro ano do ensino fundamental, abordam os mesmos temas. Contudo, o
Currículo da Cidade apresenta uma terminologia própria que melhor detalha os
objetivos de aprendizagem, referente à posição de objetos e pessoas e das figuras
espaciais. Não foi identificado nenhum objetivo que dialogue com a expectativa M24
que envolve identificação de peças necessárias para remontar uma embalagem.
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Quadro 10: Expectativas e Objetivos de Aprendizagem do 2º ano do ensino fundamental.
Expectativas de aprendizagem
(SÃO PAULO, 2007)
M18 Localizar pessoas ou objetos no
espaço, com base em diferentes
pontos de referência e algumas
indicações de posição.
M19 Identificar a movimentação de
pessoas ou objetos no espaço, com
base em diferentes pontos de
referência e algumas indicações de
direção e sentido.

M18* - Localizar, com ajuda do colega ou
professor, pessoas ou objetos no espaço, com
base em diferentes pontos de referência e
algumas indicações de posição.
M19* - Identificar, com ajuda do professor ou
do colega, a movimentação de pessoas ou
objetos no espaço, com base em diferentes
pontos de referência e algumas indicações de
direção e sentido.

M20 Observar e reconhecer figuras
geométricas
tridimensionais
presentes em elementos naturais e
nos objetos criados pelo homem.

M20* - Observar e reconhecer, de forma
(EF02M18) Fazer a leitura e o esboço de croquis que
dirigida, figuras geométricas presentes em
indiquem a posição ou movimentação de um objeto ou
elementos naturais e nos objetos criados pelo
pessoa, a partir de pontos de referência.
homem.

RAADI (SÃO PAULO, 2008)

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)
(EF02M16) Identificar e representar a localização de
pessoas e objetos no espaço escolar, com base em
diferentes pontos de referência e indicações de posição.
(EF02M17) Identificar e representar a movimentação de
pessoas ou objetos no espaço escolar, com base em
diferentes pontos de referência e algumas indicações de
direção e sentido.

(EF02M19) Identificar, entre objetos do cotidiano, os que se
M21 Identificar semelhanças e
parecem com algumas figuras geométricas espaciais (blocos
diferenças entre figuras geométricas M21* - Demonstrar reconhecer semelhanças e
retangulares, cubos, pirâmides, outros prismas, esferas,
tridimensionais e reconhecer algumas diferenças entre figuras geométricas.
cones e cilindros), destacando similaridades e diferenças
de suas características.
entre elas.

M22 Identificar semelhanças e
diferenças entre figuras geométricas
bidimensionais e reconhecer algumas
de suas características.
M23 Estabelecer comparações entre
objetos do espaço físico e objetos
geométricos – corpos redondos e
poliedros – sem uso obrigatório de
nomenclatura.
Fonte: do autor

-

(EF02M20) Explorar oralmente semelhanças e diferenças
entre figuras geométricas espaciais (blocos retangulares,
cubos, pirâmides, prismas, esferas, cones e cilindros) e
representá-las,
reconhecendo
algumas
de
suas
características, como as três dimensões numa figura
poliédrica ou as que têm “partes arredondadas”.

-

(EF02M21) Explorar oralmente semelhanças e diferenças
entre figuras geométricas planas (triângulos, quadrados,
retângulos e círculos), representá-las e reconhecer algumas
de suas características, como as que são poligonais e as
que não são poligonais.
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2° ano do ensino fundamental.
Expectativas de aprendizagem (SÃO PAULO, 2007)
As expectativas de aprendizagem para o segundo ano do ensino fundamental
indicam que os alunos devem compreender conceitos elementares de localização e
movimentação de pessoas e objetos no espaço, com base nos pontos de referência
e indicações de direção e sentido, perceber as diferenças e semelhanças entre
figuras tridimensionais e bidimensionais e estabelecer comparações dos objetos
presentes no espaço físico, com poliedros e corpos redondos.
RAADI (SÃO PAULO, 2008)
São propostas quatro expectativas de aprendizagem para os alunos com
deficiência intelectual, no segundo ano do ensino fundamental, que foram adaptadas
incluindo a necessidade do auxílio de um colega de sala ou mesmo do professor,
para que o aluno venha alcançá-las. Em relação à habilidade de reconhecimento
das semelhanças e diferenças entre figuras geométricas, exige-se apenas que os
alunos com deficiência intelectual demonstrem reconhecer essas diferenças,
enquanto as habilidades oficiais das orientações curriculares exigem que os alunos
sejam capazes de identificar semelhanças e diferenças e reconheçam algumas de
suas características. Foram suprimidas as expectativas referentes às diferenças e
semelhanças entre as figuras bidimensionais e comparações entre objetos do
espaço físico e figuras geométricas, com destaque aos corpos redondos e poliedros.
Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)
É possível constatar que tanto as expectativas quanto os objetivos de
aprendizagem, no segundo ano do ensino fundamental, abordam os mesmos temas.
Contudo, as terminologias próprias das figuras de geometria espacial recebem cada
vez maior destaque no Currículo da Cidade. Foi identificado que o objetivo de
aprendizagem e desenvolvimento (EF02M18), que se refere à leitura e esboço de
croquis, não possui correspondente nas Orientações Curriculares.
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Quadro 11: Expectativas e Objetivos de Aprendizagem do 3º ano do ensino fundamental.
Expectativas de aprendizagem (SÃO
PAULO, 2007)

RAADI (SÃO PAULO, 2008)

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)

(EF03M15) Interpretar e representar a
M21 Interpretar a localização de um objeto ou M21* - Acompanhar em grupo a localização
localização de objetos ou pessoas no espaço
pessoa no espaço pela análise de maquetes, de um objeto ou pessoa no espaço pela
pela análise de maquetes, esboços e croquis,
esboços, croquis.
análise de maquetes, esboços e croquis.
com base em diferentes pontos de referência.
(EF03M16) Interpretar e representar a
M22* - Acompanhar em grupo a interpretação
M22 Interpretar a movimentação de um objeto
movimentação de um objeto ou pessoa no
e movimentação de um objeto ou pessoa no
ou pessoa no espaço pela análise de
espaço pela análise de maquetes, esboços e
espaço pela análise de maquetes, esboços e
maquetes, esboços, croquis.
croquis, com algumas indicações de direção e
croquis.
sentido.
M23* - Relacionar, com orientação direta,
M23 Relacionar figuras tridimensionais (como
figuras
tridimensionais
(como
cubos, (EF03M17) Explorar elementos de figuras
cubos, paralelepípedos, esferas, cones,
paralelepípedos, esferas, cones, cilindros e geométricas
espaciais
e
de
figuras
cilindros e pirâmides) com elementos naturais
pirâmides), com elementos naturais e objetos geométricas planas.
e objetos do mundo que o cerca.
do mundo que o cerca.
M24* - Perceber, com orientação direta,
M24 Perceber semelhanças e diferenças
semelhanças e diferenças entre figuras
entre figuras tridimensionais e bidimensionais,
tridimensionais e bidimensionais, comparando
comparando
cubos
e
quadrados,
cubos e quadrados, paralelepípedos e
paralelepípedos e retângulos.
retângulos.
M25 Perceber semelhanças e diferenças
entre figuras tridimensionais e bidimensionais,
comparando pirâmides e triângulos, esferas e
círculos.
M26 Identificar semelhanças e diferenças
entre pirâmides, cubos e paralelepípedos,
observando seus elementos.
M27 Identificar semelhanças e diferenças
entre cones, cilindros e esferas, observando
seus elementos.
Fonte: do autor

(EF03M18)
Explorar
similaridades
e
diferenças entre figuras geométricas espaciais
e planas, comparando cubos e quadrados,
blocos retangulares e retângulos, pirâmides e
triângulos e esferas e círculos, e representálas.

M25* - Perceber, com orientação direta,
(EF03M19)
Reconhecer
planificações
semelhanças e diferenças entre figuras
(moldes) de figuras espaciais como cubo,
tridimensionais e bidimensionais, comparando
bloco retangular, pirâmides, cone e cilindro.
pirâmides e triângulos, esferas e círculos.
(EF03M20)
Explorar
similaridades
e
M26* - Identificar, com orientação direta,
diferenças entre pirâmides, cubos, bloco
semelhanças e diferenças entre pirâmides,
retangular, cones, cilindros e esferas;
cubos e paralelepípedos, observando seus
descrevê-las, representá-las e identificar seus
elementos.
elementos.
M27* - Identificar, com orientação direta,
semelhanças e diferenças entre cones,
cilindros e esferas, observando seus
elementos.
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3° ano do ensino fundamental.
Expectativas de Aprendizagem (SÃO PAULO, 2007)
Para o terceiro ano do ensino fundamental, as expectativas de aprendizagem
indicam que os alunos devem interpretar a localização e movimentação de pessoas
e objetos no espaço, por meio de esboço, croquis e maquetes, perceber as
diferenças e semelhanças entre figuras tridimensionais e bidimensionais e
estabelecer comparações das figuras geométricas, com objetos e elementos
presentes no cotidiano. Constata-se, nesse ano, a presença das nomenclaturas das
figuras geométricas, o que no Currículo da Cidade já acontece desde o primeiro ano.
RAADI (SÃO PAULO, 2008)
As expectativas de aprendizagem para os alunos com deficiência intelectual,
no terceiro ano do ensino fundamental, em matemática, são as mesmas dos alunos
sem deficiência quanto ao conteúdo avaliado, porém, enquanto se espera que esses
sejam capazes de interpretar a localização e movimentação de objetos e pessoas, o
RAADI propõem que os alunos com deficiência intelectual sejam capazes de
acompanhar em grupo. Para as outras expectativas que envolvam habilidades de
perceber e identificar, o RAADI inclui a necessidade de que seja por meio de
orientação direta do educador.
Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)
É possível constatar que tanto as expectativas quanto os objetivos de
aprendizagem, no terceiro ano do ensino fundamental, abordam os mesmos temas,
com exceção do objetivo de aprendizagem e desenvolvimento (EF03M19), que se
refere a planificações de figuras espaciais, não possuindo correspondente nas
orientações curriculares.
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Quadro 12: Expectativas e Objetivos de Aprendizagem do 4º ano do ensino fundamental.
Expectativas de aprendizagem (SÃO
PAULO, 2007)

RAADI (SÃO PAULO, 2008)

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)

M17 Identificar a posição de uma pessoa ou
(EF04M17)
Identificar,
descrever
M17* - Identificar a posição de uma pessoa ou
objeto num desenho apresentado em malha
representar em malhas quadriculadas
objeto num desenho.
quadriculada.
posição de uma pessoa ou objeto.
M18 Identificar a movimentação de uma
pessoa ou objeto num desenho apresentado
em malha quadriculada

-

M19* - Perceber com ajuda e sob orientação,
M19 Reconhecer semelhanças e diferenças
semelhanças e diferenças entre esferas,
entre esferas, cilindros e cones e entre cubos,
cilindros,
cones
e
entre
cubos,
paralelepípedos, prismas de base triangular e
paralelepípedos, prismas de base triangular e
pirâmides.
pirâmides.

e
a

(EF04M18)
Identificar,
descrever
e
representar em malhas quadriculadas a
movimentação de uma pessoa ou objeto,
utilizando inclusive a ideia de ângulo como
mudança de direção.
(EF04M19) Classificar e comparar polígonos
(triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e
paralelogramo) em relação a seus lados
(quantidade e comprimento) e vértices,
descrevê-los e representá-los.

(EF04M20)
Explorar
similaridades
e
diferenças entre esferas, cilindros e cones,
cubos e blocos retangulares, prismas e
pirâmides de base triangular, descrevê-las e
representar essas figuras.
(EF04M21) Associar uma planificação a uma
M21
Identificar
triângulos,
quadrados,
M21* - Identificar triângulos, quadrados, figura geométrica espacial correspondente
retângulos, pentágonos e círculos, nas faces
retângulos, pentágonos e círculos.
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone e
planas de uma figura tridimensional.
cilindro).
M20 Reconhecer planificações (moldes) de
figuras
tridimensionais
como
cubo,
paralelepípedo, pirâmide, cone e cilindro.

Fonte: do autor

-

(EF04M22) Identificar triângulos, quadrados,
retângulos, pentágonos nas faces de um
poliedro.

-

(EF04M23) Explorar ângulos retos e não retos
em figuras poligonais utilizando diferentes
procedimentos, com ou sem tecnologias
digitais.
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4° ano do ensino fundamental.
Expectativas de Aprendizagem (SÃO PAULO, 2007)
As expectativas de aprendizagem para o quarto ano do ensino fundamenta,
indicam que os alunos devem identificar a posição e movimentação de pessoas e
objetos num desenho em malha quadriculada, reconhecer as diferenças e
semelhanças entre figuras tridimensionais, suas respectivas planificações e a
presença de figuras planas nas faces de figuras tridimensionais.
RAADI (SÃO PAULO, 2008)
São propostas três expectativas de aprendizagem para os alunos com
deficiência intelectual no quarto ano do ensino fundamental. Na expectativa M17* foi
suprimido o uso da malha quadriculada. Na M19*, a expectativa propõe que o aluno
com deficiência intelectual perceba as diferenças e semelhanças entre figuras
tridimensionais com ajuda e sob orientação, ao passo que, nas expectativas gerais,
espera-se que os alunos reconheçam essas mesmas diferenças de forma
autônoma. Em M21*, espera-se que os alunos apenas identifiquem as figuras
dimensionais, enquanto que, nas expectativas gerais, espera-se que os alunos
identifiquem essas mesmas figuras nas faces planas de figuras tridimensionais.
Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)
Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o quarto ano do
ensino fundamental apresentam uma evolução quando comparados com as
expectativas de aprendizagem. O objetivo EF04M18, apesar da similaridade com a
expectativa M18, inclui a ideia de ângulo como mudança de direção. Os objetivos
EF04M19 e EF04M23 abordam, respectivamente, a classificação de polígonos em
relação aos seus lados e vértices e os conceitos de ângulos retos e não retos.
Ambos os objetivos não possuem equivalentes nas expectativas de aprendizagem.
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Quadro 13: Expectativas e Objetivos de Aprendizagem do 5º ano do ensino fundamental.
Expectativas de aprendizagem (SÃO
RAADI (SÃO PAULO, 2008)
Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)
PAULO, 2007)
M17 Descrever, interpretar e representar por M17* - Representar, de forma dirigida, por meio (EF05M14) Descrever, interpretar e representar
meio de desenhos, a localização ou a de desenhos, a localização ou a movimentação a localização ou a movimentação de pontos no
movimentação de uma pessoa ou um objeto.
de uma pessoa ou um objeto.
primeiro quadrante do plano cartesiano.
(EF05M15) Analisar, a partir de suas
M18 Reconhecer semelhanças e diferenças M18* - Identificar com ajuda, semelhanças e
características, similaridades e diferenças entre
entre poliedros (como os prismas, as pirâmides diferenças entre poliedros (como os prismas, as
poliedros (prismas, pirâmides e outros), nomeáe outros).
pirâmides e outros).
los e classificá-los.
M19 Identificar relações entre o número de
(EF05M16) Planificar prismas, pirâmides, cones
elementos como faces, vértices e arestas de
e cilindros.
um poliedro.
M20 Explorar planificações de alguns poliedros
(EF05M17) Investigar relações entre o número
e corpos redondos.
de faces, vértices e arestas de um poliedro.
(EF05M18) Analisar similaridades e diferenças
M21 Identificar semelhanças e diferenças entre M21* - Identificar com ajuda, semelhanças e
entre polígonos, considerando seu número de
polígonos, considerando seu número de lados diferenças entre polígonos, considerando seu
lados e de ângulos, nomeá-los e representáe de ângulos.
número de lados e de ângulos.
los.
M22 Compor e decompor figuras planas e
(EF05M19) Identificar uma circunferência e
identificação de que qualquer polígono pode
seus elementos (diâmetro, raio e centro) e
ser composto a partir de figuras triangulares.
representá-la.
(EF05M20) Compor e decompor polígonos e
M23 Ampliar e reduzir figuras planas pelo uso
identificar que qualquer polígono pode ser
de malhas quadriculadas.
composto a partir de figuras triangulares.
(EF05M21) Ampliar e reduzir polígonos com
uso de malhas quadriculadas.
(EF05M22) Reconhecer simetria de reflexão
em figuras ou em pares de figuras geométricas
planas e identificar o eixo de simetria.
(EF05M23) Explorar ângulos retos, agudos e
obtusos em polígonos utilizando diferentes
procedimentos, com ou sem tecnologias
digitais.
Fonte: do autor

65

5° ano do ensino fundamental.
Expectativas de Aprendizagem (SÃO PAULO, 2007)
No quinto ano do ensino fundamental, as expectativas de aprendizagem
indicam que os alunos devem: ser capazes de descrever, interpretar e representar,
por meio de desenhos, a localização e movimentação de pessoas e objetos,
reconhecer as diferenças e semelhanças, assim como relações entre o número de
elementos dos poliedros, explorar planificações, compor e decompor figuras planas
por meio de triângulos e ampliar e reduzir figuras por meio de malhas quadriculadas.
RAADI (SÃO PAULO, 2008)
São propostas três expectativas de aprendizagem para os alunos com
deficiência intelectual no quinto ano do ensino fundamental. Na expectativa M17*,
espera-se que os alunos com deficiência intelectual apenas representem, de forma
dirigida, a localização e movimentação de pessoas, ao passo que as orientações
gerais propõem que os alunos consigam descrever, interpretar e representar as
movimentações de pessoas e os objetos de forma autônoma. Nas expectativas M18*
e M21*, é esperado que os alunos identifiquem com ajuda, as semelhanças e
diferenças entre poliedros e entre os polígonos, enquanto que nas orientações
gerais os alunos sejam capazes de reconhecer e identificar as semelhanças e
diferenças com autonomia.
Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)
Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o quinto ano do ensino
fundamental apresentam um avanço quando comparados com as expectativas de
aprendizagem. O objetivo EF05M14, apesar da similaridade com a expectativa M17,
inclui a ideia de coordenadas cartesianas no primeiro quadrante. Surgem as
exigências de nomear e classificar poliedros e polígonos destacados pelos objetivos
EF05M15 e EF05M18. Os objetivos EF05M19, EF05M22 e EF05M23, que abordam,
respectivamente, conceitos de circunferência, simetria de reflexão e ângulos, não
possuem equivalentes nas expectativas de aprendizagem do mesmo ano.
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6. Resultados
A classificação dos objetivos educacionais teve início por meio de uma leitura
minuciosa, para identificar os verbos de comando e compará-los com os descritos no
quadro 3, seguido da identificação do objeto de estudo, ou seja, o substantivo, e
compará-lo com o quadro 4. Dessa forma, foi possível agrupar cada objetivo
educacional dentro de um domínio cognitivo e de uma dimensão do conhecimento,
conforme havia sido exemplificado pela figura 1.
Como não existem registros dos objetivos educacionais analisados terem sido
elaborados com base na taxionomia de Bloom, optou-se por analisar não apenas o
verbo, mas também as informações complementares presentes em cada objetivo
analisado, identificando o grau de dificuldade e outros contextos presentes e, desse
modo, realizar uma classificação mais adequada dentro dos domínios cognitivos,
conforme exemplificado abaixo:
- M16 Identificar pontos de referência para indicar sua localização na sala de aula.
Ao analisarmos a expectativa M16, do 1º ano do ensino fundamental, e
comparar com o verbo “identificar”, no quadro 3, podemos inicialmente classificá-lo
como pertencente ao domínio cognitivo “relembrar”, que, segundo Anderson et al.
(2001), está relacionado a “Recuperar conhecimento relevante da memória de longo
prazo”.
Porém, no meu entendimento, a expectativa M16 não espera que o estudante
apenas se lembre e identifique os pontos de referência, mas também que seja capaz
de compreender o que sejam os pontos de referência, para indicar a sua localização
na sala de aula, o que pode mudar de acordo com o lugar que o estudante esteja
sentado, por exemplo.
Nesse sentido, compreendo que a expectativa M16 seja adequadamente
classificada no domínio cognitivo “entender”, que segundo Anderson et al. (2001),
está relacionado a “Construir significados a partir de mensagens instrucionais
incluindo comunicação oral, escrita e gráfica.” Nesse domínio cognitivo, o aluno é
capaz de compreender o assunto tratado e se expressar com suas próprias
palavras.
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Para algumas expectativas e objetivos de aprendizagem, não localizamos o
referido verbo no quadro 3. Nesses casos, realizamos uma pesquisa no dicionário
online Aurélio para identificar sinônimos que facilitassem a classificação cognitiva.
Outra situação específica identificada foi a de expectativas e objetivos de
aprendizagem com mais de um verbo de comando, como no exemplo abaixo:
-

(EF05M14)

Descrever,

interpretar

e

representar

a

localização

ou

a

movimentação de pontos no primeiro quadrante do plano cartesiano.
Nesses casos, o verbo de maior domínio cognitivo contribui para a
classificação do objetivo educacional pela taxonomia de Bloom.
6.1 Classificação dos objetivos educacionais de acordo com a taxonomia de
Bloom
Após análise e classificação dos 92 objetivos educacionais, foram elaboradas
algumas tabelas de modo a contribuir para melhor exposição dos dados.
Na tabela 2, são apresentados todos os verbos presentes nos objetos
educacionais analisados. Conforme exposto no início desse capitulo, a análise levou
em consideração informações complementares, presentes nos objetivos, que podem
alterar a classificação do domínio cognitivo. Por isso, alguns verbos destacados com
asterisco (*) estão presentes em mais de um domínio cognitivo, como o caso dos
verbos: “identificar”, “perceber”, “representar” e “explorar”.
Não foram identificados verbos ou complementos, presentes nos objetivos
educacionais analisados, que possibilitassem a classificação nos domínios
cognitivos mais elevados como “aplicar”, “avaliar” e “criar”.
Não considero a ausência do domínio cognitivo “aplicar”, que Anderson et al.
(2001) descreve como executar, um procedimento para uma determinada situação,
seja ela específica ou nova, e representada por verbos, como um demérito para os
currículos de geometria analisados, por terem sido identificados objetivos
educacionais de domínio superior, como o de análise.
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Tabela 2: Lista dos verbos classificados de acordo com a taxonomia de Bloom.
Domínio
Cognitivo

ENTENDER

RELEMBRAR

Ampliar e Reduzir
Demonstrar reconhecer
Identificar *
Identificar e Reconhecer
Observar e Reconhecer
Perceber *
Planificar
Reconhecer
Representar *
Acompanhar
Associar
Classificar, comparar,
descrever e representar
Compor e decompor
Descrever, interpretar e
representar
Estabelecer Comparações
Experienciar e explorar
Explorar e Representar *
Explorar, Representar e
Reconhecer
Fazer
Identificar *
Identificar e Representar
Identificar, descrever e
representar
Indicar
Indicar e Representar
Interpretar
Interpretar e Representar
Localizar
Montar e desmontar
Perceber *
Relacionar
Representar *
Analisar, nomear e
classificar
Analisar, nomear e
representar
Explorar
Explorar e Representar *
Explorar, Descrever e
Representar
Explorar, Representar,
Identificar e descrever
Investigar
Fonte: Do autor

ANALISAR

São Paulo,
2007

Verbo Cognitivo

São Paulo,
2008

São Paulo,
2017

1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º
1
1
1
2
2 1 1
2 1 1 2 1
1
2
1
1
1
2 1
1
2 1
1
1
1
2
2
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
2
1

1

2

1

1

1

1

1
1

1
2
2

1
2

2

1

2
2
1

1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
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Johnson (2016), destaca, em seu relatório de análise sobre a segunda versão
da BNCC de matemática, que não identificou objetivos na área de geometria nos
anos iniciais do ensino fundamental que exigissem a aplicação do conhecimento e
não considerou essa ausência como um problema, afirmando que nem todos os
eixos do campo da matemática costumam ser aplicáveis.
Conforme dito anteriormente, não foi identificado o domínio cognitivo “avaliar”,
que Anderson et al. (2001) descreve como a capacidade do estudante de realizar um
julgamento, com base em critérios e padrões específicos, sendo representado por
verbos como “julgar”, “recomendar”, “verificar” e “criticar”. E o domínio cognitivo
“criar”, descrito pelo autor como a habilidade do estudante de combinar elementos,
ideias e conceitos já adquiridos para elaborar um produto, plano ou solução,
representado por verbos como “gerar”, “criar”, “planejar”, “produzir” e “desenvolver”.
A ausência de domínios cognitivos como “avaliar” e “criar”, demonstram que
os documentos analisados estão mais preocupados com a reprodução de conteúdos
e conceitos do que com o desenvolvimento de competências e habilidades ligadas a
domínios cognitivos superiores, que contribuam para a reflexão, discussão,
criatividade e inovação do estudante.
Barboza (2017) analisou, com base na taxonomia de Bloom, 302 questões de
provas de Ciências do 6º ano do Ensino Fundamental II, elaboradas por diferentes
professores e escolas do Estado do Rio de Janeiro, e constatou que os domínios
“relembrar” e “entender” foram os mais utilizados. Em contrapartida, os domínios,
que na versão renovada de Bloom passaram a ser denominados “avaliar” e “criar”,
tiveram participação inexpressiva nas provas analisadas, sendo classificadas em
20% das questões analisadas, de acordo com a autora.

6.2 Apresentação dos dados classificados por documento analisado
Na tabela 3, foram classificadas as expectativas de aprendizagem (SÃO
PAULO, 2007), de acordo com a Taxonomia de Bloom. Como as expectativas não
possuem código que as diferencie por ano de escolaridade, foi incluído o ano de
cada nível do ensino fundamental na frente de cada letra M. É possível constatar um
predomínio dos domínios cognitivos “relembrar” e “entender” e de conhecimento
Factual e Conceitual. Apenas a expectativa 5M20 - Explorar planificações de alguns
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poliedros e corpos redondos foi classificada nos níveis mais elevados da
classificação cognitiva de Bloom.
Tabela 3: Classificação pela Taxonomia de Bloom - Expectativas de aprendizagem (SÃO PAULO,
2007)

DIMENSÃO DO
CONHECIMENTO

Expectativas de aprendizagem (SÃO PAULO, 2007)
DIMENSÃO DO PROCESSO COGNITIVO
1.
2.
3.
4.
Relembrar
Entender
Aplicar
Analisar

A.
Factual

1M23, 2M20,
4M20, 4M21,
5M23.

1M16, 1M19, 1M20,
1M24, 2M18, 2M19,
3M21, 3M22, 3M23,
4M17, 4M18, 5M17.

B.
Conceitual

1M21, 1M22,
2M21, 2M22,
3M26, 3M27,
4M19, 5M18.

1M17, 1M18, 2M23,
3M24, 3M25, 5M19,
5M21, 5M22.

5.
Avaliar

6.
Criar

5M20.

C.
Procedimental

D.
Metacognitivo
Fonte: do autor

Na tabela 4, foram classificadas as expectativas de aprendizagem
presentes no Referencial de Avaliação na Área de Deficiência Intelectual (SÃO
PAULO, 2008), de acordo com a Taxonomia de Bloom. As expectativas da
aprendizagem do RAADI também não possuem código que as diferencie por ano
de escolaridade e, nessa tabela, também foi incluído o ano de cada nível do ensino
fundamental, na frente de cada letra M.
É possível observar um predomínio dos domínios cognitivos “relembrar” e
“entender” e de conhecimento Factual e Conceitual. Resultados semelhantes aos
da classificação de SÃO PAULO, 2007, apesar de possuir poucas expectativas de
aprendizagem quando comparado com o currículo original.
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Tabela 4: Classificação pela Taxonomia de Bloom - RAADI (SÃO PAULO, 2008)

DIMENSÃO DO
CONHECIMENTO

1.
Relembrar

RAADI (SÃO PAULO, 2008)
DIMENSÃO DO PROCESSO COGNITIVO
2.
3.
4.
Entender
Aplicar
Analisar

A.
Factual

2M20*, 4M21*.

1M19*, 1M20*,
2M18*, 2M19*,
3M21*, 3M22*,
3M23*, 4M17*,
5M17*.

B.
Conceitual

2M21*, 3M24*,
3M25*, 3M26*,
3M27*, 4M19*,
5M18*.

1M17*, 1M18*,
5M21*.

5.
Avaliar

6.
Criar

C.
Procedimental

D.
Metacognitivo
Fonte: do autor

Na tabela 5, foram classificados os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento (SÃO PAULO, 2017), de acordo com a taxonomia de Bloom. É
possível observar um predomínio dos domínios cognitivos “relembrar”, “entender” e
“analisar” e do conhecimento Factual e Conceitual.
Apenas a expectativa EF05M23 – Explorar ângulos retos, agudos e obtusos
em polígonos, utilizando diferentes procedimentos, com ou sem tecnologias digitais
– foi classificada como conhecimento Procedimental, por solicitar que os ângulos
fossem explorados, utilizando diversos procedimentos, com ou sem uso das
tecnologias digitais.
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Tabela 5: Classificação pela taxonomia de Bloom - Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017)
DIMENSÃO DO PROCESSO COGNITIVO
1.
2.
3.
4.
Relembrar
Entender
Aplicar
Analisar

DIMENSÃO DO
CONHECIMENTO

(EF01M23),
(EF03M19),
(EF05M16),
(EF05M21),
(EF05M22).

A. Factual

(EF01M20),
(EF01M22),
(EF02M19),
(EF04M22).

B. Conceitual

(EF01M16), (EF01M19),
(EF02M16), (EF02M17),
(EF02M18), (EF03M15),
(EF03M16), (EF04M17),
(EF04M18), (EF05M14),
(EF05M19)

(EF03M17).

(EF01M17), (EF01M18),
(EF02M20), (EF02M21),
(EF04M19), (EF04M21),
(EF05M20).

(EF01M21),
(EF03M18),
(EF03M20),
(EF04M20),
(EF04M23),
(EF05M15),
(EF05M17),
(EF05M18).

C.
Procedimental

5.
Avaliar

6.
Criar

(EF05M23).

D.
Metacognitivo
Fonte: do autor

6.3 Análise da classificação segundo os domínios cognitivos
O gráfico 1 apresenta os objetivos educacionais presentes nos três
documentos analisados, classificados por domínio cognitivo.
Gráfico 1: Domínios cognitivos – Taxonomia de Bloom
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O domínio cognitivo “relembrar” que está relacionado com a memorização e,
para Anderson et al. (2001), foi classificado como o conhecimento, ideia ou
informação que o estudante é capaz de recordar ou de reconhecer de modo
aproximado ao que aprendeu, está presente em aproximadamente 39% das
expectativas de aprendizagem de 2007 e em 43% das expectativas de
aprendizagem do RAADI, ao passo que, no Currículo de 2017, esse domínio
cognitivo chega apenas a 24% dos objetivos analisados.
O segundo domínio cognitivo da taxonomia de Bloom, denominado
“entender”, é destacado por Anderson et al. (2001) como a capacidade do estudante
de criar uma conexão entre um novo conhecimento e outro já estabelecido.
Nesse nível cognitivo, o aprendiz pode explicar com suas palavras uma
determinada informação e traduzi-la para outras formas de linguagem. O percentual
desse nível encontrado nos documentos foi de 59% nas expectativas gerais, de 57%
no RAADI e de 49% para o Currículo da Cidade.
O outro domínio cognitivo identificado foi de “análise”. Esse nível é descrito
por Anderson et al. (2001) como a habilidade de dividir um conteúdo em partes, com
o intuito de compreender o todo e suas inter-relações. Esse nível cognitivo foi
identificado em apenas 1 expectativa da aprendizagem de 2007, nenhum caso no
RAADI e presente em 10 objetivos no Currículo da Cidade, o que equivale a 27%
dos objetivos analisados.
Analisando os dados à luz da taxonomia de Bloom, percebemos indícios da
superioridade cognitiva do Currículo da Cidade (São Paulo, 2017) em relação às
expectativas curriculares (São Paulo, 2007). Ao comparar as expectativas da
aprendizagem com o RAADI (São Paulo, 2008), não encontramos diferenças
significativas entre as classificações de domínios cognitivos.
6.4 Análise da classificação segundo as dimensões do conhecimento
O gráfico 2 apresenta as expectativas e objetivos presentes nos três
documentos analisados, classificados pela dimensão de conhecimento, segundo a
taxonomia de Bloom revisada.
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Gráfico 2: Dimensões do Conhecimento - Taxonomia de Bloom
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Ao analisarmos o conhecimento Factual, Anderson et al. (2001) relaciona a
conhecimentos elementares, que um estudante deve possuir para se familiarizar
com uma determinada área de conhecimento. Destacando, ainda, que esse tipo de
conhecimento não precisa ser compreendido, apenas reproduzido.
Essa dimensão do conhecimento foi observada em aproximadamente 53%
das expectativas de aprendizagem de 2007 e do RAADI, enquanto que, no Currículo
da Cidade de 2017, chega apenas a 46% dos objetivos analisados.
O outro conhecimento identificado foi o Conceitual, descrito por Anderson et
al. (2001) como o saber necessário para o estudante conectar elementos simples,
em um contexto maior, citando como exemplo o conhecimento de categorias,
generalizações e classificações. Nesse momento, é importante que o estudante
saiba da existência de modelos, sem a preocupação com aplicações.
Essa dimensão foi observada em aproximadamente 47% das expectativas
de aprendizagem de 2007 e do RAADI, enquanto que, no Currículo da Cidade de
2017, chega a 51% dos objetivos analisados.
O outro tipo de conhecimento identificado foi o Procedimental. Essa dimensão
é descrita por Anderson et al. (2001) como o saber relacionado a realizar uma
atividade, por meio de técnicas e métodos. Ele foi classificado em apenas um
objetivo do Currículo da Cidade, ao solicitar a utilização de diferentes procedimentos:
(EF05M23) Explorar ângulos retos, agudos e obtusos em polígonos utilizando
diferentes procedimentos, com ou sem tecnologias digitais. Esse mesmo objetivo

75

educacional foi classificado no domínio cognitivo analisar, devido o verbo “explorar”
estar relacionado à pesquisa e à investigação.
Entendo que o conhecimento procedimental tem forte relação com o domínio
cognitivo aplicar, o qual, conforme exposto anteriormente, não teve objetivos
educacionais classificados nesse domínio.
O conhecimento Metacognitivo, que Anderson et al. (2001) descreve como a
capacidade do estudante de utilizar conhecimentos multidisciplinares, para resolver
determinado problema ou questão, não foi identificado em nenhum dos documentos
analisados.
Essa constatação corrobora os indícios destacados anteriormente, de que os
referidos documentos estão mais preocupados com a reprodução de conteúdos e
conceitos do que com o desenvolvimento de habilidades, nas quais os estudantes
possam utilizar o que foi aprendido para resolver um determinado problema ou
questão.
Analisando os dados da dimensão de conhecimento, sob a taxonomia de
Bloom, não encontramos indícios de diferenças significativas entre os três
documentos analisados. Contudo, é importante ressaltar que, no RAADI, houve uma
redução significativa de aproximadamente 38% de objetivos de aprendizagem em
geometria, quando comparado com os objetivos previstos no currículo oficial da
época.
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Considerações Finais
Após refletir sobre o desenvolvimento cognitivo à luz da taxonomia Revisada
de Bloom (ANDERSON et al., 2001), proporcionada aos estudantes pelo Referencial
sobre Avaliação da Aprendizagem na Área da Deficiência Intelectual – Ensino
Fundamental I (SÃO PAULO, 2008) discutimos se seriam equivalentes aos
proporcionados pelas Orientações Curriculares - Proposição de Expectativas de
Aprendizagem – Ensino Fundamental I (SÃO PAULO, 2007) e pelo Currículo da
Cidade – Ensino Fundamental: Matemática (SÃO PAULO, 2017).
Propôs-se analisar os objetivos educacionais da área de geometria presentes
em (SÃO PAULO, 2007, 2008 e 2017), classificando os processos cognitivos e as
dimensões de conhecimento de acordo com a taxonomia revisada de Bloom e,
posteriormente, identificando quais eram os mais utilizados e os menos utilizados.
Ao atingir esse objetivo, foi identificada uma prevalência de domínios
cognitivos elementares, entendidos assim por estarem nos primeiros níveis
hierárquicos de cognição, como “relembrar” e “entender” e a completa ausência de
domínios cognitivos superiores, ou seja, de maior nível hierárquico, como “avaliar” e
“criar”.
Nesse sentido, observam-se indícios de que os objetivos educacionais da
área de geometria, presentes nos três documentos analisados (SÃO PAULO, 2007,
2008 e 2017), estão mais voltados para a reprodução de conteúdos e de conceitos
do que para o desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitem a
reflexão, discussão e criatividade dos estudantes.
Esses indícios são novamente observados quando se constata a ausência de
conhecimentos metacognitivos, que Anderson et al. (2001) aponta como a
capacidade dos estudantes de utilizarem conhecimentos multidisciplinares para
resolver um problema ou questão.
Ao se comparar a classificação dos objetivos educacionais de geometria,
segundo a taxonomia de Bloom, nos documentos curriculares oficias da Rede
Municipal de Educação (SÃO PAULO, 2007 e 2017), observa-se, no decorrer do
tempo, uma redução de 39% para 24% do primeiro nível cognitivo “relembrar”, que
está relacionado à memorização de informações.
Em relação ao domínio cognitivo “entender”, segundo no nível hierárquico e
que está relacionado à habilidade do estudante de explicar com suas próprias
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palavras um determinado conhecimento e de traduzi-lo para outras formas de
linguagem. A redução foi de 59% para 49%.
O domínio “análise” terceiro no nível hierárquico cognitivo, que Anderson et al.
(2001) descreve como a habilidade de dividir um conteúdo em partes, com o intuito
de compreender o todo e suas inter-relações, apresentou um aumento de 3% para
27%.
Quando analisamos a dimensão do conhecimento, o factual, que se refere
aos conhecimentos mais básicos, que o estudante deve possuir em uma
determinada área, não precisando ser compreendido, apenas reproduzido,
apresentou uma redução de 53% para 46%, no decorrer do tempo.
Já o conhecimento conceitual, descrito por Anderson et al. (2001) como o
saber necessário para o estudante conectar elementos simples em um contexto
maior, como o conhecimento de categorias, generalizações e classificações,
apresentou aumento de 47% para 51%.
O conhecimento procedimental foi classificado em apenas um objetivo
educacional do Currículo da Cidade – Ensino Fundamental: Matemática (SÃO
PAULO, 2017), representando 3% dos objetivos estudados.
Analisando os dados sob a taxonomia revisada de Bloom, constatamos
indícios da superioridade cognitiva da área de geometria do Currículo da Cidade –
Ensino Fundamental: Matemática (SÃO PAULO, 2017) em relação às Orientações
Curriculares - Proposição de Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental I
(SÃO PAULO, 2007).
Apesar da ausência dos domínios cognitivos superiores “avaliar” e “criar” e de
conhecimentos metacognitivos, é perceptível a redução dos níveis cognitivos
inferiores como “relembrar” e “entender” e aumento do nível imediatamente superior
“análise”. Uma hipótese sobre esse aumento nos níveis cognitivos pode ser
relacionada à influência da Base Comum Curricular – BNCC, que inspirou o
Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Matemática (SÃO PAULO, 2017).
Quando

comparamos

as

Orientações

Curriculares

-

Proposição

de

Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental I (SÃO PAULO, 2007) e o
Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na Área da Deficiência Intelectual –
Ensino Fundamental I (SÃO PAULO, 2008), identificamos que o nível cognitivo
“relembrar” apresentou um aumento de 39% para 43% e o nível cognitivo “entender”
apresentou redução de 59% para 57%.
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Apenas São Paulo (2007) apresentou um objetivo educacional classificado
como “análise”, representando 3% dos dados verificados. Em relação à dimensão do
conhecimento, não foram identificadas diferenças significativas entre os documentos
analisados, sendo classificado o conhecimento factual em 53% e 52%, e o
conhecimento conceitual em 47% e 48%, respectivamente para SÃO PAULO, 2007
e 2008.
Ao contrapor SÃO PAULO, 2007 e 2008, à luz da taxonomia revisada de
Bloom, não se identificam diferenças significativas em termos de domínio cognitivo
ou dimensão do conhecimento.
Contudo, não poderia deixar de citar a redução significativa de objetivos
educacionais do Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na Área da
Deficiência Intelectual – Ensino Fundamental I (SÃO PAULO, 2008) em relação às
Orientações Curriculares - Proposição de Expectativas de Aprendizagem – Ensino
Fundamental I (SÃO PAULO, 2007), que chega a 38%.
Ao observar os quadros de 9 a 13, observa-se que vários conteúdos foram
suprimidos em São Paulo (2008), como no primeiro ano do ensino fundamental, em
que foram suprimidos objetivos educacionais que abordavam o contato inicial das
crianças com a geometria espacial M21, M22, M23 e M24. No segundo ano do
ensino fundamental, São Paulo (2008) excluiu o primeiro contato com a geometria
plana (M22) e o conceito de corpos redondos e poliedros (M23).
No quarto ano do ensino fundamental, foi excluído o objetivo sobre
planificações (M20) e, no quinto ano do ensino fundamental, os conceitos suprimidos
foram sobre relações entre o número de elementos, como faces, vértices e arestas
de um poliedro (M19), planificações (M20) e composição, decomposição, ampliação
e redução de figuras planas (M22 e M23).
Penso que a existência de condições diferenciadas no processo de
aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual não deve ser justificativa
para impedir o pleno acesso ao currículo comum oferecido aos demais estudantes.
Percebo, nesse aspecto, que o RAADI (São Paulo, 2008) diverge das próprias
concepções que alega defender, quando afirma que a condição da deficiência
intelectual não deve predeterminar o limite de desenvolvimento de um estudante.
Nesse mesmo sentido, Lara (2016) critica a necessidade de apoio de colegas
não deficientes ou do professor, para alcançar determinados objetivos educacionais,
sem mencionar a possibilidade de o estudante com deficiência alcançar o objetivo
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sem esse apoio, o que diverge da base teórica que sustenta o RAADI, em relação ao
conceito de zona de desenvolvimento proximal, no qual “o que a criança é capaz de
fazer hoje em cooperação, será capaz de fazer sozinha amanhã”. (VYGOTSKY,
2008, p.129) apud Lara (2016).
Ao finalizar esse trabalho, eu vejo, de modo mais claro, que a escolha pela
área de geometria, desde o princípio, também se deu em razão da crença de que
seria mais fácil para o estudante com deficiência intelectual.
Pensando como educador naquele momento, acreditei que realizar uma
pesquisa com um estudante com deficiência intelectual, que envolvesse cálculos,
seria não apenas mais trabalhoso, mas talvez inviável, por não acreditar na
capacidade do estudante de avançar em conceitos mais abstratos.
Refletindo sobre minha breve experiência, na Rede Municipal, sobre a
inclusão de estudantes com deficiência, percebo que existe uma forte preocupação
com adequações nos prédios escolares, como instalação de rampas e elevadores, e
contratação de profissionais para auxiliar no processo de inclusão escolar, os quais
sempre participam de momentos formativos, proporcionados pela própria rede
educacional.
Penso que todas essas ações, apesar de importantes, não são suficientes
para incluir plenamente os estudantes com deficiência no ambiente escolar. Vejo
muitas vezes alguns educadores se eximindo de suas responsabilidades para com
esses estudantes. Por outro lado, sinto falta de formações direcionadas aos
docentes e apoio para realizar ações inclusivas, desde a ausência da família na vida
escolar do estudante até a falta de um estagiário para auxiliar o professor em sala de
aula.
Apesar das críticas em relação às adaptações curriculares propostas pelo
RAADI (São Paulo, 2008), considero que os aspectos abordados pelo Referencial
sobre a investigação das necessidades específicas dos estudantes, em relação a
recursos materiais e humanos e avaliações contínuas sobre a motricidade,
desenvolvimento verbal e socioemocional, são de extrema relevância para o
processo de inclusão escolar.
Esse trabalho não termina aqui. Por meio dessa dissertação, novas pesquisas
poderão ser realizadas. Sugere-se investigar quais as razões que levam a Rede
Municipal de Educação da Cidade de São Paulo a propor um currículo adaptado
(RAADI), que suprimiu importantes conceitos do campo geométrico. Outra sugestão
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se relaciona à proposta de elaboração de uma versão atualizada do RAADI,
baseada no atual Currículo da Cidade, oferecendo os mesmos temas e
possibilidades de desenvolvimento cognitivo a todos estudantes.
Enfim, espero que e possa ter contribuído com reflexões para o
desenvolvimento de futuros trabalhos que abordem a inclusão de estudantes com
deficiência intelectual.
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