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RESUMO
O presente artigo resulta de uma revisão da literatura especializada 
acerca da Educação Especial na perspectiva da inclusão da pessoa com 
deficiência e da avaliação da aprendizagem, associadas à dinâmica 
normativa relativa ao tema. O objetivo principal é compreender, a 
partir das transformações históricas ocorridas nos sistemas de ensino, 
a avaliação da aprendizagem para esse alunado, especialmente no 
Ensino Superior. Em que pesem a existência de legislações instituídas, 
nos âmbitos nacional e internacional, que asseguram os direitos 
da pessoa com deficiência no sistema regular de ensino, observa-
se de fato pouca mudança e muita resistência daqueles que direta e 
indiretamente estão envolvidos com a formação discente.
Palavras-Chave: Avaliação da aprendizagem. Inclusão Educacional. 
Legislação.

ABSTRACT
The current paper presents a specialized literature review concerning 
Special Education from the perspective of inclusion as well as 
assessment of learning and the normative dynamics related to the 
theme. The main purpose of this paper is to understand the assessment 
for disabled students based on the historical transformations that 
occurred in educational systems, especially Higher Education. Despite 
the existence of established national and international laws, that 
guarantee the rights of people with disabilities in the regular system 
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of education, there is, in fact, little change and resistance from those 
who are directly and indirectly involved in students’ formation. 

Key-words: Assessment of learning. Inclusive Education. Legislation.

Introdução

Notadamente, na última década, os discursos têm se vol-
tado para a avaliação em contextos inclusivos, como área fun-
damental para o desenvolvimento de uma genuína Educação 
Inclusiva. Os movimentos em favor da inclusão educacional já 
se materializam na esfera governamental e não governamen-
tal. (SANTOS, 2010).

Nesse sentido, em âmbito nacional, tem-se que o Minis-
tério da Educação/ (MEC/SESu) implantou “O Programa de 
Acessibilidade na Educação Superior (Incluir)” em 2005, para 
garantir ações que promovam o acesso pleno de pessoas com 
deficiência às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 
Este foi um marco institucional que impulsionou as IFES a 
avaliarem as suas condições de acessibilidade. (LEITÃO, 2014, 
p. 24).

Considerando a relevância política e social dos progra-
mas educacionais que se desenvolvem no Brasil na perspectiva 
da inclusão, bem como o crescimento de alunos com deficiên-
cia que ingressam no Ensino Superior, sugere-se, neste texto, 
uma breve revisão da literatura pertinente ao tema e da dinâ-
mica normativa associada à avaliação inclusiva.

Por tratar-se de temática de extrema importância, ainda 
pouco explorada no meio acadêmico, acredita-se na relevância 
deste estudo que, a despeito de seu caráter embrionário, forta-
lecerá os debates em torno da Avaliação Educacional em prol 
da efetividade de uma educação substancialmente inclusiva.
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História da educação especial

Na pré-história, os povos eram nômades, sobreviven-
do da caça e da pesca. Estavam sujeitos às intempéries e aos 
animais selvagens e os incapazes de irem à busca da caça e de 
sobreviver por si mesmos eram abandonadas em ambientes 
agrestes e perigosos, o que inevitavelmente ocasionaria suas 
mortes. (RODRIGUES, 2008).

Com o surgimento do cristianismo, edificou-se a ideia de 
que todos eram filhos de Deus; considerava-se, entretanto, que 
as pessoas com deficiência eram sub-humanas. Dessa forma, co-
mumente eram abandonadas à própria sorte. De acordo com 
Rodrigues (2008), nessa época, admitia-se que as pessoas com 
deficiência possuíam uma alma, portanto, não poderiam ser as-
sassinadas. Havia, contudo, permissividade social para que fos-
sem, por exemplo, compradas pela nobreza para atração em fes-
tas e diversão dos convidados. Em uma visão mais ampla, quem 
podia trabalhar era recolhido e acolhido pelos religiosos; quem 
não podia, vivia como pedinte dependendo da caridade alheia.

Pode-se considerar que a Igreja Católica assumiu um pa-
pel importantíssimo na sociedade: mudou o cenário político e 
formou uma nova classe, “o clero”, que passou a exercer sig-
nificativa influência social. Contudo, mesmo com a ascensão 
do cristianismo, há relatos históricos que remontam à ideia de 
que as pessoas com deficiência, quando não eram escravizadas 
para gerar riquezas ao clero, eram consideradas possuídas pelo 
demônio e, como hereges, morriam na fogueira.

Durante a Reforma Protestante, séculos XVI a XVIII, não 
houve mudança significativa para as pessoas com deficiência, 
pois nessa fase essas pessoas continuaram sendo perseguidas, 
torturadas e mortas.
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No Brasil, após um longo período de exclusão e abando-
no, as atenções ao tema ganharam corpo no século XIX. Em 
1854, foi criado o Instituto dos Meninos Cegos, hoje, Instituto 
Benjamim Constant, no Rio de Janeiro. A dedicação era mais 
voltada para surdos e cegos, excluindo-se, assim, as demais de-
ficiências. (SILVEIRA BUENO, 2011).

Em meados do século XX, inicia-se uma articulação vol-
tada para a política de educação especial. Nesse período, surge 
a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais e o Instituto 
Pestalozzi (APAE). Em 1969, o Brasil já somava mais de 800 
escolas especializadas na educação de pessoas com deficiên-
cia, o que, para Leitão (2014), foi fruto da mobilização da so-
ciedade civil em busca dos direitos humanos de pessoas com 
deficiência.

Na década de 1980, a Educação Especial começou a ter 
caráter de inclusão. O primeiro passo ocorreu em 1988, com a 
promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 2010). A Carta 
Magna, em seu artigo 208, garantiu o atendimento especiali-
zado, preferencialmente na rede regular de ensino. Infere-se, 
portanto, que a política educacional passou a ser uma política 
pública de caráter universal, o que gerou fortes mudanças no 
sistema de ensino.

No panorama internacional, convém mencionar a De-
claração de Jomtien, ou Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos, realizada em março de 1990, em Jomtiem, e a De-
claração de Salamanca (1994), esta considerada mundialmente 
um dos mais importantes documentos que visam à inclusão 
social. Ambas influenciaram fortemente muitos dos progra-
mas educacionais e da legislação relativa à temática no Brasil. 
A Declaração de Salamanca, registre-se, veio a fortalecer o mo-
vimento internacional que concebia a ideia de que o lugar da 
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criança com necessidades especiais não seria em espaços esco-
lares “segregados”, e sim com as demais crianças.

Depreende-se, portanto, que a declaração assumiu uma 
orientação integradora, prestigiando valores como a igualda-
de, a participação ativa e o respeito a direitos e deveres.

Em 2007, contudo, o termo “integração” deu espaço 
para “inclusão”.

O termo “integração” foi mais utilizado nos países eu-
ropeus e se tratava da inserção dos alunos com deficiên-
cias também em escolas comuns, porém em classes se-
paradas. Partia-se do princípio que o aluno e sua família 
deveriam adaptar-se à escola, sem que esta oferecesse 
atenção especializada (FRAGA, VARELA; WUO; RAUS-
CH, 2017, p. 44).

Os fatos apresentados vão indicando uma forte relação en-
tre o panorama internacional e a elaboração de políticas educa-
cionais no Brasil. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (LDB), apresentou preceitos importantes para a ma-
trícula de alunos com deficiência nas escolas do país e reforçou 
o entendimento de que a Educação Especial deveria ser oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL, 1996).

Muitos acordos foram assinados e transformaram-se em 
leis no país, como é o caso do Decreto n. 3.956/2001, que pro-
mulgou a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas 
as Formas de Preconceito de Discriminação contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência (KASSAR, 2011, p. 51). No período de 
2004 a 2011, os Planos Plurianuais apresentaram, como priori-
dade nacional, a promoção de uma educação fundamentada na 
equidade, na diversidade e na inclusão social. Dentre os norma-
tivos mais recentes, importa ressaltar também a Lei Brasileira 
de Educação da Pessoa com Deficiência, Lei 13146/2015 (BRA-
SIL, 2015), que tem como base a Convenção sobre os Direitos 
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das Pessoas com Deficiência e está destinada a assegurar e a 
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 
das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visan-
do à sua inclusão social e cidadania. Percebe-se, portanto, cada 
vez mais ações voltadas para a Educação Inclusiva.

Educação Inclusiva, registre-se, pressupõe a disposição 
da escola em atender às diversas necessidades dos alunos com 
deficiência nas escolas comuns. Tal perspectiva educacional re-
flete uma realidade mundial, em que se verifica um momento 
de atenção dedicada à inclusão. A história retrata anos de luta 
de muitos pais e educadores em defesa dos direitos das pessoas 
com deficiência. Longe de ter chegado ao fim, a batalha em 
prol de uma educação efetivamente inclusiva é debatida e es-
timulada tanto na seara acadêmica quanto fora dela. (LEITÃO, 
2014; STAINBACK, 1999).

Julgamos importante destacar também que as escolas 
especiais se encontram numa situação de crise de identidade. 
Isto porque os movimentos de pais e educadores pressionam 
para a construção de espaços educacionais inclusivos. “Assim, 
as escolas especiais foram e são, nada mais nada menos do que 
soluções complementares, as quais oferecem, de forma alter-
nativa, auxílio pedagógico não existente nas escolas regula-
res.” (BEYER, 2005, p. 14).

Até a década de 1990, a presença de uma única pessoa 
com deficiência na escola era suficiente para caracterizá-la 
como escola integrada. A nova identidade, entretanto, é cons-
truída pela manifestação do contexto social, onde o aluno com 
deficiência necessita estar incluído e não somente integrado.

A exemplo, cabe a citação da “Convenção da ONU sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência” que foi incorporada à 
legislação brasileira em 2008.
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Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, PES-
SOAS. Pessoas como quaisquer outras, com protago-
nismos, peculiaridades, contradições e singularidades. 
Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o 
respeito pela dignidade, pela autonomia individual, 
pela plena e efetiva participação e inclusão na sociedade 
e pela igualdade de oportunidades, evidenciando, por-
tanto, que a deficiência é apenas mais uma característi-
ca da condição humana. (BRASIL, 2010).

O documento reforça a promoção e proteção dos direitos 
e da dignidade das pessoas com deficiência, além de prestar sig-
nificativa contribuição para corrigir as profundas desvantagens 
sociais e para promover sua participação na vida econômica, so-
cial e cultural, em igualdade de oportunidades, tanto nos países 
em desenvolvimento como nos desenvolvidos. (BRASIL, 2010).

A inclusão exige transformações das escolas, que devem 
estar adaptadas ao aluno com deficiência, valorizando a sua 
individualidade e oferecendo condições de Atendimento Edu-
cacional Especializado (AEE)1. É importante salientar que a in-
clusão não será alcançada somente com o esforço das escolas. 
Trata-se de um processo multidimensional, que demanda atu-
ação de toda a sociedade, incluindo as pessoas com deficiência. 
Neste sentido, para SASSAKI (1997, p. 41), inclusão é: 

Um processo pelo qual a sociedade se adapta para po-
der incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com 
necessidades especiais e, simultaneamente, estas se 
preparam para assumir seus papéis na sociedade. [...] 
Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar con-
tra exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou 
para as pessoas.

1 O atendimento educacional especializado (AEE) é um serviço da educação espe-
cial que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, 
que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 
necessidades específicas. (SEESP/MEC, 2008).
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Indubitavelmente, a escola inclusiva é o espaço da diver-
sidade. Nela, naturaliza-se a diferença, de forma que todos os 
alunos possam ser educados em salas de aula regulares. Esse 
cenário proporciona atendimento educacional adequado à pes-
soa com deficiência, pois propõe um espaço onde todos aju-
dam e são ajudados por seus colegas e membros da escola. A 
inclusão representa, de fato, uma mudança na mente e nos va-
lores para as escolas e para a sociedade como um todo, porque, 
subjacente à filosofia, está aquele aluno ao qual se oferece o 
que é necessário, e, assim, celebra-se a diversidade. (MITTLER, 
2003, p. 36).

A inclusão nas escolas regulares e no Ensino Superior se 
tornou imprescindível. Principalmente para os professores, o 
desenvolvimento de habilidades para o atendimento especia-
lizado de alunos com deficiência trouxe, também, quebra de 
paradigmas no que diz respeito à escola especial e à inclusão 
dentro de um sistema regular de ensino.

A concepção de uma efetiva inclusão e a formação conti-
nuada não são factíveis sem a chamada “política pública”, aqui 
compreendida como conjunto de ações e atividades desenvol-
vidas pelo gestor público para atender às necessidades de um 
grupo ou uma sociedade. Neste sentido, a universidade precisa 
acolher a cumprir o objetivo de educar os alunos com deficiên-
cia, adaptando-se às suas peculiaridades no campo da aprendi-
zagem. (VIANA; CARVALHO, 2014. p.174).

Conforme depreende-se do que foi apresentado até 
aqui, as premissas da Educação Inclusiva são relativamente 
recentes e voltam-se sobremaneira à Educação Básica. As dire-
trizes até aqui vistas, entretanto, devem guiar também o En-
sino Superior, por muito tempo negligenciado pela doutrina e 
pela legislação.
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Apresentado um sumário histórico da Educação Espe-
cial, a pesquisa estará apta a explorar a temática da avaliação 
da aprendizagem, objeto principal deste estudo.

Avaliação da aprendizagem

Na trajetória histórica da avaliação, os recortes revelam a 
informação de que, em 2.200 a.C, métodos avaliativos já eram 
utilizados, quando os soldados mais competentes eram selecio-
nados para compor o exército imperial, ao passo em que se ex-
cluíam os demais, considerados “incapazes”. De acordo com Lu-
ckesi (1995), o nosso exercício pedagógico escolar é atravessado 
mais por uma cultura avaliativa classificatória e meritocrática do 
que mesmo por uma pedagogia do ensino/aprendizagem.

A denominação de avaliação da aprendizagem é recente. 
Ela é atribuída a Ralph Tyler, que a cunhou em 1930 (LUCKESI, 
2013). O tema da avaliação da aprendizagem despertou interes-
se de educadores e pesquisadores, principalmente após meados 
do século XX, com os estudos de Tyler e Smith nos Estados Uni-
dos da América (EUA) com a obra “Estudos dos Oito Anos”, que 
defendeu alguns procedimentos de avaliação, tais como: testes, 
escalas, questionários e outras maneiras de coletar informações 
que elucidassem o rendimento dos alunos. Nesse momento, a 
avaliação ganha força com relação a currículo.

No Brasil, a forte influência veio dos EUA, com a herança 
da Psicometria2 e tecnoburocracia e a ênfase da Docimologia3, 

2 A psicometria é um ramo especializado da psicologia que se dedica ao estudo e 
elaboração dos testes de avaliação psicológica e ao desenvolvimento e aplicação 
dos conhecimentos estatísticos e de outros processos matemáticos à psicologia. 
(https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$psicometria)
3 A palavra Docimologia (dogrego dokimé,”teste”) foi cunhada por Henri Piéron 
em1920. Trata-se do estudo sistemático dos exames, em particular do sistema de 
atribuição de notas e dos comportamentos dos examinadores e examinados. (ht-
tps://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Docimologia&action=edit)

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_cl%C3%A1ssica
https://pt.wikipedia.org/wiki/1920
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embora, durante o Estado Novo, predominasse a Pedagogia 
Tradicional, com destaque para a mensuração tida como me-
dida de resultados, no sentido conservador. Ademais, a influ-
ência da educação jesuítica, fundamentada na coletânea “Ratio 
Studiorum”, mantinha o controle de resultados.

Na tentativa de gerar transformações, nas décadas de 
1950 e 1960, no Brasil, começava uma nova aprendizagem de-
mocrática. Historicamente, a sociedade começava a se organi-
zar, a discutir sobre a escola pública, a lutar pelos seus direitos, 
enfim, começava a vislumbrar o espectro de uma democracia. 
Em 1961 e 1971, foram publicadas duas Leis de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional, sendo a primeira a lei nº 4024/1961 
(BRASIL, 1961) e a segunda a lei nº 5692/1971 (BRASIL, 1971); 
esta última é considerada, por alguns autores, uma reformula-
ção da primeira e não uma segunda LDB; nela, prevalecia o ensi-
no tecnicista, que formava profissionais a nível médio (técnico).

A mais recente LDB 9394/96 representa a “proposta” 
de uma reforma na formação profissional, com ênfase para o 
nível de formação superior. Entretanto, pela omissão legal no 
que tange à verificação de rendimento escolar do aluno com 
deficiência e também do aluno de instituição superior, enten-
de-se que os critérios a serem observados serão aqueles elenca-
dos em seu artigo 24:

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e 
médio, será organizada de acordo com as seguintes re-
gras comuns;

V – a verificação do rendimento escolar observará os 
seguintes critérios; 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 
aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre 
os quantitativos e dos resultados ao longo do período 
sobre os de eventuais provas finais.
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A existência de diversos tipos de avaliação, em decorrên-
cia de pressupostos metodológicos, culturais e epistemológi-
cos, leva-nos a uma discussão dos paradigmas e modelos em 
avaliação.

De acordo com Perrenoud (1999), existem dois grandes 
paradigmas de avaliação, considerando as funções, os objeti-
vos e as metodologias: um caracterizado pelo controle e com-
petição, ou seja, por uma lógica de seleção; e outro, com aspec-
to democrático, processual e formativo, em que prevalece uma 
lógica formativa:

Incontestavelmente, a lógica formativa ganhou impor-
tância. Pouco a pouco, denunciam-se os limites que lhe 
impõem as lógicas de seleção. Esquece-se que elas rei-
naram sozinhas, durante décadas. A democratização do 
ensino e a busca de uma pedagogia mais diferenciada fi-
zeram emergir, e depois difundir, a lógica formativa, de 
modo que hoje em dia as forças e a legitimidade de am-
bas estão mais equilibradas. (PERRENOUD, 1999, p. 18).

Nesse sentido, há uma forte corrente de educadores em 
busca de proscrever a avaliação utilizada como instrumento de 
seleção, centrada apenas em resultados, reguladora e repro-
dutora de desigualdades sociais, em que alunos e alunas são 
vistos de forma abstrata, desvinculados de cultura e de classe 
social. Fazendo crítica à Pedagogia do Exame4, Luckesi (2013) 
propõe uma nova conceituação: a avaliação como um juízo de 
valor sobre dados relevantes da realidade, segundo uma abor-
dagem processual contínua, compartilhada, sistemática e de-
mocrática, denominada de avaliação diagnóstica.

É salutar enfatizar que a avaliação diagnóstica agrega a 
avaliação formativa e é realizada durante todo o ano letivo. En-

4 A pedagogia do exame está centrada nos resultados, na verificação das notas, e de 
como estão os alunos no que se refere aos processos de promoção. (BARRIGA, 2003).
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tretanto, no início do ano, ela logra resultados possíveis para 
que o planejamento possa ser revisto e, por isso, seja possí-
vel realizar intervenções como reforço escolar ou retomada de 
conteúdos.

A dinâmica da sala de aula, a avaliação e a orientação da 
aprendizagem dos alunos são procedimentos complexos, que 
exigem formação específica e plena dedicação dos profissionais 
que direta ou indiretamente atuam com alunos com deficiên-
cia. Logo:

A preocupação é comum a todos os avaliadores, que 
vêem na contingência de avaliar e pesquisar grande nú-
mero de constritos, como rendimento escolar, compre-
ensão de textos, atitudes, habilidades verbais, aptidão 
numérica, etc.: que nem sempre são fáceis de definir 
operacionalmente e de avaliar, diante da precariedade 
e limitação dos recursos operacionais. (VIANNA, ANO, 
p. 29).

No entanto, estabelecer métodos de avaliação em uma 
sala heterogênea, onde estão pessoas com características dife-
renciadas – ritmos e níveis de abstração – não é uma tarefa fácil.

[...] entre os alunos dos cursos de formação para profes-
sores, sobre as atuais políticas de inclusão escolar, o que 
se nota é o sentimento de apreensão entre os mesmos. 

Isto acontece porque eles já têm maturidade para ava-
liar que os recursos oferecidos em sua formação docen-
te podem não ser suficientes para capacitá-los ao lidar 
com a diversidade (BEYER, 2005, p.73).

Portanto, é fundamental que o professor ofereça ao aluno 
as oportunidades de mostrar seu desempenho, suas habilida-
des, evitando, assim, fazer do processo de ensino um mecanis-
mo de só aplicar instrumentos de avaliação. ( DEPRESBITERIS, 
2009).
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Dinâmica normativa associada à temática

De início, cabe pontuar que a isonomia compõe a base 
principiológica que fundamenta a Carta Constitucional/1988 
(BRASIL, 1988). Dessa forma, na condição de mantenedor de 
direitos e garantias fundamentais, o Estado deverá ter firme 
atuação no sentido de assegurar a todos os brasileiros, sem dis-
tinção de qualquer natureza, a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Essa é a 
inteligência do art. 5°, CRFB/1998.

Nesse ponto, é necessário atentar para o fato de que a 
promoção de uma efetiva igualdade requer, em alguns casos, 
o implemento de condições especiais para pessoas que estão 
num contexto de “desigualdade”. Nas palavras de Nery Júnior 
(1999, p. 42), “dar tratamento isonômico às partes significa 
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na 
exata medida de suas desigualdades”.

O direito à Educação é encarado sob essa ótica pelo texto 
constitucional. Em seu art. 6º, a CRFB/1988 o posiciona den-
tre o rol de direitos sociais a serem implementados pelo Poder 
Público, sendo competência de todos os entes federativos o im-
plemento dos requisitos necessários à sua efetivação, segundo 
expressa previsão do art. 24, inciso IX. Adiante, já em seu art. 
208, alicerçada no princípio da isonomia, a Constituição asse-
vera: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetiva-
do mediante a garantia de: [...] III – atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino”.

Nota-se, no dispositivo transcrito, a intenção consti-
tucional de garantir às pessoas com deficiência Atendimento 
Educacional Especializado de forma a preservar-lhes o direito 
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à Educação. Registre-se que esta não é a única menção à pro-
moção de direitos às pessoas com deficiência do texto consti-
tucional. As disposições que proíbem a discriminação e visam 
ao implemento de todas garantias e direitos a tal público estão 
presentes em toda a Constituição. Dessa forma, a Carta Cons-
titucional de 1988 estabelece a base principiológica que dire-
cionará o arcabouço legal relativo à temática. (BRASIL, 1988).

Cientes das diretrizes constitucionalmente estabeleci-
das, será cabível a análise legal da avaliação no ensino, sob a 
ótica da Educação Inclusiva. Nesta etapa, destaca-se o teor de 
duas referências legais: a Lei 9.394 (BRASIL, 1996), já referida 
em tópico antecedente e a Lei 13.146, Lei Brasileira de Educa-
ção da Pessoa com Deficiência. (BRASIL, 2015).

A Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da 
Educação nacional, trata da “Educação Especial” em capítulo 
específico, dispondo:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efei-
tos desta Lei, a modalidade de educação escolar ofere-
cida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio espe-
cializado, na escola regular, para atender às peculiarida-
des da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em 
função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular.

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional 
do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, 
durante a educação infantil.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Do dispositivo legal colacionado, depreende-se que a 
LDB (BRASIL, 1996) determina a existência de apoio especia-
lizado para atender à necessidade dos educandos com defici-
ência. Não há, entretanto, expressa menção à elaboração de 
uma avaliação especializada à “clientela da Educação Especial”. 
Seria razoável concluir, entretanto, que, se as pessoas com de-
ficiência gozam de respaldo legal que lhes garante acompanha-
mento educacional especializado, esse público também deve 
ser avaliado de forma “especializada”.

Se é embrionária a abordagem da LDB (BRASIL, 1996) 
relativa à avaliação especializada no âmbito da Educação Bá-
sica, pode-se aduzir que a lei é omissa na análise do tema no 
âmbito da Educação Superior. Tal constatação reforça o fato de 
que a “avaliação inclusiva” ainda carece de uma efetiva regula-
mentação. Passa-se, pois, à análise do segundo diploma legal, 
que lança novas perspectivas ao cenário até então apresentado.

A Lei Brasileira de Educação da Pessoa com Deficiência, 
Lei 13.146 (BRASIL, 2015), disciplina a temática de forma mais 
direta, trazendo, em seu artigo 30, determinação que contem-
pla a avaliação especializada na seara da Educação Superior: 

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e perma-
nência nos cursos oferecidos pelas instituições de en-
sino superior e de educação profissional e tecnológica, 
públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes 
medidas:

I – atendimento preferencial à pessoa com deficiência 
nas dependências das Instituições de Ensino Superior 
(IES) e nos serviços;

II – disponibilização de formulário de inscrição de exa-
mes com campos específicos para que o candidato com 
deficiência informe os recursos de acessibilidade e de 
tecnologia assistiva necessários para sua participação;
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III – disponibilização de provas em formatos acessíveis 
para atendimento às necessidades específicas do candi-
dato com deficiência;

IV – disponibilização de recursos de acessibilidade e de 
tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados 
e escolhidos pelo candidato com deficiência;

V – dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo 
candidato com deficiência, tanto na realização de exame 
para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante 
prévia solicitação e comprovação da necessidade;

VI – adoção de critérios de avaliação das provas escritas, 
discursivas ou de redação que considerem a singulari-
dade linguística da pessoa com deficiência, no domínio 
da modalidade escrita da língua portuguesa;

VII – tradução completa do edital e de suas retificações 
em Libras.

Como visto, a Lei 13.146 (BRASIL, 2015) traz determi-
nações específicas que contemplam a avaliação educacional es-
pecializada no âmbito da Educação Superior. Pode-se inferir, 
portanto, com algum otimismo, que se observa um cenário de 
evolução na regulamentação da temática. É bem verdade que 
as transformações sociais nem sempre acompanham as alte-
rações legislativas, mormente quando se trata de matéria tão 
complexa, que demanda mudanças de paradigmas educacio-
nais. A despeito disso, repisa-se a necessidade de ampliação da 
discussão da matéria para que, algum dia, o direito social à 
Educação seja assegurado de forma efetiva a todos os cidadãos 
em todos os níveis educacionais.

Conclusão

As pessoas com deficiência traçaram uma árdua trajetó-
ria para conquistar espaço no seio da sociedade a que tem per-
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tencido. Conforme depreende-se do sumário relato histórico 
desenvolvido nesta pesquisa, aqueles que possuíam inaptidões 
físicas ou mentais passaram milhares de anos excluídos das di-
nâmicas sociais, havendo relatos, inclusive, de completo aban-
dono dessas pessoas. (RODRIGUES,2008).

No Brasil, o cenário de exclusão passou a ser transfor-
mado apenas a partir da segunda metade do século XIX, e de 
forma mais marcante no decorrer do século XX, com o sur-
gimento de algumas organizações voltadas para o cuidado de 
pessoas com deficiência.

Voltando a análise para o direito à Educação desse públi-
co, tem-se que o marco nacional de maior destaque foi a edição 
da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que estabele-
ceu bases principiológicas alicerçadas na isonomia e possibili-
tou o desenvolvimento de uma Educação Inclusiva. Vale pontu-
ar que a Carta Constitucional garantiu Atendimento Educacio-
nal Especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino. Em âmbito legal, constatou-se a con-
sonância das disposições em relação ao texto constitucional.

No que tange à avaliação da aprendizagem, vertente es-
pecífica da Avaliação Educacional, constatou-se ainda serem 
embrionárias a bibliografia e as disposições legais disponíveis 
para a temática, especialmente as voltadas para a Educação Su-
perior. Importa ressaltar, entretanto, a recente edição da Lei 
13146/2015 (BRASIL, 2015), que trouxe determinações espe-
cíficas que contemplam a avaliação da aprendizagem, inclusi-
ve, em âmbito superior. Tal fato representa uma evolução da 
regulamentação da matéria e inspira otimismo para a luta pela 
Educação Inclusiva.

É patente que a edificação de uma educação efetivamen-
te inclusiva em todos os níveis e nos mais diversos aspectos, 
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incluindo o avaliativo, é uma complexa missão que demanda 
consciência e esforço de todos os atores sociais. Por outro lado, 
é notória a necessidade de ampliação dos debates relativos à te-
mática, por serem imprescindíveis à mudança nos paradigmas 
até então adotados pelos componentes da sociedade. Dessa 
forma, o presente estudo pretendeu conceder simbólica contri-
buição para que o tema continue sendo explorado e enriqueci-
do tanto na academia, quanto fora dela.
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