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Resumo Na educação brasileira contemporânea, as práticas avaliativas vivenciadas pelos estudantes 

com deficiência ainda constitui tema pouco explorado em pesquisas. Em particular, há uma lacuna 

de conhecimentos sobre como estes estudantes percebem a própria experiência educacional. Esta 

comunicação surge a partir dos resultados da Pesquisa de Mestrado ESTUDO SOBRE OS 

PROCESSOS AVALIATIVOS E A PROMOÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA tendo como foco a concepção dos 14 estudantes, matriculados no ensino médio sobre 

o processo avaliativo vivenciado por eles no cotidiano escolar e suas percepções sobre as práticas 

avaliativas. Como objetivo definiu-se caracterizar a percepção deste grupo de estudantes com relação 

às práticas pedagógicas adotadas por seus professores na sala de aula regular. O campo se constitui 

de cinco escolas da rede estadual de Pernambuco/Brasil. Utiliza-se da pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório e, na análise dos dados, adota como referência o campo de conhecimento dos Estudos 

Culturais e da Educação Inclusiva. Conclui-se, que o processo avaliativo permanece excludente 

apesar da Lei de Diretrizes da Educação Brasileira (BRASIL, 1996) e das diretrizes da Política 

Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). Assim, urge 

a necessidade de se instituir nas escolas (a) maior diálogo entre professor e estudantes, (b) adaptações 

de materiais avaliativos, (c) respeito ao ritmo de cada educando (a) e (d) apoio de especialistas sempre 

que necessário. Por fim, os achados mostram que, no ensino médio, o serviço de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) não oferece o que a política educacional de inclusão do estudante 

com NE determina, necessitando dessa forma de um maior investimento para que de fato se concretize 

nas redes de ensino dos estados brasileiros. Argumenta-se, neste trabalho, que uma das alternativas 

para se romper com as práticas avaliativas excludentes ainda vigentes nas escolas é a criação de 

oportunidades de compartilhamento das experiências entre os envolvidos (as) no processo 

educacional, o que implica necessariamente em criar oportunidades para os estudantes com 

deficiência se expressar, serem ouvidos. 
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