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AVALIAÇÃO DA CRIANÇA COM BAIXA VISÃO 

 

  Ana Luíza Tavares Leite
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RESUMO 

 

 

O presente artigo trata da avaliação da criança com baixa visão. O objetivo da pesquisa é 

refletir sobre o processo de avaliação da criança com baixa visão no contexto da educação 

inclusiva. Em relação aos aspectos metodológicos, quanto ao tipo é bibliográfica, mediante 

exploração de livros, revistas, artigos, e publicações especializadas, que abordam direta ou 

indiretamente a temática da avaliação. A abordagem é qualitativa, buscando apreciar a 

realidade social da inclusão na escola comum. Quanto aos objetivos é descritiva, tendo em 

vista que buscou descrever, explicar e interpretar a problemática apresentada; e exploratória, 

objetivando aprimorar as ideias por meio de informações sobre o tema estudado.  A pesquisa 

permite inferir que a inclusão é direito de todos e que o processo avaliativo tem como 

elementos fundamentais o professor e o aluno, que constroem juntos o atuar e o agir 

pedagógico. 

 

Palavras-chave: Baixa Visão; Inclusão; Avaliação.   

 

 

ABSTRACT 

This paper deals with the evaluation of children with low vision. The research objective is to 

reflect on the evaluation of children with low vision in the context of inclusive education. 

Regarding methodological aspects, the type is literature by exploring books, magazines, 

articles, and publications that address directly or indirectly the subject of evaluation. The 

approach is qualitative, seeking to enjoy the social reality of inclusion in regular schools. As 

to the objectives is descriptive, considering that sought to describe, explain and interpret the 

problem presented, and exploratory, aiming to enhance the ideas through information about 

the studied subject. The study infers that the inclusion is everyone's right and that the 

evaluation process has as key the teacher and student, which together build the acting and 

pedagogical action. 

 

Keywords: Education, Inclusion, Assessment.
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O acesso ao conhecimento é um benefício social a que todo cidadão tem direito. 

Vivemos um momento histórico em que mundialmente se fala na educação inclusiva na rede 

regular de ensino. A legislação é clara e objetiva quando garante a obrigatoriedade da 

matrícula e acolhida ao aluno com deficiência, independentemente de suas necessidades ou 

diferenças. 

É importante ressaltar, no entanto, que apenas o acolhimento não é suficiente para que 

a criança tenha condições efetivas de aprendizagem. É necessário que o sistema escolar se 

organize para assegurar a matrícula e a permanência deste aluno, sem perder o seu foco que é 

a ação pedagógica e a qualidade do ensino e da aprendizagem. 

A maneira como a escola avalia é o reflexo da educação que ela valoriza. Essa prática 

deve ser capaz de julgar o valor do aluno e possibilitar a ele que cresça como indivíduo e ser 

integrante de uma sociedade. 

Este artigo traz uma reflexão acerca das condições em que o aluno com baixa visão é 

avaliado no contexto da inclusão. O tema sempre chamou a atenção da pesquisadora, desde os 

tempos do curso de Pedagogia, durante a disciplina Avaliação Educacional e Institucional, 

quando se tornou ainda mais claro que o ato de avaliar vai além da aplicação de notas e 

conceitos na escola. 

          O estudo é norteado pelos autores Ferreira (1988), Mantoan (2001), Salld (2007), 

Carvalho (1994), Glat (2007), Hoffmann (1993) e Luckesi (1997). Inicialmente, são 

apresentados os fundamentos históricos da educação inclusiva no mundo e no Brasil, seguidos 

de discussão acerca do movimento para reorganização da escola no contexto da inclusão. Em 

seguida, são abordados os temas a baixa visão ou visão subnormal e o processo de 

aprendizagem. Finalmente, faz se algumas considerações em relação ao processo avaliativo 

dos alunos com baixa visão e sua importância no processo de aprendizagem. 
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1. FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNDO 

E NO BRASIL 

 

 Educação é um ato essencialmente humano. Segundo Ferreira (1988, p. 234), “é um 

processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser 

humano, em geral, visando à melhor integração individual e social”.  

 A educação, ao longo da história, caracterizou-se como privilégio de um grupo 

legitimado nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. Com o processo 

de orientação da escola, a sociedade esperava que esta passasse a incluir os indivíduos e 

grupos considerados fora dos padrões homogêneos da escola, mas não foi isso que aconteceu. 

A exclusão continua presente no contexto escolar. 

 A partir do surgimento de grupos que defendiam os direitos das pessoas com 

deficiência, vários movimentos passaram a defender o progresso teórico e prático das práticas 

inclusivas. Esses movimentos, norteados por documentos como a Declaração Mundial de 

Educação Para Todos, de 1990, e a Declaração de Salamanca (1994), passam a influenciar a 

formulação de políticas públicas para a educação inclusiva, dentre elas declarações da 

Organização das Nações Unidas como o documento Regras Padrão Sobre Equalização de 

Oportunidades para Pessoas com Deficiência, alavanca para a discussão do tema educação 

inclusiva no mundo (UNESCO, 1990). 

 O atendimento às pessoas com deficiência tem início no Brasil na época do Império, 

com a criação de duas instituições específicas: o Imperial Instituto de Meninos Cegos, em 

1854, atual Benjamim Constant; e o Instituto dos Surdos Mudos em 1857hoje denominado 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES; ambos no Rio de Janeiro. 

 No início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição 

especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Em 1954, é criada a 

primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Em 1945, Helena Antipoff 

funda, na Sociedade Pestalozzi, o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas 

com superdotação (MEC/SEESP, 1994).   

 Somente com a Constituição Federal de 1988 foi possível observar os primeiros 

movimentos reais em direção à educação inclusiva no Brasil, visto que a educação inclusiva, 

isto é, o direito à matrícula e à permanência na escola para todos, passou a ser garantido em 

lei, conforme expresso no artigo 3ª do documento: “Promover o bem de todos, sem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 
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 A Carta Magna do país, em seu artigo 205º, define a educação como “um direito de 

todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho”. O artigo 206º, Inciso I, estabelece a igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola como um dos princípios para o ensino e garante como dever 

do Estado, a oferta do atendimento educacional, preferencialmente na rede regular de ensino 

(BRASIL, 1988, p.23) 

 Conforme o exposto pode inferir, que a educação é um direito garantido pela 

Constituição Federal, legislação maior do país, a todos os seus cidadãos. No entanto, foi 

necessária a criação de várias outras leis para amparar os direitos à educação das pessoas com 

deficiência no Brasil, dentre elas o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação e o Plano Nacional da Educação.    

 Com a Convenção da Guatemala, realizada em 1999, o Brasil promulga o Decreto de 

Lei 3956/2001, afirmando que as pessoas com deficiências têm os mesmos direitos humanos e 

liberdades fundamentais que as demais pessoas. Esta lei tem como princípio eliminar as 

barreiras que impedem o acesso à escolarização das pessoas com deficiência, incluindo a 

acessibilidade à escola e à sala de aula. (BRASIL, 2001). Após essas considerações iniciais 

acerca da história da educação inclusiva no mundo e no Brasil, cabe abordar o movimento 

para reorganização da escola no contexto da educação inclusiva. 

 

1.1 A Educação Inclusiva: O movimento para a reorganização da escola 

 

 A educação inclusiva está inserida em um movimento mundial denominado inclusão 

social que tem como objetivo específico a efetivação e a equiparação de oportunidades para 

todos, incluindo os indivíduos que, devido a condições econômicas, culturais, físicas ou 

intelectuais, foram excluídos da sociedade. Para tanto, esse movimento pressupõe a 

construção de uma sociedade democrática na qual, todos possam exercer sua cidadania e na 

qual exista respeito à diversidade. 

 O Brasil reconhece e faz uma opção política formal pela educação inclusiva nas redes 

de ensino regulares, e pelo ensino que efetivamente disponibilize a todos o acesso ao 

conhecimento historicamente produzido e sistematizado pela humanidade e, ainda, que 

ofereça as condições necessárias para a aprendizagem do exercício da cidadania. Para que isso 

ocorra, há de se investir formas de implantar a educação inclusiva em todas as escolas de 

nosso país, o que significa reorganizar o sistema escolar como um todo. 
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 Segundo Mantoan (2001), a educação inclusiva não se refere apenas à inserção do 

aluno com deficiência no ensino comum. É um conceito amplo que inclui o respeito às 

diferenças: “preciso respeitar as diferenças individuais, culturais, sociais, racionais, religiosas 

e políticas, entendendo o indivíduo como ser pleno e com talentos a serem desenvolvidos pela 

escola comum”. (MANTOAN, 2001, p. 150). 

 Nessa perspectiva, além de se investir no processo de desenvolvimento do indivíduo, 

busca-se a criação imediata de condições que garantam o acesso e a participação da pessoa 

com deficiência na vida comunitária, por meio de suportes físicos, psicológicos, sociais e 

instrumentais. 

 O processo para que o sistema educacional atue de modo a promover os ajustes 

necessários para atender a todo e qualquer aluno necessita do envolvimento de toda a 

comunidade escolar e o entendimento sobre os pressupostos teóricos e as leis que norteiam a 

educação inclusiva e as adaptações adequadas para que o aluno com deficiência se sinta bem 

no ambiente institucional do qual irá fazer parte. 

 

1.2  Adaptação Escolar  

 

 Ao discorrer sobre adaptação escolar e sua importância, especialmente na educação 

inclusiva, não se pode deixar de salientar o que aponta Ferreira (1988, p. 15): 

 

Adaptação é a integração de uma pessoa ao ambiente onde se encontra. [...] 

Portanto, adaptação é uma forte característica do comportamento natural do ser 

humano, tendo este a capacidade de se acomodar a circunstâncias diversas e 

principalmente sendo capaz de se adaptar ao novo.  

  

 

 Assim ocorre com a criança quando esta ingressa na escola pela primeira vez, um 

ambiente estranho, visto que não faz parte de seus locais habituais de frequência. Nesse 

momento, é preciso que sejam feitas as intervenções necessárias pelos sujeitos envolvidos no 

processo de adaptação da criança na escola. 

 O processo de adaptação é, na maioria das vezes, longo e difícil, tanto para as crianças 

com deficiência quanto para as demais crianças. Entretanto, quando o sistema educacional 

opta pela inclusão de alunos com deficiência, encontra diversas dificuldades, vez que não está 

suficientemente preparado pedagogicamente e estruturalmente para acolher esses alunos. 

Dessa forma, em vez da escola se adaptar aos alunos com deficiência, estes é que devem 

adequar-se à instituição escolar. Quando a adaptação não ocorre de maneira adequada, esses 
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alunos são praticamente obrigados a abandonar a sala de aula na escola regular e procurar 

atendimento nas escolas especializadas no atendimento a suas necessidades específicas. 

 Conforme se pode observar, apenas a existência de leis que garantam a matrícula de 

alunos com deficiência na rede de ensino regular não garante a permanência desses alunos na 

escola. 

 A LDB (1996, artigo 58º) define educação especial “a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais”. Nessa perspectiva, a inclusão precisa ser planejada para garantir não 

só o acesso, mas as condições necessárias para a permanência desses sujeitos na escola. 

 É um grande desafio incluir alunos com deficiência na escola regular sem propor uma 

grande reforma no sistema educacional, desde a flexibilidade do currículo e a metodologia de 

ensino à estrutura física, que facilite o ingresso e a movimentação destes. 

 O planejamento, dessa forma, deve ser realizado de forma criteriosa, baseado nas 

particularidades do aluno. Para tanto, se faz necessário conhecer a história de vida de cada 

um. O professor deve ser orientado em relação aos materiais específicos que serão utilizados 

nas aulas, procurando estabelecer uma parceria com o profissional responsável pelo 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). Essa troca de experiências pode levar ao 

aperfeiçoamento da prática docente. 

 Para possibilitar a participação e o sucesso do aluno com baixa visão na escola são 

necessárias adaptações que facilitem o seu desempenho escolar. Devem ser considerados 

aspectos como a acessibilidade a todos os ambientes da escola por meio de sinalizações e 

comunicados traduzidos, atenção ao posicionamento do aluno em sala de aula e adaptação dos 

materiais pedagógicos. Conforme se posiciona Salld (2007, p. 19): 

 

A utilização de recursos ópticos e não ópticos envolve o trabalho de pedagogia, de 

psicologia, de orientação e mobilidade e outros que se fizerem necessários. As 

escolhas e os níveis de adaptação desses recursos, em cada caso, devem ser 

definidos a partir da conciliação de inúmeros fatores.     

 

 

Assim, os recursos ópticos são definidos com o uso de lentes, lupas, óculos e 

telescópios para o melhor conforto e desempenho visual para perto. Os recursos não ópticos 

são livros, revistas e textos ampliados, acetato amarelo, plano inclinado, acessórios, softwares 

com magnificadores de tela, programas com síntese de voz, bonés e circuito fechado de 

televisão. 
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 Existem algumas estratégias pedagógicas a serem consideradas por todos os que se 

preocupam com o sucesso do aluno com baixa visão. Dentre elas podemos citar: sentar o 

aluno a uma distância de aproximadamente um metro do quadro negro na parte central da 

sala; evitar a incidência de claridade diretamente nos olhos do aluno; adaptar o trabalho de 

acordo com a condição visual do aluno; observar a qualidade e nitidez do material utilizado 

pelo aluno (letras, números, traços, figuras, margens, desenhos com bom contraste 

figura/fundo) e explicar, com palavras, as tarefas a serem realizadas.    

 Para esclarecer a necessidade dessas estratégias é necessário conceituar a baixa visão, 

também chamada de visão subnormal. 

 

2. BAIXA VISÃO OU VISÃO SUBNORMAL 

 

 Durante os primeiros anos de vida, passamos por diversas transformações. É assim 

com o desenvolvimento da visão e das demais funções do nosso organismo. A partir do 

nascimento usamos a visão para aprender e perceber o mundo a nossa volta. Os estímulos 

visuais, nessa fase, são muito importantes para que os pais possam identificar algum problema 

de visão em seus filhos. 

 Devido à complexidade variedade e intensidade de comprometimento das funções 

visuais, há inúmeros conceitos para baixa visão ou visão subnormal. Salld (1999, p. 16) 

afirma: 

Baixa visão é a alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros 

fatores isolados ou associados como: baixa acuidade visual significativa, redução 

importante do campo visual, alterações corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes 

que interferem ou limitam o desempenho visual do indivíduo.  

 

 A baixa visão leva a redução de informações que a criança recebe do ambiente, 

causando a perda de dados importantes para a construção do conhecimento de mundo. Sendo 

assim, ela poderá captar a presença de um objeto, mas não ser capaz de identificá-lo nos seus 

detalhes sem a utilização de recursos específicos. 

 Para Carvalho (1994), muitas funções visuais podem estar comprometidas na pessoa 

com baixa visão: acuidade visual, que é a capacidade visual de cada olho; campo visual, 

correspondente à área total da visão; adaptação à luz e ao escuro; e a percepção de cores; 

dependendo do tipo de patologia, ou seja, do tipo de estrutura ocular que apresenta lesão. Vale 

lembrar que o indivíduo com essa deficiência poderá apresentar oscilações em seu estado 

emocional devido a sua condição visual ser restrita. 
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 As prováveis causas da baixa visão são as congênitas, que ocorrem no nascimento, por 

toxoplasmose e de origem genética; e as adquiridas, por traumas, uso indevido de 

medicamentos e doenças. É preciso que se compreenda a importância de conhecer as causas 

da baixa visão a fim de melhor interagir com o aluno. 

 Cabe ressaltar a importância da avaliação funcional da visão o mais cedo possível. A 

criança deve ser avaliada por um oftalmologista nos primeiros dias após o nascimento.  O 

acompanhamento do aluno com baixa visão deve ser feito por um oftalmologista e por um 

pedagogo especializado em baixa visão. 

 O diagnóstico de deficiência visual só é dado depois da realização de avaliação 

funcional da visão, que revela dados importantes acerca do nível de comprometimento da 

capacidade visual. Acerca do assunto, afirma Salld (2007, p. 17):  

 

A avaliação funcional da visão revela dados quantitativos e qualitativos de 

observação sobre o nível de consciência visual, a recepção, assimilação, integração e 

elaboração dos estímulos visuais, bem como sobre o desempenho e o uso funcional 

do potencial de visão. 

 

 

 Assim, quanto mais criteriosa for a avaliação mais oportunidades a criança terá de 

desenvolver suas potencialidades globais, por meio da estimulação visual, a fim de garantir 

uma aprendizagem significativa. 

 

2.1 O Processo de Aprendizagem Significativa do Aluno com Baixa Visão 

 

 O conhecimento humano é um processo adquirido ao longo da existência, por meio 

das experiências proporcionadas tanto pela aprendizagem formal quanto pela informal. Para 

Ferreiro (1988, p. 54), aprendizagem é “o exercício ou prática inicial da matéria aprendida, 

experiência”. 

 Para que a aprendizagem provoque uma efetiva mudança de comportamento e amplie 

cada vez mais o potencial do educando é necessário que ele perceba a relação entre o que está 

aprendendo e a vida. O aluno precisa ser capaz de reconhecer as situações em que aplicará o 

novo conhecimento ou habilidade.  

Tanto quanto possível, aquilo que é apreendido, precisa ser significativo para ele. É 

necessário que a aprendizagem envolva raciocínio, análise, imaginação e o relacionamento 

entre ideias, coisas e acontecimentos.  
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A motivação é um fator de grande importância para a aprendizagem do indivíduo com 

baixa visão. Segundo Salld (2007, p. 21): 

 

Para que o aprendizado seja completo e significativo é importante possibilitar a 

coleta de informações por meio dos sentidos remanescentes. A audição, o tato e o 

olfato são importantes canais ou portas de entrada de dados e informações que serão 

levados ao cérebro. 

 

 

Portanto, a aprendizagem não depende exclusivamente do olho, mas também da 

capacidade do cérebro de realizar as funções de capturar, codificar as imagens e, junto a elas, 

as mensagens sensoriais que são armazenadas na memória para serem lembradas mais tarde. 

A criança com baixa visão, quando recebe intervenções apropriadas, pode apresentar 

uma performance escolar de acordo com as habilidades cognitivas inatas ou adquiridas. 

Acontece, porém, que o aluno com baixa visão ou visão subnormal só tem contato com o 

mundo do letramento, muitas vezes, quando passa a frequentar a escola. Por esse motivo 

poderá ter um atraso no processo de aprendizagem, que só será revertido com a ajuda do 

educador. Sendo este uma figura importante para o desenvolvimento integral do educando, é 

quem abre as portas para o conhecimento na utilização de técnicas e recursos específicos 

fundamentais ao êxito e à eficácia do processo de aprendizagem. 

 Segundo Salld (2007, p. 21) “É tarefa do educador, observar como os alunos se 

relacionam com os seus colegas e com os adultos, e verificar a qualidade da experiência 

comunicativa nas diversas situações de aprendizagem”. Por isso, o professor deve levar o 

aluno a experimentar várias situações de aprendizagem, a fim de que ele possa aprender a 

explorar, a manipular, a perceber, a reconhecer o mundo a que pertence, descobrindo e se 

identificando como indivíduo inteiro e capaz. As informações e a qualidade das experiências 

de aprendizagem devem ser as mais variadas possíveis, desde as atividades coletivas e 

individuais, de manuseio, à utilização de recursos específicos que deverão ser priorizados no 

contexto escolar. Acerca da educação dos indivíduos com baixa visão, salienta Glat: 

 

Em grande parte dos sistemas de ensino no nosso país as crianças com baixa visão 

são alfabetizadas em escolas especiais ou classes especiais em escolas regulares, 

com apoio ou não da sala de recursos e professores itinerantes. Entretanto, nas 

escolas onde o processo de inclusão já segue mais adiantado, esses alunos são 

matriculados diretamente na classe comum, sendo alfabetizados, paralelamente, suas 

especificidades nas salas de recursos ( 2007, p. 129)  

    

 

 Para desenvolver suas atividades pedagógicas, o aluno com baixa visão precisa de 

auxílios ópticos como lupas, óculos e textos com letras ampliadas para ler e escrever. 
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Frequentar uma escola regular, tendo como apoio todos os recursos necessários, juntamente 

com o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno pode facilitar a 

aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo, a socialização e a avaliação desse aluno. 

 

2.2  Avaliação como Promoção 

 

 Segundo Ferreira (1988, p. 75), “Avaliação é o ato ou efeito de avaliar (-se). [...] valor 

determinado pelos avaliadores”. De acordo com Luckesi (1997, p. 69), “entende-se a 

avaliação como um juízo de qualidade sobre dados relevantes tendo em vista uma tomada de 

decisões”. Dessa forma, na avaliação da aprendizagem a tomada de decisão não se detém no 

fazer com o aluno, quando a sua aprendizagem se apresentar satisfatória ou insatisfatória. O 

autor critica a avaliação com o objetivo de aferir o rendimento escolar do aluno por meio da 

atribuição de valores que supostamente possam medir o que ele aprendeu, delimitando sua 

promoção ou reprovação. 

 A avaliação deve ser vista como uma forma de provocação do educador em priorizar o 

aprendizado e o conhecimento do educando. Na visão de Hoffmann (1993, p. 33), “avaliação 

é uma ação provocativa do professor, desafiando o aluno a refletir sobre as experiências 

vividas, a formular e reformular hipóteses, direcionando para um saber enriquecido”. 

 Contudo, a avaliação deve ser contínua e dar prioridades à qualidade no processo de 

aprendizagem. Para Luckesi (1997, p. 165), “a avaliação é um ato de investigar a qualidade 

dos resultados intermediários ou finais de uma ação, subsidiando sempre sua melhora”. 

 O processo de verificação compreende a observação, obtenção, análise e síntese dos 

dados ou informações, que delimitam o ato de investigação. A diferença fundamental entre 

verificação e avaliação é que a primeira é um ato estatístico e a segunda é um processo 

dinâmico e encaminha a ação. 

 A avaliação tem como pressuposto oferecer ao professor subsídios para verificar 

continuamente se as atividades, métodos e procedimentos que são utilizados estão 

possibilitando ao aluno o alcance dos objetivos propostos. Para que isso ocorra é fundamental, 

não esquecer, das estratégias avaliativas que exigem recursos e técnicas adequadas. A 

diversidade de instrumentos é que vai possibilitar a obtenção de mais e melhores informações 

sobre o trabalho pedagógico em classe. Avaliar deve ser um ato processual, contínuo, nada 

pode ser aleatório, nem mesmo a observação constante. 

 As estratégias utilizadas devem ter coerência e estar relacionadas com as 

particularidades dos educandos e, ao aplicá-las, o educador deve ter clareza de sua 
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importância para compreender o processo de aprendizagem mostrar os caminhos para uma 

intervenção visando a sua melhoria. Para isso ocorrer é preciso diversificar o planejamento, 

respeitando os alunos em sua individualidade e observando seus progressos em relação a si 

mesmos, dentro do ritmo de aprendizagem de cada um. 

 O princípio básico da avaliação é observar as múltiplas competências e habilidades 

que os alunos manifestam através do ato avaliativo e conhecer a diversidade de estratégias 

avaliativas que podem ser utilizadas para verificar a aquisição da aprendizagem. 

 As estratégias mais comuns utilizadas nas escolas são provas objetivas, provas 

dissertativas, seminários, trabalhos em grupo, trabalhos individuais, debates, relatórios, 

conselhos de classe, auto-avaliação e portfólio. Os instrumentos para coleta de dados e 

verificação da aprendizagem variam da simples observação até sofisticados testes, produzidos 

segundo normas e critérios técnicos de elaboração e padronização. 

 A avaliação deve se caracterizar como um instrumento capaz de estabelecer as 

condições de aprendizagem do aluno e sua relação com o pedagogo, oferecendo a este, 

subsídios para o planejamento e a aplicação de novas estratégias de ensino que permitam 

alcançar o objetivo determinado. A parceria entre educador e avaliação é de importância 

fundamental na aprendizagem e na promoção do educando. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Educação de qualidade é um direito garantido a todos os cidadãos. É o alicerce para o 

desenvolvimento integral do indivíduo, incluindo a pessoa com deficiência. Inclusão não 

significa apenas acolher o aluno com deficiência na sala de aula regular, mas garantir a 

permanência dele na escola por meio do atendimento a suas necessidades específicas. 

 A inclusão das pessoas com deficiência no sistema de ensino regular está assegurada 

em lei, mas ainda é um processo que suscita questionamentos de educadores, em particular, e 

da sociedade como um todo. 

 No que se refere à inclusão de indivíduos com baixa visão, é necessário que a escola 

esteja adaptada para garantir a acessibilidade e a permanência destes, por meio de 

reorganização na infraestrutura física, de mudanças nas práticas pedagógicas e da aquisição de 

equipamentos e matérias necessários ao processo de aprendizagem, que precisa ser 

significativo para esses alunos. 

 O processo avaliativo desses alunos, bem como dos demais educandos, só faz sentido 

quando está voltado para a aprendizagem. A ação avaliativa deve assegurar um clima de 
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liberdade, de responsabilidade, sem traumas e sem bloqueios, devendo estar em consonância 

com uma perspectiva de acompanhamento de desempenho do aluno, estabelecendo um 

ambiente de confiança e de respeito, sempre aberto às diferentes possibilidades do aluno em 

desenvolvimento. Não se pode esquecer que a aprendizagem se realiza por meio do confronto 

entre o que se sabe, ou seja, os conhecimentos prévios; e novas experiências que se vive. 

A avaliação ajuda o professor a replanejar seu trabalho, pondo em prática novos 

procedimentos quando se fizerem necessários e contribuindo para a melhoria da qualidade da 

aprendizagem e do ensino. 

As estratégias avaliativas determinadas pela escola não podem ser vistas como as 

únicas opções de avaliação, podendo variar conforme as circunstâncias, desde que possam 

informar o nível atual de desenvolvimento do educando e como ele enfrenta determinadas 

situações de aprendizagem.  

Processo importante dentro e fora das instituições de ensino, à avaliação deve ser vista 

não como simples instrumento de promoção, mas como estratégia para o educando aprender a 

aprender, saber pensar, ser crítico e analítico, seja ele um aluno com deficiência ou não. É 

dentro dessa perspectiva que a avaliação deve ser utilizada dentro da escola. 
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