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RETRATOS DA PRÁTICA AVALIATIVA NO CONTEXTO DA SALA DE AULA UNIVERSITÁRIA COM ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
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GT: Educação Especial / n. 15
Agência Financiadora: Não contou com financiamento.
1.Reflexões Iniciais
As práticas avaliativas, por si só representam uma temática polêmica e instigante, que se revestem de importância ainda maior quando se busca atender aos princípios de uma educação que deseje incluir. Neste sentido este trabalho ao discorrer sobre o processo de avaliação com alunos que possuem necessidades educacionais especiais (NEE) traz consigo também uma temática que vem se revestindo de complexidade e, notadamente de carências de estudos, FERREIRA (2002), no trabalho O GT educação especial: análise da trajetória e da produção apresentada (1991-2001), realizou breve caracterização do conjunto de 138 trabalhos, comunicações e pôsteres apresentados e discutidos nas 11 reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) ocorridas naquele período. Do montante de trabalhos, segundo este autor, apenas um  relatava  desafios enfrentados nos processos de acesso e permanência de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino superior. BUENO (2002) sistematizou um estudo que “fotografa” a situação da educação especial nas universidades brasileiras tomando com referência  as iniciativas de ensino, pesquisa e extensão na área das necessidades educacionais especiais nas universidades. Vale ressaltar que foram estudadas cinqüenta e oito instituições, 58,6% das quais desenvolvem pesquisas em educação especial e 41,4% não. Com relação ao aluno com necessidades especiais na universidade, das 120 pesquisas mencionadas pelas IES, apenas duas contemplavam o tema  desse alunado na universidade. ou seja, a inclusão desse alunado no ensino superior.
Que os alunos são diferentes uns dos outros e que a sala de aula é um espaço onde convivem, lado a lado, professores e alunos com origens sociais, culturais e econômicas das mais diversas, com características, saberes, valores, desejos e vivências os quais, mesmo com algumas afinidades, são únicos na sua individualidade, parece ser um consenso entre professores e especialistas.Contudo, a diversidade e a diferença têm representado uma dificuldade concreta da educação infantil à superior. Mesmo que, os estudos e pesquisas, em sua maioria, vinculem essa dificuldade à educação básica, principalmente a estudantes que apresentem uma necessidade educacional especial, essa é também uma realidade já vivenciada no ensino superior, pois esses alunos estão chegando à universidade.
A universidade, em especial a pública, tem o compromisso social e acadêmico de buscar um acesso mais democrático e de garantir permanência a todos os estudantes. Isto exige que se desencadeie o esforço de re-pensar um fazer universitário comprometido com uma educação que prime por participação e plena igualdade de direitos — independentemente de condições pessoais, sociais ou culturais. Isto significa respeitar as diferenças e assumir que a prática pedagógica cotidiana defronta-se com o imprevisível e o heterogêneo, mesmo diante do planejamento mais detalhado e organizado, quer da instituição, quer do professor.A universidade deve trazer à tona esta situação, analisar e discutir como está encaminhando esta questão. Caso contrário, terá condições de contribuir, principalmente, com a educação básica acerca das condições efetivas para a inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais se, ela própria, não atender adequadamente essa demanda?
2. O cenário da pesquisa
Este estudo se deu em três cursos de licenciatura de uma universidade pública brasileira que possui alunos com necessidades educacionais especiais Esta pesquisa delimitou-se ao estudo dos alunos cegos, com surdez e comprometimentos motores decorrentes de lesões cerebrais ou malformações congênitas, tendo em vista que foram essas as  necessidades educacionais especiais encontradas na realidade estudada..A escolha em pesquisar cursos de licenciatura deve-se, em especial, por sua responsabilidade na formação de profissionais da educação, que, muito provavelmente, receberão estudantes com NEE em suas salas de aula. É preciso não perder de vista que um dos desafios dos cursos de formação de professores é preparar profissionais para conceber, executar e avaliar o processo de trabalho pedagógico na escola, com todos os alunos.
Investigar como acontece o processo avaliativo - um dos componentes essenciais da prática pedagógica - em cursos de licenciatura  é significativo por si só, pois implica, de alguma forma, contribuir com o aperfeiçoamento desta prática. Quando nela se inserem estudantes com NEE, é também uma forma de acreditar na possibilidade de uma prática menos excludente, flexível e interativa, que almeje atingir um espaço inclusivo da e na universidade.
A empiria foi conduzida pela realização de entrevistas aos estudantes e professores alvos deste estudo. Para tanto, foram realizadas duas entrevistas, uma para os alunos com necessidades educacionais especiais e outra para seus professores. No que diz respeito ao número de entrevistados, este ficou delimitado aos nove alunos com NEE que freqüentam os três cursos de licenciatura e a 22 professores que exercem sua docência nesses cursos. 
A entrevista foi eleita como um dos caminhos capazes de elucidar a voz de estudantes e docentes, co-autores, de certa forma, na construção deste estudo. Como bem lembra McLAREN (1997), exibir a voz de alunos e alunas e de professores e professoras auxilia os educadores a entender o significado da sala de aula, não só de forma técnica, mas no seu significado político histórico e cultural.
Cumpre salientar que, as entrevistas, com o consentimento prévio dos entrevistados, foram todas gravadas e a ordenação de seus dados se deu pela sua transcrição na íntegra. Após as transcrições, efetivou-se a leitura detalhada dos relatos dos entrevistados, o que facilitou a apreensão das idéias centrais e a valorização de seus relatos.
BOURDIEU (1998) garante que jamais houve um contrato tão carregado de exigências tácitas como àquele que envolve confiança. As entrevistas, muitas vezes, tratam de confidências, inquietações, dúvidas e temores das pessoas e devem ser cautelosamente divulgadas pelos pesquisadores. Assim, com relação aos dados constantes nas entrevistas vale ressaltar que:
	os nomes de docentes e estudantes são fictícios;

houve grande receptividade por parte dos entrevistados, que em todos os momentos manifestaram disponibilidade e grande interesse em colaborar;
• as entrevistas tiveram duração aproximada de duas horas, e, após seu termino, sobretudo os professores solicitavam informações sobre o tema pesquisado, material de apoio e orientações didático-pedagógicas — este momento pedagógico era muito rico e gratificante, pois ficava evidente a preocupação deles em tornar sua prática pedagógica mais inclusiva.
Para ir além da compreensão imediata e espontânea dos relatos dos entrevistados, recomendações de BARDIN (1979), ANDRE & LUCKE (1986), MINAYO (1992), BODGAN & BIKLEN (1997) e LUNA (1996) foram tomadas para se proceder à análise do conteúdo pesquisado.
3. Retratos das práticas avaliativas: procedimentos e impasses vivenciados
Tradicionalmente as práticas avaliativas vincularam-se mais a idéia de transmitir analisar e julgar, e pouco evoluíram para uma ação avaliativa reflexiva e mediadora.Pensar numa avaliação que ultrapasse uma perspectiva linear e tradicional torna-se um desafio ainda maior, quando na sala de aula encontramos alunos que possuem necessidades educacionais mais especificas. Isto sem duvida, requer um re-pensar das práticas avaliativas usuais do fazer docente. 
Para refletir a questão da avaliação dos alunos com necessidades educacionais especiais na universidade, indagamos para docentes e estudantes: Como ocorreu o processo de avaliação desse alunado se, durante o percurso acadêmico desses alunos, ocorreram práticas avaliativas diferenciadas, se necessitaram algum recurso diferenciado e, em caso afirmativo, quais foram esses recursos.
Entendemos neste estudo que as práticas avaliativas diferenciadas são aquelas que consideraram as especificidades inerentes as NEE dos alunos e, sempre que necessário, fizeram uso de recursos diferenciados e/ou formas alternativas de acessibilidade, de comunicação, de adaptação de materiais didático e/ou tecnológicos. 
Em especial no caso de professores do ensino superior que desconhecem as NEE ou pouco conhecem a respeito destas, parece ser primordial estabelecer com os alunos que apresentam necessidades mais específicas uma relação de diálogo, de acompanhamento e cooperação — visto que esses estudantes já passaram por inúmeras experiências de ensino e aprendizagem Muitos estudos — dentre os quais BIREAUD (1995), MASETTO (2003), TAVARES & SANTIAGO (Orgs., 2000) — já têm demonstrado que a experiência pessoal do adulto é um recurso importante para a sua aprendizagem e que suas vivências podem ser consideradas um recurso capaz de colaborar para seu sucesso acadêmico.
 e são os mais indicados para informar aos professores caminhos e alternativas viáveis e compatíveis como suas especificidades.
Como forma de contemplar e demonstrar como as práticas avaliativas ocorreram no espaço pesquisado, em alguns momentos neste trabalho, optamos por apresentar relatos mais longos, que consideramos necessários e indispensáveis para análise e busca de caminhos mais inclusivos. Defendemos que as vozes dos professores e dos alunos, neste estudo, merecem destaque, já que, são raros os espaços que documentam essa realidade.
Nos relatos a seguir, apresentaremos como está se efetivando as práticas avaliativas em sala de aula com alunos com NEE, nos cursos de licenciatura pesquisados, bem com as dificuldades e avanços mais evidentes.
— Eu sempre procuro os professores e comento algumas coisas sobre a avaliação de uma pessoa cega. Eu sempre tento conciliar a metodologia de avaliação do professor com as minhas condições e as da universidade. [...]  Eu fiz vários tipos de avaliações, como prova oral, escrever a prova em Braille e depois ler para o professor. Eu fiz a prova junto com a turma e, assim que todos saíram, fiz a leitura do que tinha feito. Quando é um trabalho individual, eu faço em casa, pois tenho impressora em Braille, programa adaptado no computador. Então, em casa, como tenho essa infra-estrutura, digito e organizo meus trabalhos mais adequadamente.(Débora, aluna cega entrevistada).

— Os professores do curso já estão mais abertos. Outros alunos com deficiência passaram pelo curso, ou ainda estão aqui. Isto faz com eles se tenham dado conta de que, em alguns casos, para tentar manter, digamos, “condições iguais”, é preciso fazer algumas adaptações. Então, dependendo do conteúdo, já fiz provas com metodologias diferenciadas. Com alguns professores, fiz provas orais; com outros, fiquei sozinho numa sala, eles leram e gravaram a prova para mim. Eu fico elaborando mentalmente a questão e fazendo anotações. Quando sinto que concluí a questão, gravo. Às vezes, mesmo com algumas adaptações, a gente fica para traz. [...] (Cláudio, aluno cego entrevistado).

— Eu preciso de algumas adaptações, mas os professores negociam bem. O problema mesmo é a falta de material na universidade [...] As provas, dependendo da disciplina, tiveram modos diferentes de ocorrer: algumas foram gravadas, às vezes o professor lia a prova e dava algumas orientações antes, então eu gravava esse momento e depois ia para uma sala sozinha e gravava a prova; essa metodologia foi bem interessante. Houve provas orais também, em que o professor lia devagar a prova para mim, e eu ia respondendo para ele, mas sempre num ritmo tranqüilo, ou então escrevia em Braille e depois lia e apresentava para o professor. O mais complicado é fazer provas com consulta, porque a consulta de material em Braille é mais lenta, e muitas vezes me falta esse material transcrito, ele pode estar gravado, por exemplo. [...]. Teve uma situação muito interessante, de um professor que tem uma didática ótima, é muito conhecimento do conteúdo. Ele fez prova com consulta, mas disse que não era justo, pois os outros alunos tinham tudo xerocado, eu tinha pouquíssimo material e contava basicamente com as minhas anotações de aula. Ele me liberou para levar a prova para casa, onde eu teria a chance que alguém lesse o material xerocado para mim. [...]. Achei que ele foi muito profissional, não encarei isso como privilégio, pois eu ficaria realmente prejudicada caso fosse o contrário. Da parte desse professor, houve muito mais o bom senso de lidar com uma situação diferente do que daquele professor que fica preso aos modos convencionais e burocráticos de se realizar provas. Na verdade, a universidade não pode nem desaprovar esse tipo de atitude, porque nunca regulamentou nossa vida acadêmica, no que se refere a situações de infra-estrutura e avaliação (Gina, aluna cega entrevistada).

— Eu não tenho com escrever, tenho paralisia total nos braços. Minhas provas são orais. Daí o professor precisa ter tempo e paciência, pois minha fala é muito comprometida, apesar de eu ter facilidade de organizar o pensamento, pois com facilidade as palavras chegam no meu cérebro, tenho dificuldade em pronunciá-las. Quando a avaliação é feita por trabalhos, eu gravo para o professor. Não tenho computador adaptado, a universidade também não, por isso só resta gravar. Para acompanhar o curso bem, costumo estudar em torno de quatro horas diárias. Leio, silenciosamente, para refletir. Os professores são bem flexíveis, conversam sobre as possibilidades de avaliação, nunca tive problemas (Igor, aluno com paraplegia entrevistado).

— Eu passei por vários tipos de avaliação. Nas disciplinas em que era possível, eu fazia prova oral. Em alguns casos, o professor trazia a prova gravada num gravador com fone de ouvido para mim. Eu respondia todas as questões em Braille. Entregava a prova, e marcávamos um horário para a leitura da prova. Havia professores que ditavam baixinho, questão por questão; eu escrevia em Braille. Depois que eu estivesse com a prova pronta, lia para eles. Apenas numa disciplina eu fazia a prova separado dos colegas. O professor marcava na sala dele, antes ou depois da turma. Eu fazia em Braille e, imediatamente, lia para ele[...].O pior disso é quando a prova é com consulta. Nesse caso, acho que a gente passa por uma igualdade desigual. Para ficar igual aos outros, sua prova tem que ser com consulta, só que você não tem como consultar. (Fernando aluno cego, entrevistado).

Apesar de os alunos manifestarem nas entrevistas que, na maioria das vezes, foram eles quem buscou a aproximação e o diálogo com o professor, há evidencias de que a maioria dos docentes entrevistados estão assumindo uma postura mediadora na organização de suas práticas avaliativas.Esta forma mais dialogada, em alguns casos imposta aos professores, pode levar a um repensar de seu trabalho docente, já que provoca a conversa entre docente e estudante, ou estudante e docente. Com essa participação do estudante, o docente exercita sua escuta, tende a reorganizar novos encaminhamentos e, conseqüentemente, refletir acerca do processo avaliativo.
AINSCOW (1998) sinaliza a importância da avaliação no contexto inclusivo e a necessidade de responder adequadamente às necessidades dos alunos — visto que a indiferença à diferença pode tornar a diferença ainda maior — e realça três fatores que merecem ser considerados numa avaliação inclusiva: a) as diferenças individuais na aprendizagem constituem um aspecto inerente à condição humana, pelo que a diversidade é uma característica de todos os alunos e não só de alguns; b) todos os alunos podem necessitar de apoio educativo pelo menos uma vez, ao longo do seu processo de escolarização; c) as necessidades educativas dos alunos sempre estão associadas às suas condições pessoais e particulares e, por conseguinte, são frutos da interação e do seu meio físico-social. Portanto, para responder às necessidades dos alunos, o importante não é classificá-los ou concentrar-se em suas limitações, mas conhecer suas potencialidades e respeitar suas especificidades. 
Por outro lado, o relato da aluna Elaine demonstra que a avaliação também é concebida como um processo classificatório, que discrimina e seleciona. É sabido que as relações de poder e subordinação, presentes na sociedade, reproduz-se também no processo educacional e podem ser expressas quando a avaliação se encerra numa ação unidirecional em que, o professor é o único que emite julgamento sobre a capacidade do estudante. Esta situação é mais grave quando se julga a necessidade educacional especial do aluno em detrimento às suas reais capacidades.
—Houve até uma professora que me disse para não reclamar da nota seis, pois para mim ela estava boa, já que eu tinha problemas de audição. E que muitos alunos que não possuem nenhum tipo de deficiência não chegam a tanto. Fiquei deprimida. Para mim 9,0 é uma boa nota, sei que a nota por si só não expressa a aprendizagem, mas eu queria aproveitar ao máximo, aprender, me aperfeiçoar. [...]. (Elaine, aluna  surda entrevistada).

O relato de Elaine salienta que é possível pela avaliação o professor reforçar nos alunos suas diferenças individuais, inserindo discriminações e incorporando neles o estigma da incapacidade. Todavia, se observa também, que a presença desses alunos na sala de aula, após o impacto inicial da maioria dos professores, que se sentem imobilizados, pode igualmente colaborar para que suas práticas avaliativas sejam auto-avaliadas, conforme se observa nos depoimentos dos professores.
— Passado aquele momento do impacto de ter um aluno com deficiência visual na sala de aula, comecei a organizar caminhos alternativos para a  avaliação. Um deles foi reduzir a velocidade das aulas. Em seguida, percebi que todos o apoiavam muito(..). Na verdade, aprendi várias coisas observando a turma. (Geórgia, professora, entrevistada).

—Para mim, foi e está sendo uma experiência interessante. Foi um pouco assustador no início, porque não me senti preparada: por mais que eu tivesse sido comunicada, não sabia como agir. Aos poucos fui aprendendo como lidar com a situação, como poderia colaborar com sua aprendizagem, como avalia-lo. (Simone, professora entrevistada).

— Inicialmente foi um choque. Como entrar em contato, como ensinar, como avaliar, como se dirigir a alguém que faz uso de cadeira de rodas, que tem um braço deformado, que não consegue se expressar como os demais?Me senti deficiente diante da situação. (Breno, professor entrevistado).

— Senti um impacto muito grande. No primeiro momento, fiquei um pouco desequilibrada, não sabia como me dirigir a ela, fiquei sem saber o que fazer, como direcionar minha pratica, como proceder na avaliação. [...] Fiquei com medo de estar dando muita atenção, porque, como ela sentava bem na frente, eu me flagrei dando[-lhe] uma atenção especial, fazendo um diferencial muito grande na maneira de tratá-la. Dei-me conta que este não era o caminho correto. Temi que ela se sentisse mal, pois estava acentuando a deficiência e, portanto, a diferença. Então, quando percebi que estava agindo assim, comecei a ficar mais espontânea (Valéria, professora entrevistada).

Uma das considerações a que se pode chegar é que os significados atribuídos à deficiência pelos professores estão, em boa parte, entrelaçados a conceitos e concepções, crenças e superstições que se ancoram em sentimentos conflituosos de medo, ameaça e pena — mesmo que, em algumas situações, os próprios professores não tenham tomado consciência dessa situação. Esses sentimentos, de uma forma ou outra, são repassados em sua prática docente.
A presença dos alunos com NEE, mesmo que de início tenha provocado certa desestabilização na prática docente e, em alguns casos, trazido à tona sentimentos de insegurança e instabilidade, pouco a pouco, também colaborou para que os professores assumissem uma postura menos discriminatória e segregativa. Esse movimento dos professores deve ser encarado com um avanço para uma concepção fundada na diversidade humana, que se concretiza para além do discurso e se materializa em ações avaliativas em sala de aula, conforme veremos a seguir:

— Cada deficiência vai ter suas peculiaridades, e é preciso refletir sobre isso no processo avaliativo. Gina tinha um prazo a mais, não por ela, mas porque a impressora de que ela dispunha para imprimir os trabalhos em Braille ou estava com sobrecarga de trabalho ou estragada. Então, ela tinha um período maior, porque não se dispõe de recursos dentro da universidade. Quando fazíamos provas orais, repetíamos as questões para ela, mas, na parte escrita, ela nunca precisou. Quando trabalhei com o Fernando, eu pedia para um aluno que estava do lado dele ler em voz alta para ele. Enfim, era um trabalho minimamente diferenciado, pois ele não tinha condições de fazer o trabalho sozinho, já que não temos na universidade nenhum tipo de facilidade para transformar o material que trabalhamos em sala de aula em Braille.  (Ema, professora, entrevistada).

—(...) depois que conheci esse alunos cegos aprendi com eles como proceder para facilitar a aprendizagem e a avaliação; juntos fomos buscar caminhos alternativos. Então eu gravava as questões dos trabalhos solicitados, eles faziam em Braille e depois transcreviam. Eu sempre fazia a mesma avaliação que do resto da turma; apenas, quando necessário, se dava um alargamento no tempo. Sempre conversei com esses alunos, para chegarmos a um consenso acerca do melhor caminho para suas avaliações (Ieda, professora entrevistada).

A participação mais efetiva do estudante, dialogando e apontando para o professor acerca de suas experiências e vivências no processo de ensino e aprendizagem, colaborou para que a avaliação se efetivasse de modo mais participativo. Do mesmo modo que, muito embora alguns docentes não tenham reconhecido em seus relatos, a chegada do(s) estudante(s) com NEE representou uma forma mais concreta de vislumbrar a heterogeneidade e a diversidade inerentes a toda e qualquer sala de aula; sua presença levou a maioria a repensar critérios, procedimentos e encaminhamentos nas suas práticas avaliativas pelo menos para aquele(s) aluno(s), o que sem dúvida remete a uma reflexão mais crítica do seu fazer docente. 
Outro aspecto que merece ser ressaltado no relato dos docentes é a questão da falta de recursos e apoios pedagógicos e tecnológicos que interferem e provocam prejuízos ao processo de avaliação dos alunos.

— A avaliação era oral, pois ele não consegue escrever, mas, como ele participava muito das aulas, isso facilitava a sua avaliação, era possível acompanhar sua caminhada. No início, ele teve dificuldades com a prova oral, ele ficava nervoso, mas depois foi se soltando. E, até pela falta de recursos na universidade, as opções de avaliação ficaram muito reduzidas. Ele mesmo sugeriu que trabalhássemos desta forma (Amélia, professora entrevistada).

— Quando era necessário apresentar um trabalho escrito individual, não havia como exigir que Igor o entregasse digitado ou por escrito. Primeiro, porque não consegue escrever; segundo, porque sabemos que ele não tem condições financeiras e apoio familiar para isso. Então, tudo era oral, o que dificultava muito para ele e para o professor também. A avaliação é um processo complicado, e, quando não se tem um quadro como o do Igor, a situação é ainda mais delicada. Às vezes, eu pensava não é possível avaliá-lo. Confesso-te: fiz uma prova oral com ele, mas me senti sem condições de avaliá-lo. A fala tem outra lógica, diferente da escrita, muitas vezes aparece desorganizada, somada à grande dificuldade que ele possui de fala. Veja, se tivéssemos equipamentos, um computador adaptado na universidade às avaliações, seriam mais justa com ele (Mirta, professora entrevistada).

A inexistência de recursos e apoios didático-pedagógicos e tecnológicos na universidade em estudo, para os alunos com NEE, reveste-se numa forma de não só manter como até promover desigualdade. Esta situação desrespeita principalmente o estudante, mas também acentua as dificuldades do professor em trabalhar com as necessidades mais especificas dos alunos. De acordo com VASCONCELLOS (2004, p. 32), fica difícil o avanço da própria concepção de avaliação se não há condições estruturais mínimas de suporte. As idéias só avançam se forem para a prática, e, para tal, são necessárias condições objetivas.
Apesar de a avaliação, na maioria das vezes, ainda ser concebida de forma tradicional, a presença desse “novo aluno” está provocando a necessidade de se romper com o distanciamento entre professor e aluno, comuns do ensino universitário. De certa forma, já é possível perceber um movimento, uma certa reciprocidade, o que pode colaborar para o re-direcionamento de práticas avaliativas e, quiçá, o caminho para uma avaliação mediadora, que, no dizer de HOFFMANN (1999), opõe-se ao sentencioso e classificatório. Desse modo, professor e aluno buscariam coordenar seus pontos de vista pela reciprocidade, pela ação, pela troca de idéias. Com isso, haveria uma quebra do modelo “transmitir-verificar-registrar” e um evoluir no sentido de uma pratica mais  reflexiva.
Os professores entrevistados demonstram que a reciprocidade com o aluno, em vários momentos, está ultrapassando o simples acompanhar, no sentido de estar junto a. Alguns docentes expressam preocupação com o processo de desenvolvimento e construção de conhecimento dos alunos com NEE, orientando-os, buscando alternativas de ensino e avaliação, manifestando, assim, um interesse e cumplicidade com seu processo de formação.
4. Desafiando as dificuldades: alternativas e proposições
É preciso ter em mente que a universidade não é apenas um espaço físico, uma instituição burocratizada, onde se ensina e se produz conhecimento. A universidade cria e reproduz de vários modos as relações entre os homens, suas concepções e representações. Por isso, deve ser encarada como espaço para novas possibilidades, novos olhares e novas práticas, que não aquelas sedimentadas por uma sociedade que perpetua a desigualdade e naturaliza a exclusão.
Na universidade, o professor, ao receber em sala de aula estudantes com NEE, enfrenta uma situação nova e desafiadora, já que, na grande maioria das vezes, desconhece as especificidades, os apoios e os recursos que esta demanda requer. Isto faz com que parte dos professores enfrente dificuldades iniciais relacionadas à falta de conhecimento e a tendência a uma representação negativa da deficiência.
Uma organização administrativa e pedagógica que respeite as diferenças é possível e deve ser buscada por toda e qualquer instituição de ensino superior. Contudo, o respeito às diferenças e a igualdade de oportunidades para todos os alunos requer investimentos e ações governamentais nas próprias universidades. É preciso investir na acessibilidade, na previsão e provisão de recursos materiais e humanos para esse alunado. Caso contrário, a efetivação de sua inclusão no ensino superior será improvável.
O professorado entrevistado tem formação para docência, porém, relatou não possuir, na sua maioria, conhecimento especifico acerca das NEE.Do mesmo modo, apontam para a importância de existirem espaços institucionais que disponibilizem, sempre que necessário recursos e apoios educativos, capazes de auxiliarem na prática pedagógica com esse alunado. 
Em que pese, as dificuldades de alguns professores em reconhecer que são influenciados por preconceitos e estigmas com relação às pessoas que possuem necessidades educacionais especiais, os professores entrevistados não se mostram distantes à situação desses alunos na universidade, pois existe a preocupação em respeitar suas particularidades, sobretudo, no processo avaliativo.
Contudo, existe a queixa geral dos alunos de que os professores possuem dificuldades para se aproximarem e abertamente discutirem sobre encaminhamentos didático-pedagógicos, que podem colaborar com o ensino e aprendizagem, e conseqüentemente, com seu processo avaliativo.Essa situação exemplifica, de um lado, a concepção construída de que a competência docente deva ser medida pela habilidade do professor em sempre transmitir conhecimentos, apontar caminhos com precisão e segurança para o aluno. De outro, confirmam, as dificuldades existentes nas relações professor-aluno que, muitas vezes, se dão de forma autoritária. 
Para a efetivação de uma educação inclusiva, o aluno é um recurso imprescindível. O aluno universitário com NEE possui um acúmulo de vivências relacionadas as suas especificidades para aprender que deve ser conhecido e considerado pelos professores. Principalmente, diante das dificuldades e carências com relação aos recursos e apoios educativos para com ele na universidade, uma relação dialogada entre aluno e professor é condição para a efetivação de práticas avaliativas mais inclusivas.
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