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RESUMO
Essa pesquisa objetivou apreender as significações de uma professora universitária acerca da
prática pedagógica inclusiva ao vivenciar o processo de inclusão de um estudante surdo em
suas aulas. Essa pesquisa se alicerça na Psicologia Sócio-Histórica e dela participou uma
professora universitária, de 43 anos, que lecionava no curso de Educação Física de uma
Instituição de Ensino Superior privada de Maceió e que tinha em sua turma um estudante
surdo. Como instrumentos para a produção dos dados foi utilizada a entrevista sobre a história
de vida, a observação participante e a autoconfrontação simples (ACS), como ainda a
contribuição da consultoria colaborativa, com orientações pedagógicas à professora. Para
análise de dados foram empregues os procedimentos para a constituição dos núcleos de
significação que resultou no seguinte: “Prática docente inclusiva: não há receita pronta”.
Analisando os resultados, a professora ainda em processo de constituição de novas
significações, propôs uma prática com nova metodologia, utilizando recursos didáticos que
permitiram a aprendizagem do estudante surdo. Ainda que tenha demonstrado avanços com as
diversas mediações, na construção de uma prática pedagógica inclusiva, a professora, ao
refletir sobre o seu fazer pedagógico, apontou situações em que ainda precisavam ser mais
trabalhadas. Nesse contexto, constata-se que a mudança não é algo imediato. É um processo
que vai se constituindo ao longo das vivências e dos elementos cognitivos e emocionais
constituintes do sujeito. Considerando os resultados, entende-se que o processo de
constituição de novas significações do sujeito se fez num movimento dialético, em que a
professora passou por certos enfrentamentos, reconhecia quando falhava e teve avanços na
construção de uma proposta inclusiva. Por fim, percebe-se que as mediações foram
significativas na constituição de novas significações da professora no tocante à prática
inclusiva.
Palavras-chave: Inclusão; Prática Pedagógica; Educação Superior; Significações.

INTRODUÇÃO

A inclusão das pessoas com deficiência na Educação Superior vem provocar uma
mudança no contexto universitário, principalmente na prática pedagógica dos professores
imbricados no processo de ensino e aprendizagem.

Partindo desse pressuposto, a presença do estudante com deficiência nesse nível de
ensino não deve passar despercebida, visto que a inclusão não é apenas permitir o acesso da
pessoa com deficiência no âmbito acadêmico, mas dar condições para que a mesma
permaneça e participe das atividades acadêmicas. Mantoan (2006, p. 19) argumenta que, “A
inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, porque não atinge apenas os
alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais,
para que obtenham sucesso na corrente educativa geral”. E, nesse âmbito, o professor é um
dos principais agentes no processo de inclusão do estudante com deficiência nas Instituições
de Ensino Superior (IES).
Em decorrência da afirmativa anterior, torna-se importante a discussão sobre as
significações constituídas pelo professor no que tange à inclusão de pessoas com deficiência
em sala de aula.
Nesse aspecto, deve-se considerar que o processo constitutivo do sujeito envolve a sua
vivência, a qual inclui elementos intelectual e afetivo. São nas vivências que os sentidos vão
se formando e principalmente sendo ressignificados. Podemos afirmar que “esse processo é
historicamente mediado por experiências simbólicas e emocionais de atuação do sujeito em
diferentes espaços sociais” (SOARES, 2011, p. 84).
Aguiar e Ozella (2006, p. 227) explicam que “o sentido deve ser entendido, pois, como
um ato do homem mediado socialmente. A categoria sentido destaca a singularidade
historicamente construída”. Segundo estes mesmos autores, o processo constitutivo do sujeito
se dá via as mediações vivenciadas em sua trajetória. É nessa conjectura que o professor
elabora sua prática pedagógica.
Por sua vez, a prática pedagógica é uma atividade humana carregada de sentidos e
significados, visto que estas significações se formam na relação entre sujeitos.
Em sua trajetória, o ser humano interage com outros seres enquanto busca
compreender-se e integrar-se em seu mundo. Luta árdua, movimenta-se ele
entre linguagens. Não nasce integrado a este mundo, mas integra-se,
paulatinamente, movimentando-se entre palavras. Neste sentido, a
linguagem é o meio pelo qual o ser humano constitui-se sujeito, atribui
significados aos eventos, aos objetos, aos seres, tornando-se, portanto, ser
histórico e cultural. (COSTAS; FERREIRA, 2011, p. 213)

É através dessa mediação que o homem se constitui enquanto sujeito social. De acordo
com a Psicologia Sócio-Histórica:
[...] a mediação cria as possibilidades de reelaboração (recriação) da
realidade. Realidade esta estabelecida, segundo o próprio Vigotski, como um
elo de ligação em que o signo, a atividade e a consciência interagem

socialmente. Imperativamente, a categoria de mediação possibilita a
aquisição de funções superiores. (ZANOLLA, 2012, p. 08)

Dessa forma, entendemos que o sujeito constitui sua subjetividade num movimento
dialético engendrado pela mediação entre o social e o particular. “O sentido coloca-se em um
plano que se aproxima mais da subjetividade que com mais precisão expressa o sujeito, a
unidade de todos os processos cognitivos, afetivos e biológicos” (AGUIAR; OZELLA, 2006,
p. 227).
Compreendendo esses aspectos, essa pesquisa objetivou apreender as significações de
uma professora universitária ao vivenciar o processo de inclusão de um estudante surdo em
suas aulas.

METODOLOGIA
Essa pesquisa se alicerça na Psicologia Sócio-Histórica, que postula que o homem é
um sujeito histórico e dialético, constituído nas relações sociais vivenciadas ao longo da vida.
Soares (2011, p. 34) explica que “como ser histórico, o homem está, portanto, sempre se
transformando, ao mesmo tempo em que transforma o mundo com qual se relaciona também”.

Participantes da pesquisa
Participou da pesquisa a professora universitária Lilli 1, 43 anos de idade, graduada em
Educação Física e Mestre em Ciências da Saúde. A docente lecionava a Disciplina “Ginástica
de Academia”, no 7º período do Curso de Bacharelado em Educação Física, de uma IES
privada da cidade de Maceió. Atuando na Educação Superior desde 2006.
Foram convidados dois consultores colaborativos, que contribuíram com orientações
didático-pedagógicas à Lílli para a aprendizagem e autonomia do aluno surdo. Ambos os
consultores eram Mestres em Educação. Um tinha experiência na área de educação com
ênfase na educação de surdos e surdocegos e desenvolvia pesquisas sobre as seguintes
temáticas: Libras, educação bilíngue, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e
surdocegueira e formação de professores sobre surdez e surdocegueira. A outra tinha
experiência na área de Educação Especial, com ênfase em educação de surdos, atuando
principalmente nos seguintes temas: bilinguismo na educação de surdos; estratégias
pedagógicas na educação de surdos; aquisição de Libras e pesquisa colaborativa.
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Participou como elemento essencial dessa pesquisa, o estudante surdo, que chamamos
de Luan, 28 anos de idade, que cursava o 7º período do Curso Bacharelado em Educação
Física.
Outro participante da pesquisa foi o Leonardo, Tradutor/Intérprete de Língua
Brasileira de Sinais do Curso de Bacharelado em Educação Física, de uma IES privada da
cidade de Maceió.
Instrumentos de produção de dados
Nessa pesquisa foram utilizados múltiplos instrumentos. Um deles foi a entrevista
sobre história de vida que “fornece um material extremamente rico para a análise do vivido”.
(DESLANDES; GOMES, 1994, p. 59). Utilizamos fragmentos da história de vida da
professora, visto que os contextos e os acontecimentos vividos são processos históricos que
formaram a sua subjetividade.
Empregamos também a observação participante. Esta pode ser entendida como o “[...]
processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma situação social, com a
finalidade de realizar uma investigação científica” (DESLANDES; GOMES, 2012, p. 70).
Assim, por meio desse instrumento foram realizadas, pela pesquisadora do PROCAD,
observações em campo, como também registros das aulas por filmagens e anotações.
Utilizamos ainda a autoconfrontação simples (ACS). Clot (2007 p. 135) apresenta esse
dispositivo afirmando que “[...] trata-se de uma atividade em si em que o trabalhador descreve
sua situação de trabalho para o pesquisador”. Na ACS, a professora e uma das pesquisadoras
assistiram o episódio em análise, e em seguida, a professora fez algumas reflexões, pontuando
suas observações em relação ao seu fazer pedagógico.
É importante esclarecer que durante todo o período dessa pesquisa houve a consultoria
colaborativa, que consiste no trabalho de profissionais especialistas em:
[...] promover a inclusão através da parceria estabelecida com os educadores
gerais, possibilitando através destas ações que os alunos com deficiência
conquistem autonomia e desenvolvam suas potencialidades e que os alunos
considerados “normais” possam conviver com a diversidade e aprender com
esta experiência, colaborando para a real inclusão escolar e social das
pessoas com necessidades especiais (LAGO, 2009, p. 2940).

Nessa conjuntura, a consultoria permite refletir sobre a prática docente inclusiva,
como também propõe uma parceria de ações pedagógicas visando à inclusão de todos os
alunos no âmbito acadêmico.

Procedimentos de produção de dados

Consideramos importante esclarecer que os dados aqui analisados integram uma das
pesquisas de doutorado (SANTOS, 2016) desenvolvida no âmbito do projeto PROCAD
(Programa Nacional de Cooperação Acadêmica), “Tecendo redes de colaboração no ensino e
na pesquisa em Educação: um estudo sobre a dimensão subjetiva da realidade escolar”.
Para a produção de dados, entramos em contato com o coordenador e o diretor da IES,
explicamos os objetivos da pesquisa. Assim, ficou definido que a pesquisa seria desenvolvida
com uma professora do Curso do Bacharelado em Educação Física, que lecionava para um
aluno surdo. Fizemos os esclarecimentos para a professora do anonimato e do objetivo da
pesquisa, de modo que ela permitiu que a pesquisa fosse realizada.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Alagoas
(protocolo número 439.400). Conforme as exigências éticas, pedimos que a professora
assinasse o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), e, por fim, entregamos uma
cópia deste documento para a mesma.
Foram três meses e dezesseis dias de observação e filmagens em sala de aula.
Durante esse período, houve algumas sessões de consultoria colaborativa com os dois
consultores colaborativos os quais deram orientações didático-pedagógicas à professora, na
perspectiva de contribuir com sua prática inclusiva, também ao final de cada aula a
pesquisadora do PROCAD teceu algumas sugestões à professora com o propósito de
colaborar com a autonomia e aprendizagem do aluno surdo.
Após esse processo de consultoria colaborativa foi realizada a ACS do episódio 6, que
envolvia cenas de uma aula em que a professora já havia vivenciado orientações dos
consultores colaborativos, assim novos conhecimentos já tinham sido mediados para
contribuir com uma prática pedagógica inclusiva.

Procedimentos de análise de dados
A análise dos dados foi realizada à luz dos núcleos de significação, propostos por
Aguiar e Ozella (2006; 2013). Inicialmente, fizemos leituras flutuantes e destacamos as
palavras que na fala do sujeito se mostrou relevante, seja por maior frequência, carga
emocional, etc., formando assim, os pré-indicadores. Em seguida, aglutinamos os préindicadores conforme sua similaridade ou contra-posição, constituindo-se nos indicadores.
Posteriormente, avançamos para o processo de articulação desses indicadores, formando os
núcleos de significação, que apontaram os pontos fundamentais que trouxeram implicações

para o sujeito, o envolveram emocionalmente e revelaram as suas determinações constitutivas,
os quais foram nomeados tematicamente.
Neste trabalho apresentamos apenas 1 núcleo de significação, construído a partir da
autoconfrontação simples: “Prática docente inclusiva: não há receita pronta”.
A seguir temos uma breve descrição do episódio 6.
Descrição do Episódio 6 –– “Trabalho em grupo: métodos de alongamento”
A aula foi realizada na sala de ginástica, que não era ampla e tinha alguns colchonetes.
Nela houve a apresentação prática em grupo, na qual Luan foi demonstrando o alongamento.
O intérprete explicou ao Luan o tipo de alongamento que tinha que ser feito.
Luan iniciou a apresentação junto com um dos colegas, demonstrando alguns
alongamentos.
A professora orientou o aluno, que estava demonstrando o alongamento com Luan,
que ao chegar ao seu limite da amplitude articular, deveria sinalizar para que Luan parasse
com o movimento.
Durante a execução o intérprete se posicionou em frente ao Luan falando qual o
movimento que ele teria que executar.
Luan seguiu executando os alongamentos descritos no trabalho. E assim concluiu a
apresentação da equipe. Luan mostrou-se contente com sua participação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Núcleo de significação – Episódio 6 – “Prática docente inclusiva: não há receita pronta”
Este núcleo revelou as diversas possibilidades de estratégias que a professora pensou
em fazer, visando uma prática pedagógica pautada na inclusão do aluno surdo na aula. Propôs,
durante a ACS, uma prática com o uso de novas estratégias e com o incremento de outros
recursos didáticos que permitiram a aprendizagem do estudante surdo:
[Eu poderia] ter colocado um boneco, alguma coisa ali para poder mostrar.
Eu poderia ter trazido um elástico para mostrar a elasticidade do tendão.
Eu poderia ter trazido uma corda mais rígida que mostre realmente o que é
ligamento, o que é tendão.

Galdino, Costa e Ferreira (2016, p. 4) acreditam que “O uso de diversos materiais
pedagógicos, possibilita ao docente o reconhecimento na potencialidade de seu educando, e
no ensino superior, são amplos os métodos de ensino que possam utilizar na sala de aula, de
forma a promover o processo de aprendizagem do aluno surdo”.

Nessa perspectiva, saber diversificar os recursos pedagógicos para facilitar e/ou
despertar a aprendizagem do estudante surdo, como também tornar viável a sua participação
nas atividades propostas é tarefa do docente que trabalha na perspectiva inclusiva. No caso de
alunos com surdez, a utilização de recursos visuais é fundamental para a sua aprendizagem.
Como podemos observar:
[...] impõe-se à educação de surdos organizar uma pedagogia que contemple
a visualidade, principal via de acesso às informações dessa parcela da
população. Assim, vídeos, imagens, figuras, gráficos tão presentes no
cotidiano da vida moderna, além das expressões faciais e corporais devem
ser explorados e incorporados nos discursos que circulam no ambiente
escolar. (ALMEIDA; SANTOS; LACERDA, 2015, p. 38)

Diante da realidade apresentada é imprescindível que as estratégias e recursos visuais
estejam presentes nas aulas em que tenha aluno surdo.
A professora Lilli pensou, ao analisar sua prática durante a ACS, em algumas outras
estratégias para incluir o surdo nas aulas:
Se tivesse algo mais visual, que pudesse auxiliar seria muito melhor.
[Colocar] Ele [Luan] para fazer o alongamento sozinho, tentar tirar alguma
coisa dele, mas não expondo ele demais.
Eu poderia ter trazido o próprio vídeo com um pedacinho de uma aula, ou
até mesmo eu fazendo o alongamento [...].

As estratégias descritas anteriormente são resultados das mediações vivenciadas pela
professora Lilli através da consultoria colaborativa, como aponta os recortes abaixo:
Você trazendo essas formas visuais, você tendo essas figuras, por exemplo,
com certeza vai facilitar a vida dele [Luan].
Deixa ele [Luan] executar o exemplo. Isso é muito importante para o surdo.
Para que ele pegue e bote a mão na massa mesmo [...] (ANA, consultora
colaborativa).
O caminho é esse. [...] Recurso imagético, a importância de tá comunicando
com todos, utilizando as expressões, o máximo possível [...] (JOÃO,
consultor colaborativo).
Quando a gente passa a usar determinadas estratégias dentro de sala, uma
coisa você pode ter certeza absoluta, você vai estar viabilizando o
conhecimento para ele [Luan] (ANA, consultora colaborativa).

Na consultoria colaborativa foram dadas orientações, como também, apresentadas
sugestões e estratégias de ensino por especialistas em educação inclusiva para a professora da
classe regular, no intuito de colaborar para o desenvolvimento de uma prática pedagógica
inclusiva em relação aos alunos com deficiência, configurando-se em um trabalho de parceria.
De acordo com Lago (2009, p. 2940),

[...] Neste tipo de trabalho é essencial que os colaboradores também
possuam conhecimentos sobre ensino, aprendizagem e procedimentos
eficazes que direcionem a participação do aluno com deficiência no
currículo geral. Na colaboração é preciso acreditar que a aula pode ser
modificada e organizada para que alunos com necessidades especiais possam
aprender ou diminuir as dificuldades com relação aos demais colegas

Ainda que tenha demonstrado avanços com as diversas mediações, na construção de
uma prática pedagógica inclusiva, como mostraram os pré-indicadores anteriormente
apresentados, Lilli, ao se analisar e refletir sobre o seu fazer pedagógico, acreditava que
precisava melhorar ainda mais: “Eu vejo que eu preciso melhorar” (LILLI).
Souza, Rodrigues e Silva (2015, p. 246) defendem que o papel do professor “[...] é de
mediador para o desenvolvimento das funções cognitivas dos indivíduos, para que possam
buscar na aprendizagem sua autonomia e construção do conhecimento”. Sobre essa discussão
Galdino, Costa, Ferreira, (2016, p. 6-7) discorrem:
Constitui-se tarefa do professor procurar reformular suas metodologias para
que possa desenvolver o conhecimento que chega a todos os alunos. [...] é
preciso garantir um ensino com equidade por meio da adequação de
materiais pedagógicos considerando o ritmo de aprendizado do acadêmico
com deficiência e sua particularidade.

Comprometendo-se com a prática pedagógica inclusiva, durante a ACS ao ver seu
fazer pedagógico nas imagens, Lilli apontava situações em que ainda precisariam ser mais
enfatizadas, para que tivesse mais avanços. Como por exemplo, o seu posicionamento em sala
diante do estudante surdo, que é algo que precisava ser melhorado ainda mais, para garantir
que Luan tivesse uma boa visualização tanto do intérprete como também dela e assim permitir
uma melhor interação entre professora/aluno e vice-versa:
Eu fiquei andando demais.
[...] Eu tinha que está perto do intérprete aqui.
Fiquei muito longe do intérprete, estava muito afastada dele.
Eu deveria estar na frente e foi falha minha. (LILLI)

Diante das observações anteriores de Lilli, compreende-se que a ACS promoveu uma
reflexão sobre o seu fazer pedagógico. De acordo com Clot (2007, p. 135), “[...] a linguagem,
longe de ser para o sujeito apenas um meio de explicar aquilo que ele faz ou aquilo que se vê,
torna-se um meio de levar o outro a pensar, a sentir e a agir segundo a perspectiva do sujeito” .
A partir de então, entende-se que Lilli já tem consciência de suas falhas, visto que já
passou por diversas mediações, inclusive de uma das pesquisadoras do PROCAD, que trouxe
algumas orientações, como:
[...] Deveria se posicionar mais perto do intérprete para facilitar a
visualização [do estudante surdo].

[...] Fechar blocos de ideias e perguntar se o aluno entendeu. Quando o
conteúdo for muito denso esse bloco deve ser mais curto. (SANTOS, 2016)

Ao analisar a prática da professora, entende-se que a mudança não é algo imediato, é
um processo que vai se constituindo ao longo das vivências. Desta forma, Lilli, expressou que
estava ainda no processo, quando a mesma declarou: “Outra coisa, também, eu não fiz
fechamento [dos blocos de ideias]”.
Novamente, ela percebeu que falhou ao ver que não utilizou a estratégia em que se
refere [blocos de ideias]. Essa foi uma das orientações da pesquisadora do PROCAD, quando
sugeriu que Lilli concluísse um determinado tema ou pensamento, para só então passar para
outro, evitando assim, causar confusão na compreensão do assunto pelo aluno surdo.
Lilli prosseguiu refletindo: “a gente sempre tem que pensar em outras formas”. Neste
fragmento, é evidenciado que Lilli buscava meios para promover a inclusão do estudante
surdo. Clot explica que “[...] As verbalizações servem sem dúvida para trazer à luz as
realidades do trabalho” (2007, p. 135).
Além da ACS, pudemos desvelar também o que a professora, através da análise de sua
história de vida, que as poucas pessoas com deficiência que conviveu no ambiente escolar,
enquanto criança, não participava das aulas, ficavam solitárias, ou seja, excluídas. Diante
desta situação, Lilli disse que não aceitava essa exclusão, sentia-se indignada com a
indiferença dos professores em relação aos alunos com deficiência.
Este cenário indica elementos presentes em diversas situações vivenciadas por Lilli
durante todo o seu processo constitutivo. Como afirma Soares (2011, p. 42), “[...] os sentidos
vão emergindo no decurso das experiências simbólico-afetivas historicamente vividas no
espaço de suas relações”.
Aguiar e Ozella ratificam:
[...] portanto, a separação entre pensamento e afeto jamais poderá ser feita,
sob o risco de fechar-se definitivamente o caminho para a explicação das
causas do próprio pensamento, pois a análise do pensamento pressupõe
necessariamente a revelação dos motivos, necessidades e interesses que
orientam o seu movimento. (2006, p. 227)

Diante das experiências vividas durante o processo de pesquisa, toda relação e
mediação em que foram vivenciadas, Lilli apresentou novas significações sobre a prática
inclusiva, que foram se constituindo durante o processo já reportado e que os fragmentos
evidenciam:
Não é possível que você não perceba algumas mudanças, algumas
características importantes da pessoa (com deficiência).

Agora eu faria um monte de coisas diferentes aqui.
Eu vou ter que pensar em melhorar para o ano que vem.

Acerca disso, Galdino, Costa e Ferreira (2016, p. 3) explicam que “[...] os professores
devem conhecer e respeitar as particularidades do acadêmico surdo, sendo necessário uma
adequação nos materiais pedagógicos, bem como, é preciso conhecer as características de
aprendizagem do mesmo”.
No decorrer do processo, observamos que a prática pedagógica inclusiva requer
conhecimento das formas de aprendizagem do estudante e a docente precisa estar disponível
para inovar, construindo meios ou utilizando estratégias para promover a inclusão do
estudante com deficiência na aula.
Embora para uma prática inclusiva não se tenha uma receita pronta, como afirmou a
consultora colaborativa, o conhecimento das especificidades educacionais do aluno com
deficiência é necessário para o desenvolvimento de uma prática pedagógica favorável à
inclusão e à aprendizagem:
Não há uma receita de bolo, mas você trazendo essas formas visuais, você
tendo essas figuras, por exemplo, com certeza vai facilitar a vida dele
[Luan], a sua e a do Leonardo com certeza”. (Ana, consultora colaborativa).

Conforme todo contexto apresentado observa-se, que o processo de constituição do
sujeito não é linear. Durante o percurso, enfrentam-se barreiras e situações contraditórias. É
nessa conjuntura que é pautada a Psicologia Sócio-Histórica, em que o sujeito é histórico e
dialético. Soares (2011, p. 32) esclarece que:
Nos estudos sócio-históricos, a história é uma categoria que nos ajuda a
romper, fundamentalmente, com a ideia de que o homem é um ser estático,
ou simplesmente que seu desenvolvimento é marcado por uma sequência
linear de características sobrepostas.

Desta forma, as barreiras e dificuldades encontradas fazem parte do processo de
constituição de novas significações. Estamos nos referindo a um sujeito histórico e dialético,
por vezes, contraditório e que na relação com o outro o sujeito se constitui e se modifica,
como pudemos observar as novas significações da prática pedagógica da professora Lilli.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os resultados, entendemos que as mediações foram significativas na
constituição de novas significações da professora no tocante à prática pedagógica inclusiva.

Os conhecimentos específicos na área de aprendizagem de surdos, trazidos pela
consultoria colaborativa contribuíram para que a docente adotasse meios (recursos didáticos
e/ou estratégias) para que o estudante surdo participasse ativamente da aula.
Os múltiplos instrumentos utilizados na pesquisa, sendo estes, a autoconfrontação
simples, a história de vida, e a observação participante da pesquisadora do PROCAD,
associado à consultoria colaborativa, trouxeram uma riqueza de dados que permitiram
apreender as determinações constitutivas do sujeito, como também, as novas significações.
Percebemos que a professora procurou ter uma prática inclusiva, embora tenha
esbarrado em algumas dificuldades, fatores comuns em um processo de aprendizagem e de
constituição das significações do sujeito, visto que, os percalços enfrentados fortalecem e
influenciam na constituição dos sentidos.
Enfim, o processo de constituição de novas significações do sujeito se fez num
movimento dialético, em que a professora passou por enfrentamentos de novas metodologias,
reconhecia quando falhava e teve avanços, na construção de uma proposta inclusiva.
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