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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivos analisar os desafios do processo de inclusão escolar de 

um aluno com paralisia cerebral em uma escola da rede municipal de Ipatinga; identificar 

atitudes da comunidade escolar que são promotoras de inclusão; e analisar o papel docente no 

processo de inclusão do aluno com paralisia cerebral. A metodologia utilizada foi a 

qualitativa, utilizando-se, como instrumentos principais, a entrevista semiestruturada, o 

Projeto Político Pedagógico da escola e as observações em sala. Participaram do estudo duas 

professoras, um aluno com paralisia cerebral e sua genitora. O estudo demonstrou que os 

principais desafios enfrentados pela escola no que se refere à inclusão referem-se à falta de 

investimento na formação e capacitação dos professores; ao tempo destinado ao atendimento 

do aluno pelo professor especializado e à ausência de recursos financeiros para a compra de 

materiais pedagógicos adaptados. Além disso, percebeu-se que as professoras caracterizam a 

escola como inclusiva, enfatizando, especialmente, o seu preparo para receber alunos 

cadeirantes, com estrutura arquitetônica adequada. As professoras exercem o papel docente 

amparadas em uma perspectiva inclusiva, reconhecendo que há a necessidade de ajustar 

recursos, materiais, metodologia e estratégias para melhor atender alunos com paralisia 

cerebral.  
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MEMORIAL ACADÊMICO 

 

Antes de falar em paralisia cerebral gostaria de falar sobre como foi meu encontro com 

a inclusão escolar. Nunca tinha passado em minha cabeça em trabalhar com um aluno com 

necessidades educacionais especiais (NEE), até que tive um aluno cadeirante. Tudo aconteceu 

rápido demais e quando percebi já estava em um contexto novo, com muitos desafios.  

O encontro com o aluno cadeirante aconteceu quando fui dar aula para o 2º período em 

uma escola infantil. Em vista das minhas limitações pessoais (e, talvez, profissionais), 

diversas perguntas vieram à minha mente: o que fazer? Como fazer? Onde fazer? Inicialmente 

foi um choque, pois me senti com as mãos e os pés atados, já que não tinha nenhuma 

instrução em relação ao trabalho pedagógico com esse tipo de NEE.  No começo foi 

assustador, mas confesso que tem sido muito gratificante participar de um momento especial e 

mágico ao mesmo tempo. 

Na época assumi a turma no meio do ano, o que me motivou a querer estudar um 

pouco mais e a conhecer melhor a paralisia cerebral, objeto de estudo dessa pesquisa. Durante 

a construção desse estudo pude me ver em vários momentos naqueles que com ela 

colaboraram, pois sei o quanto é difícil para o professor trabalhar com um aluno com NEE e 

não se sentir preparado, capacitado para lidar com a situação. Relembrei diversas 

dificuldades, mas também, tudo o que aprendi nessa experiência. 

Acredito que esse curso tenha surgido em minha vida no momento oportuno. Eu 

estava aprendendo a lidar com esse aluno. Precisava construir conhecimento para lidar melhor 

com ele e ser mediadora, favorecendo seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

Aliviou as angústias que sentia a esse respeito e me ajudou muito a entender e trabalhar 

melhor com ele, pois estava difícil fazer isso sem uma formação adequada.  

Hoje me sinto mais capacitada, pois esse curso me ajudou muito. A cada módulo que 

se passou eu pude conhecer caminhos pelos quais ainda não havia percorrido. Acredito que as 

experiências trocadas nos fóruns, a visualização dos filmes e dos vídeos apresentados foram 

fundamentais para o despertar de um olhar cada vez mais inclusivo.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Antes de tudo é necessário lembrar que, quando se faz referência a uma necessidade 

educacional especial, está se falando sobre uma pessoa, com um jeito de ser no mundo e com 

necessidades que lhe são próprias. Portanto, é importantíssimo dar-lhes a oportunidade, dentre 

outras coisas, de estabelecer interação e comunicar-se com os outros, fomentar a confiança em 

si mesma e receber estímulo e orientação para o desenvolvimento e a aprendizagem. Essa 

realidade se aplica à criança, mas, também, a qualquer indivíduo que esteja em outra fase de 

desenvolvimento. Em se tratando de crianças com paralisia cerebral não é diferente. Elas 

necessitam de tratamento e de educação escolar e é nessa perspectiva que este estudo se 

baseia. 

 Nesse aspecto, o que já se sabe é que é importante que as pessoas que tratam de 

indivíduos com esse diagnóstico, a criança, compreendam as consequências práticas da 

jornada escolar, como também a escola que acolhe o indivíduo entenda as necessidades do 

tratamento. 

Nota-se que essa é uma via de mão dupla. As dificuldades parecem muitas, mas a 

vontade de aprender da criança com paralisia cerebral se estabelecerá progressivamente, à 

medida que ela for adquirindo consciência de seus progressos (o que se conseguirá através de 

uma cooperação mutua de todos os interessados com o seu processo). Visto desse modo, o 

papel do professor parece essencial e é importante que ele possua certo conhecimento a 

respeito da necessidade educacional especial apresentada por seus alunos para que seja capaz 

de adequar o processo de ensino aprendizagem às suas necessidades (alcançando as 

necessidades de interação, de aprendizagem e de desenvolvimento da criança). 

A motivação para este estudo se deu ao observar todos esses aspectos, bem como as 

dificuldades de interação entre a comunidade – escola e família – e as crianças com paralisia 

cerebral. Além disso, também chamou a atenção o fato de que o atraso no desenvolvimento da 

fala e da linguagem dos alunos pode dar lugar, facilmente, a uma disparidade na comunicação 

estabelecida entre eles e seus professores. Por esta razão, parece urgente a necessidade de que 

a escola esteja melhor preparada para acolher esses alunos. Ao mesmo tempo, entende-se que 

uma escola melhor preparada também poderá comunicar-se melhor com a família, podendo 

aprender estratégias sistemáticas para a solução dos problemas fora dos muros da escola. 
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Acredita-se que a missão da comunidade escolar, assim como da família, é 

proporcionar experiências que ampliem o repertório de aprendizagem desses alunos, ainda 

que, por vezes, seja necessário modificar aspectos presentes nos ambientes para torná-los 

acessíveis por quem pretende ou precisa utilizá-los. O essencial é, sobretudo, que seja feita 

uma sensibilização no que se refere aos atores envolvidos, de modo que todas as intervenções 

possíveis sejam tomadas no sentido de favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento da 

pessoa com paralisia cerebral. 

Esse processo é mais facilmente alcançado se a criança diagnosticada com paralisia 

cerebral for vista como um ser completo, de modo que o tratamento atenda todas as suas 

dimensões: sensório-motora, cognitiva, emocional e social. Atendê-las em todas essas 

dimensões implica, sobretudo, em também oferecer acompanhamento multidisciplinar que, 

associados ao apoio da escola e da família tenderão, também, a criar melhores possibilidades 

de desenvolvimento.  Tanto a escola quanto a família têm a condição privilegiada de 

participarem dos progressos relativos ao desenvolvimento dessas crianças, já que são essas as 

primeiras instituições das quais elas fazem parte. 

Pelas razões acima expostas, um aspecto que se questiona neste estudo é: como se dá o 

processo de inclusão de uma criança com paralisia cerebral em uma escola de Ipatinga? É essa 

pergunta que este estudo pretende responder. Para tanto, pretende-se analisar os desafios do 

processo de inclusão escolar de um aluno com paralisia cerebral em uma escola da rede 

municipal de Ipatinga; identificar atitudes da comunidade escolar que são promotoras de 

inclusão; e analisar o papel docente no processo de inclusão do aluno com paralisia cerebral. 

Com base no exposto, o capítulo inicial é de fundamentação teórica, o qual está dividido 

em cinco partes: paralisia cerebral: revisitando os conceitos; causas e disfunções adicionais; 

tratamento multidisciplinar: um caminho para a aprendizagem e o desenvolvimento integral; 

escola inclusiva; atuação docente e inclusão escolar. No terceiro capítulo descreve-se a 

metodologia e os caminhos utilizados para tornar essa pesquisa possível. Por fim, apresentam-

se os resultados e as considerações finais, avaliando-se a importância deste estudo na 

formação e na atuação docente, para os pais de crianças com paralisia cerebral e para todos os 

profissionais que atuam no contexto da inclusão. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1: PARALISIA CEREBRAL: REVISITANDO CONCEITOS 

O termo paralisia cerebral tem sua origem em 1862, quando o cirurgião ortopédico 

inglês William John Little publicou um trabalho detalhado de suas observações com um 

grupo de crianças com alterações de tônus e do desenvolvimento. Ele descreveu esses casos 

com rigidez espástica ou paralisia espástica, denominando, mais tarde, como Doença de 

Little. Observou que muitas destas crianças tinham antecedentes de trabalho de parto 

prolongado (parto difícil ou apresentação distóxica), salientando que os problemas motores 

observados nestas crianças eram resultado de transtornos no processo de nascimento. 

Quando se começou a falar sobre paralisia cerebral, a pessoa que nascia ou era 

acometida por ela era tratada por um programa de terapia física, uso de órteses e bloqueio de 

nervos. Phelps, em 1990, baseado nas publicações de William Little descreveu quatro 

objetivos principais a tratar: locomoção, independência nas atividades da vida diária, 

linguagem e aparência geral. Esta ideia foi aceita até 1897, quando o neurologista Sigmund 

Freud publicou, em sua obra Paralisia Cerebral, que estas últimas dificuldades perinatais eram 

resultado de anormalidades preexistentes no feto. Notou que as crianças com paralisia 

cerebral mostravam, frequentemente, outros problemas tais como: atraso mental, alterações 

visuais e convulsões. 

A observação feita por Freud (1897) foi importante e ajudou a descrever melhor os 

quadros de paralisia cerebral, ampliando o olhar para aquilo que se sabia até então. Isso pode 

ser demonstrado através do conceito atribuído a esse transtorno, a partir de diferentes autores, 

ao longo da historia. Conforme Ekman (2008), “a paralisia cerebral é um distúrbio postural e 

dos movimentos, causado por danos permanente e não progressivos a um encéfalo em 

desenvolvimento” (p.82). Amaro (2006), por sua vez, clarifica o conceito, salientando que: 

 

Paralisia cerebral é o termo utilizado para definir um grupo heterogêneo de 

distúrbios, não progressivos, decorrentes de lesão no cérebro no período pré-

natal, perinatal e pós-natal. O prejuízo motor é a alteração mais frequente, 

embora também possa haver prejuízos nos aspectos visuais, auditivos, 

psicológicos, mentais e de linguagem (p. 65). 
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Para a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral (ABPC, 2015), usa-se esse termo 

para englobar manifestações clínicas muito variadas, que têm em comum a dificuldade motora 

em consequência a uma lesão cerebral.  Pelo exposto, nota-se, portanto, que o termo paralisia 

cerebral é utilizado para representar um grupo de condições heterogêneas, tanto neurológicas 

como psicológicas e educacionais. Desde o ponto de vista neurológico, esta condição se 

define habitualmente como uma deterioração permanente do movimento e da postura, 

resultante de uma perturbação cerebral progressiva. Isso ocorre, em vista de acontecimentos 

registrados durante a gravidez, no parto, no período neonatal ou nos primeiros anos de vida. 

Pode-se, ainda, originar-se de fatores hereditários (RYE, 1990). Mais adiante, as causas serão 

melhor detalhadas. 

Avaliando-se os conceitos apresentados, verifica-se que o atraso motor, na criança 

com paralisia, é um dos principais sintomas apresentados. Apesar disso, outros podem ser 

identificados como: atraso mental, os problemas sensoriais, os problemas de linguagem e de 

comunicação, os problemas médicos e os problemas de autonomia pessoal, entre outros. Em 

se tratando do atraso motor, nota-se que ele afeta toda a aprendizagem. Essa é a razão pela 

qual é importante proporcionar à criança oportunidades de interagir com o meio e assim 

aprender. Em vista de todos os aspectos aqui mencionados, faz-se necessário compreender 

melhor como surge a paralisia cerebral e que fatores estão relacionados a ela. 

 

2.1.1 Causas e disfunções adicionais 

Ao que foi possível perceber na seção anterior, o grande risco da ocorrência da 

paralisia cerebral (PC) está relacionado a fatores etiológicos, em geral, que têm origem nas 

fases pré-natal (má formação congênita, falta de oxigênio/asfixia, infecção), perinatal 

(nascimento prematuro, partos prolongados, falta de oxigênio, etc.) ou pós-natal (traumatismo 

craniano e infecções como meningite, encefalites, icterícia, rubéola) (AMARO, 2006). Apesar 

disso, não se pode apontar o fator etiológico como causa definitiva da paralisia cerebral, pois 

na maioria dos casos, ela se origina de uma combinação de fatores. Para Amaro (2006), 

diversas características maternas como a gravidez na adolescência, uma baixa condição 

socioeconômica e uma condição ruim de saúde são fatores que estão relacionados com o 

maior risco de paralisia cerebral nas crianças. Além disso, o autor salienta que apenas um 
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reduzido número de famílias tem mais de um filho afetado com a PC, o que demonstra que as 

causas hereditárias são pouco frequentes. 

Em se tratando dos quadros clínicos associados, mesmo que a definição de paralisia 

cerebral, geralmente tenha relação com distúrbio postural e dos movimentos, para efeito de 

diagnóstico médico, leva-se em consideração outras ou déficits habitualmente associados. 

Conhecer as causas e um bom diagnóstico é importante por que garante que o tratamento seja 

melhor direcionado, o que tende a proporcionar um tratamento adequado a essas crianças. A 

esse respeito, o tópico a seguir esclarece alguns tipos de tratamento que podem favorecer a 

aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas com paralisia cerebral, especialmente quando 

se trata de tratamentos multidisciplinares. 

 

 

2.1.2 Tratamento multidisciplinar: um caminho para a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral da pessoa com paralisia cerebral 

 

O tratamento integral da pessoa com paralisia cerebral tem como principal objetivo 

melhorar a sua qualidade de vida e promover seu desenvolvimento pessoal, relacional e, quem 

sabe, laboral. Ele visa, sobretudo, a igualdade de oportunidades através do atendimento às 

necessidades específicas do indivíduo. Acredita-se é que por meio dos tratamentos propostos, 

inclusive, que se crie condições para igualar as oportunidades – o que é a grande missão dos 

processos inclusivistas.  

Devido ao caráter global do transtorno do qual se fala neste estudo e à diversidade de 

contextos nos quais se manifesta (motor, linguagem e comunicação, cognitivo, sensorial, 

afetivo social, de bem estar e saúde) e à variedade de consequências que podem aparecer em 

cada um deles, acredita-se que não seja possível que um único profissional da área de saúde 

consiga tratar uma pessoa com PC de forma adequada e integral. Daí, a necessidade de um 

tratamento com uma equipe multidisciplinar, na qual o principal enfoque terapêutico tende a 

ser o fisioterápico. 

A fisioterapia é de suma importância para o tratamento das pessoas com PC, por ser 

esta uma lesão que se caracteriza, fundamentalmente, pela alteração do movimento, da 

postura e da contração muscular. Os objetivos, em geral, planejados pela fisioterapia são: 

normalização da atividade postural e da contração muscular - que são à base da atividade 

motora normal; ampliação da qualidade e variedade de padrões do movimento o mais 
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normalizado possível - evitando padrões anômalos. Além disso, pretende-se, com o 

tratamento fisioterápico, a aquisição de um bom controle postural para a prevenção e correção 

ortopédica das possíveis deformidades; para a promoção da independência motora, 

desenvolvendo, na medida do possível, algum meio de locomoção e favorecendo a autonomia 

pessoal, com vistas a melhorar a qualidade de vida (ASPACE, 2012). 

Na fisioterapia também são utilizados diferentes métodos, que são empregados 

conforme o quadro clínico do paciente, dentre eles: o método de Bobath (que se baseia na 

inibição dos reflexos primitivos e dos padrões patológicos de movimentos); o método de 

Phelps (que se baseia na aquisição de etapas até a independência motora e conquistas das 

praxias completas, iniciando pela movimentação passiva e chegando gradativamente até a 

movimentação ativa); e o método de Kabat (que se baseia na utilização de estímulos 

proprioceptivos visando facilitar respostas musculares). De modo geral, esses métodos 

emprega movimentos ativos ou assistidos, usando a movimentação reflexa como facilitadora 

da movimentação voluntária (ROTTA, 2002). 

Em se tratando dos tratamentos, na intenção de favorecer, estabelecer e potencializar a 

comunicação, assim como prevenir, reeducar e reabilitar possíveis transtornos e alterações nas 

funções neurovegetativas (mastigação, sucção, deglutição e respiração) é necessária a 

intervenção do fisioterapeuta ocupacional e de um fonoaudiólogo. A criança com PC, muitas 

vezes, necessita também de atendimento psicológico, oftalmológico, ortopédico e suporte 

pediátrico (ROTTA, 2002). Na terapia ocupacional realiza-se atividades específicas, visando a 

recuperação funcional do indivíduo, com o objetivo de treiná-lo para atividades diárias. 

Dentre elas, estão: o ensino do manejo de aparelhos ou próteses; o treinamento em diversas 

atividades e projetos ou na elaboração de adaptações que ajudem a criança no desempenho de 

sua atividade; e no seguimento e avaliação dos tratamentos aplicados na coordenação com os 

outros profissionais e com a família (ASPACE, 2012). 

Na opinião de Rotta (2002), o prognóstico da criança com PC depende não só do 

atendimento do médico à criança, como também na atenção à família, que precisa ser ouvida e 

orientada. Segundo ele, o atendimento enfocado na relação entre a família e a criança, escola 

e comunidade é a única forma de atuar de maneira completa nos casos de paralisia cerebral. 

No caso do atendimento psicológico, por sua vez, ele tem como objetivo principal melhorar a 

sua qualidade de vida, sendo necessário incidir de forma direta e/ou indireta sobre o contexto 

no qual se desenvolve a pessoa. Isso implica continuar respondendo às necessidades do dia a 
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dia, tendo minimizadas as limitações e ampliado o potencial para atuar nos diferentes 

contextos.  (ASPACE, 2012). 

 Aspace (2012) salienta que também faz parte do tratamento multidisciplinar da 

criança com PC o acesso à escola, fundamental para o seu desenvolvimento pessoal, social e 

afetivo - e tão importante quanto o de qualquer outra criança. De acordo com o autor, o aluno 

com PC apresenta a mesma curiosidade, idênticos desejos e anseios, variando somente nos 

apoios que necessita para alcançar seus objetivos. De modo geral, a escolarização do aluno 

com PC, no contexto ideal deve ser conduzida a partir de pareceres elaborados pelos 

profissionais das equipes psicopedagógicas, nas quais, a partir das características e 

necessidades de apoio necessárias (e com o consentimento da família), orientam como deverá 

ocorrer a inclusão desses indivíduos e como lhe são orientados para a integração na escola 

regular. Nesse processo, verifica-se o potencial e as limitações, avaliando-se possíveis 

estratégias para cada caso. 

É importante reconhecer que o aluno com PC tem algumas particularidades de 

identidade próprias que demandam, em muitas ocasiões, o auxílio extenso e generalizado em 

muitas áreas de desenvolvimento. Além disso, deve-se reconhecer que o sistema educativo do 

país, hoje, não alcançou ainda a maturidade suficiente para gerar os recursos necessários que 

possibilitem processos de inclusão para todos no contexto da escola regular, deixando de 

gerar, assim, um quadro educativo de igualdade em direitos e oportunidades. Infelizmente as 

dificuldades atuais para criar um espaço flexível para responder às necessidades individuais 

permanecem. 

Conforme a ASPACE (2012, p. 46), alguns princípios básicos para a sustentação de 

um modelo educativo com enfoque inclusivista deve ser:  

 Facilitar sua presença e participação social e comunitária, isto é, a inclusão, apropriado 

à idade e valorizado pela comunidade; 

 Estimular a autodeterminação através do exercício de eleições cada vez mais 

informadas; 

 Incremento da independência, isto é, maior capacidade de escolha e autonomia, o qual 

reduz o aparecimento de condutas problemas; 

 Oferecer oportunidades de desenvolver relações sociais e de companheirismo 

significativas; 

 Acreditar na normalização em todos os âmbitos da vida; 

Na intenção de ampliar a discussão a respeito do modelo de escola inclusiva, 
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 necessária ao acolhimento de alunos com paralisia cerebral, discorre-se, no tópico a seguir, 

sobre a inclusão escolar como um espaço de aprendizagem para as pessoas com necessidades 

educacionais especiais, incluindo o público aqui citado.  

 

2.2 ESCOLA INCLUSIVA: ESPAÇO DE APRENDIZAGEM DA PESSOA COM 

PARALISIA CEREBRAL. 

A escola é considerada inclusiva, de modo geral, é quando a instituição escolar se 

organiza para que alunos com diferentes tipos de necessidades educacionais especiais 

compartilhem aprendizagens e se desenvolvam em uma turma regular. Em sua descrição, o 

Ministério da Educação aponta que: “a escola inclusiva é aquela que conhece cada aluno, 

respeita suas potencialidades e necessidades, e a elas responde, com qualidade pedagógica” 

(MEC, 2004, p. 10). Ampliando o conceito apresentado pelo MEC, Sanchez salienta que: 

 

A educação inclusiva é antes de tudo uma questão de direitos humanos, já 

que defende que não se pode segregar a nenhuma pessoa como consequência 

de sua deficiência, de sua dificuldade de aprendizagem, do seu gênero ou 

mesmo se esta pertencer a uma minoria étnica (seria algo que iria contra os 

direitos humanos). Em segundo lugar, é uma atitude, representa um sistema 

de valores e de crenças, não uma ação simplesmente, mas sim um conjunto 

de ações. Uma vez adotada esta perspectiva por uma escola ou por um 

sistema de ensino, deverá condicionar as decisões e ações de todos àqueles 

que a tenham adotado, posto que incluir significa ser parte de algo, formar 

parte do todo, enquanto que excluir significa manter fora, apartar, expulsar 

(SÁNCHEZ, 2005, p. 12) 

 

De acordo com o exposto por Sanchez, nota-se que a educação inclusiva surge em 

resposta ao direito garantido de acesso e permanência à educação. Partindo desse principio, 

nenhuma pessoa deve ser segregada, independente do tipo de necessidade educacional 

especial ou dificuldade de aprendizagem apresentada. O autor acrescenta que a inclusão 

escolar é um processo que depende de atitudes (diárias?), no sentido de a instituição que a 

vivencia deve criar condições para tornar o processo efetivo, pleno.  Nota-se que as escolas 

inclusivas assumem o princípio da diversidade e, portanto, organizam os processos de ensino 

e aprendizagem levando em consideração as diferentes naturezas do grupo. Sendo assim, elas 

devem reunir uma serie de condições, dentre as quais está a necessidade de avançar 
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progressivamente, capaz de construir um currículo suscetível às diferentes capacidades e 

limitações, motivações, ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos (CANET, 2009). 

O art. XI da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), grande marco para a 

educação inclusiva, declara que ela é: 

 

O meio mais efetivo de combater as atitudes discriminatórias, criando 

comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 

alcançando a educação para todos, além disso, proporciona uma educação 

eficaz para a maioria das crianças.  

 

A Declaração de Salamanca, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996); a Resolução CNE/CEB n. 2/2001; e a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) sinalizam os grandes marcos da 

educação inclusiva no contexto nacional. Mostra, também, o qual recente é a legislação que 

orienta esse processo. Observando-se o panorama mundial, nota-se que seu histórico está 

muito relacionado com a Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtiem, na 

Tailândia, assim como a Conferência Mundial de Educação em Salamanca, na Espanha, de 

onde surgiu a declaração citada acima.  

O que parece um grande desafio é como tornar efetivo o processo de inclusão. Para se 

criar escolas inclusivas exige-se uma resposta educativa pertinente ao aluno quanto às suas 

necessidades, às propostas didáticas de acordo com as características heterogêneas de seus 

alunos, considerando a interação entre comunidade educativa, o grau de coordenação e a 

utilização dos recursos e das práticas educativas (CANET, 2009). Neste contexto, devem-se 

utilizar metodologias e estratégias de respostas à diversidade na aula, aplicando critérios e 

procedimentos flexíveis de avaliação e promoção com uma disponibilidade de serviços 

contínuos de apoio e assessoramento orientados à globalidade da escola. Sendo assim, para 

tornar efetivo esse processo, todos os atores envolvidos no processo de ensino aprendizagem 

(direta ou indiretamente), devem conhecer, esclarecer suas dúvidas e compreender em que 

podem contribuir para que os alunos se sintam com o suporte adequado (AINSCOW, 2001). 

Em se tratando do aluno com paralisia cerebral não é diferente. As necessidades 

apresentadas por ele, como pôde ser observado na seção anterior, demandam acessibilidade 
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específica, já que seu quadro pode atingir a audição, a visão, a locomoção, dentre outros. 

Sendo assim, quando se trata de incluir esses alunos também se faz necessário criar contextos 

educativos que possam alcançar suas limitações, o que deve começar pelo conhecimento 

prévio a respeito de quem é o aluno e quais conhecimentos prévios ele já tem. Além disso, 

deve-se considerar as diferenças apresentadas por eles como oportunidades de aprendizagem, 

avaliando-se o quanto estão acessíveis a ele (AINSCOW, 2001). 

O retardo motor, na paralisia cerebral, pode afetar o processo de aprendizagem, mas 

isso não significa que esse indivíduo não seja capaz de aprender. Na verdade, é necessário que 

se faça adaptações no ambiente e no material que este aluno vai utilizar, uma vez que, 

eliminando-se as barreiras, as possibilidades de desenvolvimento e de aprendizagem são 

ampliadas. Deve-se proporcionar à criança oportunidades de interagir com o meio, 

especialmente com os pares, o que também, amplia as possibilidades de que ela amplie seu 

repertório comunicacional e relacional. 

Vygotsky (1989) compartilha a ideia de que a linguagem é o elemento fundamental 

constitutivo da consciência, desenvolvido, sobretudo, nos processos interativos do indivíduo 

com o meio em que vive. Por esta razão, é necessário oferecer ao individuo com problemas de 

comunicação e movimento oportunidades socializadoras para que desenvolvam a linguagem e 

lhe sirva de feedback para as aprendizagens. Como já visto anteriormente, a paralisia cerebral 

é um transtorno não progressivo do movimento que ocorre precocemente. Além disso, o dano 

cerebral que produz a paralisia cerebral não só deixa sequelas motrizes, mas também, 

frequentemente, outra variedade de transtornos como são o atraso mental, os problemas 

sensoriais, os problemas de linguagem e de comunicação, os problemas médicos e os 

problemas de autonomia pessoal, entre outros.  

Dada a realidade apresentada, verifica-se que o dano encefálico produz 

frequentemente, outros transtornos que podem dificultar ao aluno o acesso à aprendizagem. 

Dessa forma, junto às alterações motoras, na paralisia cerebral podem-se encontrar outros 

transtornos que demandam atenção e que devem ser levados em consideração para um 

conhecimento integral da criança, especialmente em uma avaliação feita pela escola. Vale 

ressaltar a importância de se levar em conta que nos quadros de paralisia cerebral há uma 

alteração motora que pode ser de moderada a grave. É exatamente em razão dessa 
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multiplicidade de transtornos que exige-se a participação de distintos profissionais na 

intervenção educativa da pessoa portadora de paralisia cerebral. 

Como visto até agora, o dano cerebral produzido na idade precoce afeta o 

desenvolvimento motor, mas, ao mesmo tempo, pode afetar a linguagem e a comunicação, os 

aspectos cognitivos, o desenvolvimento emocional e social da pessoa. Neste sentido, o 

processo da intervenção educativa requer multidisciplinar atuação direcionada, com 

adaptações e estratégias que ajudem o aluno a entrar em contato com as atividades e 

desenvolver seu potencial.  Isso implica dizer que para uma cultura escolar inclusiva, é 

necessário implementar profundas mudanças para transformar métodos e estratégias, o que 

aponta para mudanças no currículo e um investimento na formação docente (inicial e 

continuada). Concordando-se Ainscow (2001), é a escola que deve se adequar às necessidades 

dos alunos, e não os alunos às condições da escola. 

 

2.3 ATUAÇÃO DOCENTE E INCLUSÃO ESCOLAR: UMA PRÁTICA PENSADA PARA 

O ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL  

Segundo Rye (1990), a inclusão de alunos com paralisia cerebral no contexto da escola 

inclusiva demanda um conhecimento prévio das características e peculiaridades do aluno. 

Portanto, primeiramente, toda intervenção tem de passar por uma avaliação correta que 

permita recolher informações das habilidades das pessoas, suas competências, seus recursos 

individuais e aqueles aspectos de comportamento que podem interferir no processo da 

aprendizagem. Este conhecimento das necessidades e possibilidades de cada aluno tende a 

facilitar o acesso ao currículo. 

 Entende-se por prática pedagógica uma ação do professor no espaço de sala de aula 

(GIMENO SACRISTÁN, 1999). Ou seja, a prática pedagógica é o cenário onde o professor 

dispõe de todos aqueles elementos próprios de sua personalidade acadêmica e pessoal. Os 

professores, em todos os países, são os responsáveis pela educação formal de todos os alunos. 

Ela envolve a dinamização de conteúdos, mas, também, a construção de espaços dialógicos 

que o permitam transformar realidades. E não há duvidas de que um professor reflexivo de 

sua prática, comprometido com a promoção de aprendizagens de qualidade em seus alunos, 

criativo e mobilizador de interações positivas, seja capaz de criar contextos assim.  
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A pesar disso, na prática não é tão simples, porque formar um docente com estas 

competências envolve o seu processo formativo, mas, também, seus desejos e sua decisão 

pela causa. Para a Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação do Aluno com 

NEE (AGENCIA EUROPEIA, 2012), no ensino e na aprendizagem básica do trabalho de 

todos os docentes na educação inclusiva, quatro valores se destacam como fundamentais: 

1. Valorizar a diversidade do aluno: as diferenças entre estudantes são um recurso e um 

valor educativo; 

2. Apoiar todos os alunos: os docentes esperam o melhor de todos os seus alunos; 

3. Trabalhar em equipe: a colaboração e o trabalho em equipe são um enfoque essencial 

para todos os docentes; 

4. Desenvolvimento profissional permanente dos professores: a docência é uma atividade 

de aprendizagem e os docentes aceitam a responsabilidade de aprender ao longo de 

toda sua vida. 

Para Battistel (2011), os princípios básicos que devem dirigir na intervenção educativa na 

paralisia cerebral são: proporcionar a máxima autonomia pessoal; criar os meios de expressão 

adequados que lhe permitam a comunicação; construir espaços de aprendizagens básicas que 

lhe permitam alcançar a máxima normalização; favorecer o bem estar, a saúde e a segurança, 

tanto física, como mental quanto social; compensar os déficits; estimular a autoestima e o 

sentimento de auto eficácia; bem como aumentar os contatos sociais. Isso fatalmente leva ao 

entendimento de que é necessário repensar a prática pedagógica quanto o assunto é docência x 

paralisia cerebral. 

Vale salientar que é muito importante o desenvolvimento profissional permanente dos 

professores, independente de eles estarem lidando com alunos com necessidades educacionais 

especiais ou não. Os comportamentos que estruturam a formação inicial docente como base 

para a aprendizagem e desenvolvimento profissional contínuo, incluem as seguintes 

competências (AGÊNCIA EUROPÉIA, 2012): 

 Os professores são responsáveis pelo seu desenvolvimento profissional constante; 

 A formação inicial é o primeiro passo da aprendizagem profissional do docente; 

 A docência é uma atividade de aprendizagem. Estar aberto a aprender novas destrezas 

e solicitar informação e assessoramento de maneira ativa é um ponto forte, não uma 

debilidade; 



26 

 

 Um professor não pode ser um expert em todas as questões relacionadas com a 

educação inclusiva. Um conhecimento básico é imprescindível para os professores que 

começam na educação inclusiva, mas uma aprendizagem contínua é essencial; 

 A mudança e desenvolvimento são constantes dentro da educação inclusiva. Os 

docentes necessitam de habilidades para controlar e responder àquelas necessidades 

que mudam ao longo de sua carreira profissional; 

 

Como os professores são os principais responsáveis pela educação de todos os alunos, 

incluindo os que apresentam paralisia cerebral e outras NEEs, é fundamental que estejam 

dispostos a desenvolver as competências e a construir conhecimentos que possam auxiliá-los 

nas demandas diárias que a prática pedagógica lhes impõem. Essa, inclusive, é uma das razões 

pelas quais precisa-se repensar a respeito da formação oferecida nas licenciaturas aos futuros 

professores, especialmente em vista das necessidades educativas especiais, que são comuns 

nas classes. Além disso, todas as escolas tendem a se tornarem inclusivas, já que essa é uma 

determinação legal que precisa ser levada em consideração.  

Na opinião da Agência Europeia (2012), a formação de professores em educação de 

alunos com paralisia cerebral e outras necessidades especiais requer que todos os professores 

recebam, obrigatoriamente, alguma formação sobre a educação destinada a esse publico 

durante a sua formação inicial. A formação oferecida é frequentemente, muito geral, vaga ou 

insuficiente e com experiência prática limitada, levando-se em consideração as verdadeiras 

necessidades dos futuros professores. Também requer dos professores, que desejam trabalhar 

com alunos com NEE, uma formação complementar depois da sua formação inicial. Esta 

formação é, normalmente, voluntária, ou seja, não se exige que um professor faça cursos de 

extensão ou de especialização, a menos que vá assumir uma função que requeira esse pré 

requisito. 

Com base nessas reflexões, entende, portanto, que o docente precisa usar a sua 

criatividade e ser inovador para promover as realizações da aprendizagem, visando atender as 

características e os estilos de aprendizagem dos seus alunos. Acredita-se que seja fundamental 

criar na escola e na aula um clima propício para a aprendizagem, partindo das altas 

expectativas do docente às potencialidades de cada um de seus alunos com paralisia cerebral e 

outras NEEs. Além disso, é necessário que o ambiente construído em sala seja de afeto e de 
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confiança, e que desperte o interesse dos estudantes por aprender. Quando o docente 

compreende que diversos caminhos podem conduzir à aprendizagem, levando em conta a 

diversidade e os diversos estilos de aprendizagem, está, também, melhor preparado para criar 

estratégias de ensino que favoreçam as aprendizagens de todos os estudantes, tenham eles 

paralisia cerebral ou não (OEI, 2014). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Analisar os desafios do processo de inclusão escolar de um aluno com paralisia cerebral em 

uma escola da rede municipal de Ipatinga. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Identificar atitudes da comunidade escolar que são promotoras de inclusão;  

Analisar o papel docente no processo de inclusão do aluno com paralisia cerebral. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

Abortar o tema de métodos e técnicas em pesquisa qualitativa não é fácil sem 

compreender, ainda que de forma breve, o que propõe esse tipo de pesquisa. Trata-se de um 

tipo de estudo que permite, por meio de instrumentos e de análises específicas, a compreensão 

do objeto de estudo e das circunstancias que a ele se relacionam. De acordo com Guerra 

(2006), esta definição geral de pesquisa compreende as distintas realidades de estudo e as 

diferentes formas de enfrentar essa realidade. 

Um dos aspectos que tem motivado o uso desse tipo de pesquisa é a necessidade de 

compreender os problemas educativos desde a perspectiva do ator, a partir da inter-relação do 

pesquisador com os sujeitos de estudo, na intenção de captar o significado das ações sociais. 

Segundo Guerra (2006), os critérios de credibilidade na pesquisa qualitativa analisam as 

seguintes suposições: a natureza da realidade, supondo que há múltiplas realidades e que o 

estudo de uma parte influirá, necessariamente, em todas as demais; a natureza da relação 

pesquisador objeto; a relação entre o pesquisador e as pessoas faz com que ambos se 

influenciem; a natureza dos enunciados legais, que partem do suposto de que as 

generalizações não são possíveis. 

Verifica-se que a pesquisa qualitativa utiliza métodos e técnicas diversas como uma 

série de estratégias que ajudam a reunir os dados que serão usados para a inferência e a 

interpretação, para a explicação e a predição. De acordo com Guerra (2006), os métodos 

centrais da pesquisa qualitativa são: o estudo de caso e a investigação-ação. No estudo de 

caso, o pesquisador observa as características de uma unidade, da criança, da aula, da 

instituição, etc., com o objetivo de analisar profundamente distintos aspectos de um mesmo 

fenômeno. Algumas das características mais importantes do estudo de caso são a participação 

intensa e de longo prazo em um contexto de campo; inter-relação contínua entre pesquisador-

participantes no cenário natural; compreensão das ações-significados destes a partir dos fatos 

observados, sem especificação de teoria prévia. 

A investigação-ação é uma forma de estudo das realidades sociais, com a intenção de 

intervir nas situações para melhorar a ação. Neste caso, a investigação-ação foi definida como 
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método de pesquisa que relaciona a prática educativa com a reflexão compartilhada sobre a 

prática. No desenvolvimento no campo educativo, contempla a necessidade de que o 

professor seja o investigador de sua própria prática. As características mais percebidas na 

investigação-ação são: analisar situações e ações relacionadas com problemas práticos para 

tentar resolvê-los. Ela considera a ação desde o ponto de vista dos participantes, ou seja, é 

participativa, pois todos os membros tomam parte na pesquisa direta ou indiretamente. É, 

também, cooperativa, porque trabalham juntos para aprofundar na compreensão do problema. 

As modificações colocadas em prática são avaliadas continuamente dentro da situação e pelos 

próprios participantes, existindo uma avaliação crítica de sua ação. 

Neste estudo optou-se pelo estudo de caso de um aluno com paralisia cerebral, 

levando-se em conta a possibilidade de analisar seu processo de inclusão escolar; 

compreender os aspectos que fazem da escola uma instituição que pretende ser inclusiva; 

identificar atitudes da comunidade escolar que são promotoras de inclusão e analisar o papel 

docente nesse processo. 

 

4. 2 CONTEXTO INVESTIGADO: ESCOLA MUNICIPAL CÉU AZUL  

Este estudo foi realizado em uma escola pública da zona urbana de Ipatinga, localizada 

no Bairro Bom Jardim. A instituição funciona em dois turnos, sendo que o turno matutino 

recebe 225 crianças e o turno vespertino com 230. No turno matutino funciona uma turma de 

1º período (alunos com 4 anos de idade); cinco turmas de 2º período (alunos com 5 anos de 

idade), e três turmas de 1º ano (alunos com 6 anos de idade). Já no turno vespertino funciona 

nove salas de 2º período. O número de professores é bastante abrangente, sendo um total de 

27, incluindo o professor da biblioteca e do atendimento educacional especializado (AEE). 

Esse número aumenta quando se acrescenta outros funcionários da escola, perfazendo um 

total de 40 trabalhadores. 

A estrutura física da escola conta com nove salas, todas com rampas nas portas; quatro 

banheiros, sendo dois adaptados para aluno cadeirante; um parquinho com brinquedo para 

aluno cadeirante; uma sala de atendimento para o dentista, onde alunos da escola e da 

redondeza fazem seu tratamento dentário; uma sala de recursos; uma secretaria; uma sala da 

diretoria; uma sala de coordenação e a sala dos professores. 
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Quanto à formação acadêmica, os professores são formados em pedagogia ou normal 

superior, alguns tem pós graduação e participação em seminários da educação infantil, mas 

nenhum é formado ou tem pós em educação inclusiva. No capítulo a seguir a formação 

docente será abordada com mais detalhes.  

Acredita-se que a estrutura física da escola é adaptada para atender às pessoas em 

situação de deficiência, de modo que algumas modificações precisam ser realizadas quanto à 

formação continuada dos professores.  

 

4.3 PARTICIPANTES 

Participou deste estudo, uma professora regente, aqui chamada de Maria, 55 anos de 

idade, formada em pedagogia e psicopedagogia. Ela reside no mesmo bairro da escola, tem 17 

anos de profissão e começou a trabalhar neste ano com alunos com NEE. A outra participante 

é do atendimento educacional especializado (AEE). Seu nome é Patrícia, 29 anos de idade e 

dois de profissão, voltados para o trabalho com alunos em situação de deficiência.  

Para alcançar os resultados propostos para este estudo também foi convidada para 

participar a Sra. Cristina, 37 anos de idade, mãe do aluno Filipe, que tem 8 anos de idade e 

diagnóstico de paralisia cerebral. Os professores foram escolhidos em vista do trabalho que 

realizam com Filipe, aluno escolhido para este estudo de caso.  Ressalta-se que todos 

participantes estão com nome fictício para preservação de suas identidades. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

4.4.1 Contatos iniciais 

Para dar inicio a este estudo foi feito contato com a escola, a fim de discutir os 

objetivos da pesquisa e assinar Carta de Apresentação (anexo A), o Termo de Aceite (anexo 

B) os Termos de Consentimento Livre Esclarecido (anexo C e D). Na ocasião foram 

agendadas as entrevistas e as sessões de observações. A pesquisadora foi recebida pela 

direção da escola, momento em que foram selecionados os professores participantes e 
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indicado o aluno com paralisia cerebral. A diretora mostrou-se receptiva, ajudando a planejar 

e a agendar cada uma das seções.  

 

4.4.2 Instrumentos  

 

4.4.2.1 Roteiro de Entrevista 

Para realizar a pesquisa foram elaborados três roteiros de entrevista (APENDICES A, 

B e C). No primeiro, utilizado com a professora regente constam 22 perguntas; no segundo, 

realizado com a professora de atendimento especializado, constam 19; e no terceiro, realizada 

com a mãe do aluno, constam 18 perguntas. As entrevistas com as professoras foram 

realizadas na escola, em uma sala de reuniões, onde estavam presentes algumas professoras 

em coordenação. A entrevista feita com a mãe do aluno foi realizada na casa dela, na sala de 

estar, na presença do Filipe, que pareceu muito satisfeito em participar do estudo. 

De acordo com Flick (2002), “a entrevista é uma forma de interação social que 

valoriza o uso da palavra, símbolo e signo privilegiados das relações humanas, por meio da 

qual os atores sociais constroem e procuram dar sentido à realidade que os cerca” (p. 115). 

Isso significa dizer que esse instrumento possibilita o diálogo entre participante e pesquisador, 

e que, por meio da relação dialógica significados vão sendo construídos.  

A característica principal de uma entrevista engloba roteiros básicos, onde se pretende 

chegar ao objetivo proposto ao tema. Para Trivinos (1987), quando se trata da entrevista 

semiestruturada, esta favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade. Neste tipo de entrevista o pesquisador pode, a 

qualquer momento do diálogo, propor novos questionamentos, a fim de clarificar ideias, fatos, 

conceitos, etc.  

Neste estudo foi utilizada a entrevista semiestruturada com todos os participantes, 

conforme a seguir:  

 

Quadro 1: cronogramas das entrevistas 
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Data Participante Duração em minutos Tipo de registro 

08/09/2015 Professora regente 9` 03” Entrevista 

09/09/2015 Professora do AEE 14` 08” Entrevista 

09/09/2015 Mãe do aluno 3` 06” Entrevista 

 

 

4.4.2.2 Gravação de áudio      

As gravações em áudio foram realizadas para armazenar todas as narrativas colhidas 

durante as entrevistas. Para viabilizar a identificação e a guarda das informações, o material 

foi gravado em CDs, constando da data de realização das entrevistas e o tempo de duração da 

atividade realizada, conforme informado na subseção anterior. 

 

4.4.2.3 Diário de campo (Observação) 

As sessões de observação foram realizadas em duas aulas, cuja quantidade foi 

combinada previamente com a professora regente, a fim de verificar a rotina e o ambiente de 

uma aula inclusiva, tal como o relacionamento e interação do aluno com paralisia cerebral 

com os demais colegas. 

De acordo com Vianna (2003), para se fazer uma observação é necessário mais do que 

apenas olhar, é imprescindível que se saiba ver, que haja identificação e descrição dos 

processos humanos. Para ele, a observação tem contribuído e muito para o desenvolvimento 

do conhecimento científico, especialmente por coletar dados de natureza não verbal. Este 

instrumento foi escolhido na intenção de se identificar atitudes da comunidade escolar que são 

promotoras de inclusão e analisar o papel docente no processo de inclusão do aluno com 

paralisia cerebral. O registro dessas observações realizadas está exposta a seguir: 

Quadro 2:cronograma das observações 

Data da observação Tempo de duração Participante 

08/09/2015 1 hora e 10 minutos Professor, alunos e colegas. 

09/09/2015 2 horas e 20minutos Professor, alunos e colegas. 
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4.4.2.4 Projeto Político Pedagógico da Escola. 

Neste estudo, utilizou-se o Projeto Político pedagógico, a fim de se compreender os 

aspectos que fazem da escola uma instituição que pretende ser inclusiva. Neste aspecto, foi 

possível perceber que a missão da instituição é promover condições para conhecimento e o 

respeito que ofereça estímulos para o aprendizado de forma harmônica, lúdica e natural. 

Dentre os objetivos do PPP da escola estão: avançar na perspectiva de consolidar uma política 

educacional voltada para a infância; considerar as crianças como sujeitos de direitos, 

conforme consta na publicação do MEC (1995), referente aos direitos da criança; fundamentar 

a formação integral do cidadão, o desenvolvimento do seu senso crítico e da sua capacidade; 

coordenar a articulação entre as famílias dos alunos e Ministério Público, os Conselhos 

Tutelares, Conselho Municipal dos direitos criança e do adolescente, APAE e outras 

instituições de apoio às crianças com necessidades especiais.  

Os principais projetos da escola são: 

1. Higiene bucal: Cujo objetivo é reconhecer a importância da higiene e bons hábitos 

para prevenir as cáries e ter uma boca saudável. O projeto é voltado para toda 

escola, sendo que, funciona um posto dentário na própria instituição, no qual as 

crianças fazem seus tratamentos. Este projeto é apresentado no início do ano na 

intenção de abertura usando a sala do dentista para fazer um diagnóstico sobre 

como estão os dentes das crianças. Este projeto é bem rápido, envolvendo 

apresentações, atividades, vídeos e uma palestra com pais. 

2. Meio ambiente: Com o objetivo é refletir sobre a responsabilidade de preservação 

do meio ambiente, garantindo a sustentabilidade.  Este projeto visa levar os alunos 

a compreender a importância de cuidar do meio ambiente num todo. Para que isso 

aconteça trabalha-se com os alunos algumas atividades com materiais recicláveis; 

eles ouvem histórias e até fazem uma horta (cuidam da sua manutenção e visitam-

na todos os dias). Este projeto tem a duração de três meses e, ao final deste 

período, é possível colher algumas hortaliças do plantio. 

3. Projeto integração: Tem como objetivo realizar uma aproximação entre a escola e 

a comunidade, oferecendo cursos básicos que colaborem/auxiliem com sua renda 

mensal. Este projeto oferta cursos gratuitos a comunidade, a saber: confeitaria; 
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salgados; manicure; artes manuais; corte de cabelo, entre outros.  Os professores 

destes cursos são voluntários e a escola sede o espaço físico para a sua realização. 

Ele tem início em agosto e termina em outubro, ofertando um certificado para cada 

concluinte. A comunidade sempre espera ansiosa para fazer os cursos. 

4. Órgãos dos sentidos: este projeto tem como objetivo de estimular e orientar os 

alunos a identificarem os órgãos dos sentidos e a importância de cada um deles. 

São trabalhadas várias atividades, entre elas a contação de histórias; o manuseio de 

materiais; observações; experiências; entre outros. Este projeto demanda 

aproximadamente dois meses para ser bem trabalhado e ao final os alunos já estão 

conscientes sobre o assunto. 

Foi observado que não há nenhum projeto voltado para a inclusão. Acredita-se que 

isso seria extremamente importante, tanto para sensibilizar a equipe da escola quanto os 

alunos e a comunidade.  

 

4.5 PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DE DADOS 

 

Esta etapa da pesquisa teve como objetivo transformar as informações coletadas em 

objeto de análise. Sendo assim, as entrevistas realizadas foram transcritas na íntegra, 

perfazendo um total aproximado de 08 horas. A organização das informações e a análise 

basearam-se na abordagem qualitativa. Os dados foram transcritos e foi possível perceber 

aspectos que respondiam ao problema de pesquisa e aos objetivos deste estudo, a saber: 

analisar os desafios do processo de inclusão escolar de um aluno com paralisia cerebral em 

uma escola da rede municipal de Ipatinga; identificar atitudes da comunidade escolar que são 

promotoras de inclusão; e analisar o papel docente no processo de inclusão do aluno com 

paralisia cerebral. 

Ao analisar os dados percebeu-se que os fragmentos das entrevistas poderiam ser 

separados por categorias de análise, tendo como base os principais aspectos levantados 

durante a entrevista realizada. Essas informações permitiram uma organização, conforme a 

seguir: desafios do processo de inclusão escolar de um aluno com paralisia cerebral; 

caracterizando a escola inclusiva na perspectiva de seus atores (pais e professores e 

comunidade escolar); ações que promovem inclusão escolar; e docência no contexto da 
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inclusão: experiência com um aluno com paralisia cerebral. Segue a descrição das categorias 

criadas: 

 Categoria de análise 01: Desafios do processo de inclusão escolar de um aluno com 

paralisia cerebral: nesta categoria foram incluídas todas as narrativas dos entrevistados que 

respondem, de alguma forma, os desafios vivenciados pelos pais e profissionais que 

vivenciam o processo de inclusão da criança em questão.  

 Categoria de análise 02: Caracterizando a escola inclusiva na perspectiva de seus 

atores (pais, gestores e professores): nesta etapa foram incluídas as narrativas que 

conceituam/caracterizam a inclusão escolar, a partir da fala dos entrevistados.  

 Categoria de análise 03: Docência no contexto da inclusão: experiência com um aluno 

com paralisia cerebral: nesta categoria foram incluídas as narrativas que apresentam como 

acontece a docência no contexto da inclusão escolar, mais especificamente quando se trata de 

um aluno com paralisia cerebral. 

Vale ressaltar que também serão incluídos, no processo de análise dos dados, fragmentos 

das seções de observação realizadas no contexto de pesquisa. No capítulo a seguir 

apresentam-se os resultados desta pesquisa, refletindo-se sobre cada uma das categorias de 

análise encontradas, correlacionando-as com as observações coletadas pelo pesquisador no 

contexto pesquisado.  
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5. RESULTADOS: PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE UM ALUNO COM 

PARALISIA CEREBRAL: UM ESTUDO DE CASO 

 

O objeto de análise deste estudo foram as narrativas produzidas pelos participantes 

entrevistados, bem como os fragmentos das observações realizadas. As narrativas serão 

apresentadas a partir de recortes que melhor respondem aos objetivos deste estudo, a saber: 

analisar os desafios do processo de inclusão escolar de um aluno com paralisia cerebral em 

uma escola da rede municipal de Ipatinga; identificar atitudes da comunidade escolar que são 

promotoras de inclusão e analisar o papel docente no processo de inclusão do aluno com 

paralisia cerebral. 

     Para viabilizar a análise dos dados, os fragmentos extraídos das entrevistas foram 

agrupados em forma de categorias de análise, procurando-se demonstrar as relações 

estabelecidas entre essas narrativas e as observações realizadas, bem como com elementos do 

Projeto Político Pedagógico, conforme apresentado a seguir: desafios do processo de inclusão 

escolar de um aluno com paralisia cerebral; caracterizando a escola inclusiva na perspectiva 

de seus atores; e docência no contexto da inclusão: experiência com um aluno com paralisia 

cerebral. 

 A primeira categoria, que trata dos desafios do processo de inclusão escolar de um 

aluno com paralisia cerebral, será melhor detalhada no tópico abaixo. 

 

5.1 DESAFIOS DO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE UM ALUNO COM 

PARALISIA CEREBRAL 

A cada momento a inclusão enfrenta inúmeros desafios. Estes, por sua vez, estão 

presentes em todas as escolas de cada estado do Brasil, o que não é diferente em Minas 

Gerais. Para Sanches (2005), a educação inclusiva é um desafio por que pretende garantir o 

direito à educação, ainda que exista alguma necessidade educacional especial. Segundo ele, 

deficiências, altas habilidades ou dificuldades para aprender não devem se tornar obstáculos 

ao processo educacional. Por essas razões, e partindo das preocupações que esses desafios 

geram para a comunidade escolar, esta categoria de análise pretende demonstrar como os 
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professores da cidade de Ipatinga tem vivenciado essa experiência, mais especificamente no 

contexto onde foi realizado este estudo.  Para compreender melhor essas questões, 

questionou-se, aos entrevistados, sobre quais aspectos facilitam a inclusão escolar, ao que 

responderam: 

 

“A localidade da escola, estrutura física: rampas, parquinho, banheiros 

apropriados, salas amplas e uma boa receptividade por parte das pessoas e 

alunos.¨ (Prof.ª Maria) 

 “Bem, é quais aspectos que facilitam? É toda, toda essa acolhida, todo esse, 

todo esse trabalho feito com a sala de aula, todo, tudo que, tudo que na 

escola já tá, já tem feito para acolher essa criança, eu acho que facilita, o 

amor, o carinho que as crianças tem para com ele, o fato de não isolá-lo, de 

acolher, o fato de o professor fazer um trabalho diferenciado, fazer é 

matérias diferentes, né, fazer o conteúdo de acordo com a realidade dele, isso 

tudo facilita né, e, e ajuda essa criança.” (Prof.ª Patrícia) 

“Ah, acho que a direção, as crianças ajudam em tudo, as crianças receberam 

bem, a direção também recebeu bem, que é o que ajuda a facilitar a 

inclusão.” (Mãe) 

 

  Para a professora Maria, os principais aspectos que facilitam o processo de inclusão 

referem-se à estrutura física da escola. Para a professora Patrícia, a acolhida da comunidade 

escolar e as estratégias pedagógicas são os grandes facilitadores. Já para a mãe de Filipe, o 

que facilita a inclusão na escola é a interação do seu filho com os pares e com a direção da 

escola. Em se tratando da observação realizada, percebeu-se que a instituição tem se 

preocupado com a acessibilidade arquitetônica, especialmente no que se refere à pessoa com 

deficiência física, como é o caso de Filipe.  

Outra questão lançada aos professores dessa temática teve relação com aqueles 

aspectos que precisam ser modificados na atuação docente para favorecer a inclusão dos 

alunos com paralisia cerebral na escola. Em resposta a essa questão, as entrevistadas 

afirmaram: 

 

¨Bem, é ainda a educação inclusiva ela precisa de grandes passos, né, é, é 

preciso que o professor também ele tenha um estudo, é preciso que tenha é, 

é, a prefeitura, estado, escolas particulares, rede privada. É preciso 

desenvolver né, e motivar esses professores também para que eles possam 

entender as dificuldades desses alunos, né, de que possui um diagnóstico 

clínico para que assim tenha um trabalho com mais resultado né, eu acho que 
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o professor hoje ele já, ele já modificou muito esse olhar, já consegue 

motivar, já consegue estimular muito as crianças que possui um laudo 

clínico. Mas ainda falta capacitação para que essas crianças e para que esses 

professores também consigam atender de forma satisfatória essas crianças 

que possui diagnostico clínico. ¨ (Prof.ª Patrícia) 

¨Se for na escola, acredito que ele já está bem inserido. Acredito sim em 

outros aspectos em outras instâncias, clube com espaços, a locomoção, 

parques de lazer, piscina e outros locais. Acompanhamento com outros 

profissionais habilitados como, por exemplo, um fisioterapeuta.¨ (Prof.ª 

Maria) 

¨Hoje nenhuma, de tudo que tava pra fazer eles fizeram.¨ (Mãe) 

 

De acordo com os relatos da professora Patrícia, o que precisa ser modificado na 

atuação docente, a fim de que a escola possa melhor atender aos alunos com paralisia cerebral 

é o investimento na formação e na capacitação docente. Ao continuar a resposta, nota-se que a 

professora desvia o assunto mencionando a importância do compromisso dos estados e 

municípios com a implementação das leis de inclusão, salientando o importante papel desse 

respaldo para que ela se efetive. A professora Maria, por sua vez, não aponta mudanças na sua 

prática, mas, reafirma a necessidade de alterações nos espaços sociais, a começar pela 

acessibilidade nas áreas de lazer, parques, etc. A mãe de Filipe acredita que não há mudanças 

a serem realizadas pelos professores.  

Em se tratando da formação docente para uma atuação na escola inclusiva, Goffredo 

(1992) e Manzini (1999) têm alertado para o fato de que a implantação da educação inclusiva 

tem encontrado dificuldades, especialmente em virtude da falta de formação dos professores 

das classes regulares para atender às necessidades educativas especiais. Além disso, os 

autores apontam a problemática da infraestrutura adequada e as condições materiais para o 

trabalho pedagógico como aspectos que, de fato, são fundamentais para viabilizar um trabalho 

do professor nesse contexto.   

As intervenções educativas são necessárias e ajudam no aprendizado do aluno com 

paralisia cerebral. Para que isso aconteça, entretanto, parece de fundamental importância 

atitudes que: levam a criança a autonomia pessoal, facilitem a sua comunicação no ambiente, 

favoreçam seu bem estar e estimulem a autoestima e contatos sociais. Observando-se as aulas 

da professora Maria, foi possível perceber que há um engajamento da referida professora em 
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tornar eficaz o processo de inclusão de Felipe, especialmente no que se refere ao estímulo à 

sua autonomia e autoestima - questões trabalhadas nas atividades pedagógicas propostas em 

sala.  

Em se tratando das mudanças que a gestão da escola precisa promover, Patricia, Maria 

e a mãe de Felipe apontaram: 

 

¨Bom, como eu disse, já fizeram tudo que tava possível já fizeram. ¨(Mãe) 

¨Bem, aqui na escola a equipe ela é muito aberta né, a todas essas 

modificações, o que, o que precisamos mesmo, o que precisa ser feito 

mesmo são como a gente já falou, são cursos de capacitação, porque o que 

cabe a equipe pedagógica eles tem feito. Eles acompanham, eles assiste essa 

criança, né, nós temos aqui os recursos, claro também que a gente trabalha 

de acordo com as verbas que estão disponibilizadas para as escolas. Mas 

hoje a nossa grande preocupação e a nossa grande necessidade são de 

capacitação para esses professores que trabalham na sala regular com essas 

crianças que possuem o diagnóstico clínico. ¨(Prof.ª Patrícia) 

¨O que é preciso ser feito na escola não vejo, bom, uma vez que o que a 

escola podia fazer ela está fazendo. Sempre observando pra que haja 

melhoras. A escola é sim um lugar para essas crianças, porém não é único 

necessário a vida de uma criança especial, pelo contrário existem outros 

lugares que elas precisam e deveriam frequentar. Às vezes chego até me 

questionar: será que a escola não está desvirtuando um pouco de seu foco 

para com os outros em função destes? Mas tudo bem, vamos em frente. ¨ 

(Prof.ª Maria) 

 

A mãe de Filipe reafirma que não há mudanças a serem feitas, o que pressupõe que 

seu filho seja bem atendido pela equipe da escola, ou que ela não tenha consciência de quais 

mudanças precisam ser realizadas para melhor atender estudantes com necessidades 

educacionais especiais. A professora Patrícia aponta que a escola oferece recursos para que o 

aluno seja atendido nas suas necessidades, ratificando que a capacitação é o principal 

compromisso que a escola precisa promover. Maria, por sua vez, acha que a escola tem 

cumprido o seu papel e promovido as mudanças necessárias para que os alunos com 

necessidades educativas especiais sejam melhor atendidos. Em sua narrativa, acrescenta que 

chega a preocupar-se se os outros alunos tem sido tão bem tratados quanto aqueles com 

desenvolvimento atípico.  



41 

 

Para Gomes e Barbosa (2006), as dificuldades apresentadas por alunos com paralisia 

cerebral e outras necessidades educacionais especiais precisam ser vistas como desafios e não 

como obstáculos, mas salientam que esse olhar tem relação direta com a capacitação de todos 

os educadores que atuam nesse contexto. Segundo os autores, a formação continuada é um 

caminho que pode ser promovido através de palestras e treinamentos específicos, ou em 

cursos com formato de curto, médio ou longo prazo, cujo objetivo seja sensibilizar e treinar 

habilidades e competências para que o professor se sinta melhor amparado em seu trabalho. 

Ainda em relação às modificações, considerou-se importante saber o que a 

coordenação pedagógica tem feito. As professoras opinaram, emitindo as narrativas a seguir: 

 

¨Já colabora e com bastante eficiência, orienta na elaboração dos 

planejamentos diários, os encontros com a família orientando-a. Se há mais o 

que fazer deveria ser feito pelo sistema maior fornecendo acesso a essas 

crianças. Há outros profissionais que que eles precisam, como por exemplo, 

uma assistente social para orientar as famílias que às vezes demonstram 

através de atitudes não acreditar no desenvolvimento da criança.¨(Prof.ª 

Maria) 

¨ Bem, é, a resposta a essa pergunta ela já foi respondida na pergunta 

anterior, como eu já mencionei o que cabe a equipe, né, diretiva e 

coordenação pedagógica, a escola ela já faz né, os alunos, eles são assistidos, 

existe todo o acompanhamento todo um trabalho, é diferenciado partindo das 

qualidades das potenciais dessas crianças. O que precisa realmente ser feito 

agora são capacitações né, e a capacitação ela foge né, de certo modo do, do, 

da função da equipe diretiva aí já nós temos que recorrer a governo, 

prefeitura, né, e as outras instancias.¨ (Prof.ª Patrícia) 

 

Maria e Patrícia sinalizam que a coordenação pedagógica tem investido em 

planejamentos diários, em orientações às famílias, aspectos que diversos estudos tem 

apontado como fundamentais para que a escola se estruture e possa oferecer um atendimento 

adequado aos alunos com necessidades educacionais especiais. Em relação à assistência 

didático pedagógica que deve ser oferecida aos professores, autores como Franco (2002), 

Bruno, Almeida e Christov (2000) afirmam que o coordenador pedagógico deverá elaborar 

projetos individuais com seus professores, estudar com eles, registrar as queixas sobre as 

dificuldades e refletir em conjunto, auxiliando-os nessa prática e dando-lhes suporte no 

enfrentamento dos problemas diários. 
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Tudo isso, em uma relação afetiva e de confiança, que permita uma superação nos 

aspectos que precisam ser melhorados, visando o aperfeiçoamento no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. De acordo com as narrativas das referidas professoras, a 

coordenação vem cumprindo o seu papel e ajudando-as a atuar com eficácia em seus 

trabalhos. 

Nota-se que dificuldades tendem a surgir durante o processo de inclusão escolar, o que 

não é diferente na Escola Municipal Céu Azul. Ao se referirem à maior dificuldade que tem 

enfrentado especificamente no processo de inclusão do aluno Filipe, as professoras narraram: 

 

¨Pouco tempo para estar atendendo. ¨(Prof.ª Maria) 

¨ Bem, as dificuldades, muitas vezes são as faltas de recursos que a própria 

escola não possui a verba, nós precisamos é, é, é, de alguns recursos que 

muitas vezes não temos a verba, né, alguns jogos que precisa de ser 

adquiridos, livros que possam estimular mais o sensório motor dessa criança 

é, é, recursos para a gente trabalhar psicomotricidade que muitas vezes a 

escola não, não, que a escola não possui mais que nós não temos a verba 

necessária para tá efetuando a compra desses materiais.¨ (Prof.ª Patrícia) 

 

Nota-se que as professoras pontuam o pouco tempo para atendê-lo como um dos 

aspectos, além da falta de recursos para investir em materiais que o estimulem, que deem a ele 

maiores condições de aprendizagem e de desenvolvimento. Patrícia salienta a importância do 

trabalho psicomotor, ressaltando que muitas vezes esse aspecto é deixado de lado em função 

da ausência de instrumentos adequados. Para o Brasil (2001) o parecer número 17/2001 

esclarece que todos os alunos, em determinado momento de sua vida escolar, podem 

apresentar necessidades educacionais, sendo os seus professores, em geral, responsáveis por 

identificar e conduzir seus processos de aprendizagem, a partir de estratégias direcionadas. 

Apesar disso, é sabido que existem necessidades educacionais que requerem, da escola, uma 

série de recursos e apoios de caráter mais especializado, que proporcionem ao aluno meios 

para o pleno acesso ao currículo, como é o caso do aluno Filipe.  Pelo exposto, a ausência de 

materiais adaptados parece ser um aspecto dificultador da inclusão deste aluno. 

Com base nessas questões, nota-se que os principais desafios enfrentados pela escola 

no que se refere à inclusão de Filipe referem-se à falta de investimento na formação e 

capacitação dos professores, algo que ajudaria-os a se sentirem melhor preparados para lidar 
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com as questões do dia a dia da pratica inclusiva. . Além disso, as professoras pontam o pouco 

tempo disponível com o aluno como um fator que dificulta a sua aprendizagem. Mencionam, 

também, a ausência de recursos financeiros para a compra de materiais pedagógicos 

adaptados, que facilitaria o desenvolvimento e ampliaria as chances de aprendizagem de 

Filipe.  

A partir das discussões feitas nesta seção, o tópico a seguir procurou compreender o 

que faz da Escola Municipal Céu Azul uma instituição inclusiva, partindo daquilo que 

apontam as pessoas entrevistadas, a saber: a professora Patrícia, a professora Maria e a mãe de 

Filipe. 

  

5.2 CARACTERIZANDO A ESCOLA INCLUSIVA NA PERSPECTIVA DE SEUS 

ATORES 

Pelo que pôde ser observado até aqui, a escola inclusiva é aquela que vai além de 

matricular o aluno. Trata-se de um espaço que se preocupa com o bem estar, com a 

acessibilidade e com o modo de aprender desse aluno. De acordo com o MEC (2004), uma 

instituição que se pretende inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino educacional a 

cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um 

de acordo com suas potencialidades e necessidades. Considerando-se as descobertas feitas a 

respeito da Escola Municipal Céu Azul, foi possível observar e relatar no item 4.2 deste 

estudo (contexto de pesquisa), que a sua estrutura física atende aos requisitos de 

acessibilidade, especialmente em se tratando de alunos cadeirantes.  

Dada a preocupação da escola em estruturar a sua área externa e o seu mobiliário para 

atender Filipe, questionou-se, às professoras, sobre os tipos de necessidades educacionais 

especiais atendidas atualmente na escola, ao que responderam: 

 

¨É, hoje nós temos o aluno, 3 alunos né, com diagnóstico clínico e temos 

outras crianças também que estão em fases de acompanhamento com 

médicos né, a finalizando os laudos, mas nós temos hoje uma criança com 

espectro autismo, temos hoje uma criança com a síndrome de down e temos 

hoje também uma criança, um aluno com mielomeningocele e com a 

paralisia cerebral.¨ (Prof.ª Patrícia) 
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¨ Déficit de atenção, síndrome de down, paralisia cerebral, síndrome de 

asperger, deficiência múltipla, deficiência física, deficiência intelectual, 

transtorno desintegrativo da infância ou síndrome de Heller e outros casos. 

¨(Prof.ª Maria) 

 

Pelas narrativas acima, nota-se que atualmente são atendidos três alunos, além 

daqueles que estão em fase de confirmação de diagnóstico. Dentre os quadros apresentados 

por esses alunos estão: a paralisia cerebral, a síndrome de down e o espectro autismo. Em 

complemento ao que foi perguntado, a professora Maria informa outros diagnósticos, 

provavelmente referindo-se a alunos que estiveram matriculados na escola em outros 

momentos: TDAH, deficiências múltiplas, deficiência intelectual, síndrome de Heller e 

transtorno desintegrativo. 

 De acordo com Brasil (2008) a educação inclusiva tem como objetivo de assegurar a 

escolarização de alunos em situação de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: pleno acesso 

ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados 

do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até 

a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; formação de 

professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação 

para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos 

transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na 

implementação das políticas públicas. De acordo com a professora Maria, há “somente um 

caso” de cadeirante na escola, que é o aluno Filipe, que tem paralisia cerebral. Ainda assim, 

ao que se percebe, mesmo tendo apenas um aluno cadeirante a escola demonstra estar 

preocupada com o seu acesso e sua permanência - algo que é apontado como fundamental nas 

leis que regulam os processos de inclusão, inclusive a Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994). 

Na intenção de melhor compreender quais critérios a escola tem utilizado para inserir 

os alunos com necessidades especiais nas classes regulares, perguntou-se, à professora Maria, 

que respondeu: ¨Observa-se normalmente se já tem na turma algum aluno com necessidades 

especial ou outra situação que exija mais atenção por parte do professor e também o local 

aonde essa turma irá receber as aulas.¨. O critério utilizado parece muito semelhante ao 
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selecionado por outras escolas, em função de portarias como a de Nº. 

580/10/GS/SEDUC/MT, que estabelece, no artigo 7º, que nas unidades escolares de ensino 

regular a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais será de no máximo 02 

(dois) alunos para compor uma turma de até 20 (vinte) alunos. Acredita-se que o uso de 

critérios desse tipo sejam importantes para não comprometer o trabalho pedagógico docente, 

limitando o tempo de acesso dele ao aluno que tem mais dificuldade.   

No que se refere aos aspectos que facilitam a inclusão de Filipe, a professora Maria 

apontou:  

 

¨Se for na escola, acredito que ele já está bem inserido. Acredito sim em 

outros aspectos em outras instâncias, clube com espaços, a locomoção, 

parques de lazer, piscina e outros locais. Acompanhamento com outros 

profissionais habilitados como, por exemplo, um fisioterapeuta.¨ (Prof.ª 

Maria)  

 

 

De acordo com a professora, Filipe conta com infraestrutura arquitetônica acessível e 

com o auxilio de profissionais que o auxiliam, o que favorece a sua inclusão.  A professora 

Patrícia, por outro lado, não apresentou uma resposta à essa questão, embora tenha sido 

questionada a esse respeito. Em se tratando da estrutura física, acredita-se que esse seja um 

quesito que interfere de modo importante no processo de inclusão de alunos com paralisia 

cerebral, especialmente se houver comprometimento motor de moderado a grave. 

Confirmando esse aspecto, o Decreto Lei n.º 5296 (BRASIL, 2004), institui que os 

estabelecimentos de ensino de qualquer nível, públicos ou privados, devem proporcionar 

condições de acesso e utilização a todos os seus ambientes para pessoas em situação de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive nas salas de aula, bibliotecas, auditórios, 

instalações desportivas, áreas de lazer e sanitários. Na Escola Municipal Pedacinho do Céu, 

por exemplo, o principal aspecto que sofreu mudanças se refere à estrutura física, a qual, 

segundo Maria, permitiu:  

“Acessibilidade através de rampas, salas de multimídia, parquinho com 

brinquedo específico para essas crianças , banheiro com sanitários 

adequados e está sempre fazendo alguma modificação para atendê-los. 

¨(Prof.ª Maria) 
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Pelo exposto, nota-se que a instituição tem atendido plenamente à questão da 

acessibilidade arquitetônica, tão importante para o acesso e a mobilidade de Filipe na 

instituição. Na figura 1, exposta a seguir, é possível perceber que houve, por parte da escola, a 

preocupação de criar, inclusive, espaços de recreação para o uso do referido aluno: 

 

                            Figura 1: Balanço utilizado por Filipe na hora do intervalo 

 

 

Ao analisar o Projeto Político Pedagógico da escola foi possível perceber que há 

projetos voltados para a inclusão escolar, de modo que seus objetivos preveem ações voltadas 

para alunos com necessidades educacionais especiais. O planejamento desse documento 

coaduna com as mudanças promovidas na estrutura física da escola e demonstra que ela se 

preocupa com o bem estar de alunos como Filipe.  Não constam, neste estudo, informações 

adicionais à respeito das limitações apresentadas por  outros alunos atendidos pela instituição. 

Apesar disso, pelo atendimento oferecido a Filipe, nota-se que ações promotoras de inclusão 

tem sido construídas.  

No que se refere à dinâmica interativa de Filipe com os demais colegas, Patrícia 

respondeu: 

 

“Bem, é necessário fazer um trabalho de socialização, com o professor com 

a escola, com essas crianças, porque querendo ou não eles reparam, eles 

veem alguma diferença, mas é as crianças às vezes, né, nessa idade eles não 

consegue perceber tanto as diferenças, mais a criança acaba sendo deixada 

de lado na hora de uma brincadeira que ela não consegue realizar da mesma 

forma que as outras crianças, então a gente consegue perceber é, essas 
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dificuldades nessa dificuldade principalmente de, de interação de interagir 

com o outro. Quando tem um grupo de conversando que ele chega e não 

consegue acompanhar essa conversa, então ele pode se sentir um pouco 

isolado, mas cabe aí o professor né, pra tá fazendo um trabalho juntamente 

com a turma com todas as crianças pra que é, no lugar de excluir as crianças 

possam acolher e também ter um olhar diferenciado para essa cri é, para essa 

criança que está diagnosticada né, inserindo ela no meio e fazendo com que 

ela seja parte daquela sala, daquela equipe. ¨ (Prof.ª Patrícia) 

 

 

De acordo com a professora, um trabalho de sensibilização parece necessário, tendo 

em vista que os alunos parecem não lidar tão bem com as diferenças. Segundo ela, ainda há 

exclusões de Filipe durante as brincadeiras e, em vista de suas dificuldades cognitivas, há o 

risco de que os colegas não tenham paciência de aguardar o seu tempo para compreender 

diálogos ou para se expor durante as conversas – o que explicaria ele não ser convidado para 

participar dos jogos e de outros momentos lúdicos. Fazer um trabalho de socialização, 

esclarecendo aspectos relativos às limitações impostas pela paralisia cerebral. De acordo com 

Almeida (1997) o desenvolvimento da competência social é fundamental a todas as crianças, 

tenham elas necessidades educacionais especiais ou não. Para o autor, numa perspectiva do 

desenvolvimento relacional (WATERS & SROUFE, 1983) deve-se enfatizar as diferenças e 

fomentar o uso de soluções adaptativas que permitem à criança desenvolver-se socialmente, 

numa variedade de contextos e situações – dando, aos pares, a oportunidade de participar 

desse processo de desenvolvimento e de aprendizagem. 

Embora problemas relacionados às diferenças ainda compareçam, as entrevistadas 

também apontam benefícios relacionados à participação de Filipe na turma: 

 

¨Existem benefícios sim, valorizam a si mesmo e os outros, aprender a 

respeitar as diferenças. Conviver desde criança com essas diferenças são 

momentos de experiência e aprendizagem, tornando-os adultos mais 

solidários, mais precisas ser avaliado o tempo que é direcionado para este 

aluno que na maioria dos casos é bem superior a média dos demais, porque 

na minha análise deixa o professor muito preocupado.¨ (Prof.ª Maria) 

¨ Bem, os benefícios são inúmeros, a gente aprende que toda criança, ela é 

diferente em algum aspecto e nós precisamos de conviver com essas 

diferenças né, nós aprendemos a respeitar o limite do outro, eles aprendem a 

reconhecer e ver que né, a gente tem que respeitar as dificuldades, as 

limitações e sem contar a socialização né, que eles aprendem a conviver com 

diferentes crianças, então assim, é, os benefícios são inúmeros, a gente 
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aprende a respeitar, a reconhecer, a identificar, a amar de com outro olhar.¨ 

(Prof.ª Patrícia) 

¨Acho que essa quebra de preconceito, já crescer com a diferença.¨(Mãe) 

 

 A professora Maria percebe que a convivência com Filipe promove a valorização das 

diferenças e que essa interação tende a constituir adultos mais solidários. Patrícia, por sua fez, 

salienta a sensibilização de todo o grupo em relação aos limites de cada pessoa e à 

possibilidade de que eles aprendam a se respeitar, mesmo nas suas diferenças. Para a mãe de 

Filipe, o maior benefício se refere à minimização do preconceito, já que a experiência da 

inclusão dá aos alunos a possibilidade de conhecer o outro além das suas limitações. Os 

resultados de uma investigação realizada por Figueiredo (2002) indicam que as crianças que 

tenham na sua turma colegas com NEE aceitam melhor a diferença e mostram-se mais 

favoráveis à deficiência. Isso porque lhes foi dada a oportunidade de conviver com a 

diversidade, o que ampliam seu sistema de condutas adaptativas no que se refere às questões 

sociais.  

Diante do exposto nesta seção, nota-se que as participantes caracterizam a Escola 

Municipal Pedacinho do Céu como inclusiva, enfatizando, especialmente, o seu preparo para 

receber alunos cadeirantes, com estrutura arquitetônica adequada e professores especializados. 

Atualmente, o publico com desenvolvimento atípico é formado por Filipe, uma aluno com 

síndrome de down e um com espectro autista. Pela narrativa foi possível perceber que Filipe 

ainda passa por situações de exclusão na interação com os colegas, embora a sua participação 

em sala seja promotora de uma sensibilização (que se faz necessária) a respeito das 

diferenças. Nota-se, portanto, que as atitudes da comunidade escolar que são promotoras de 

inclusão referem-se, especialmente, à atuação da gestão da escola, que planejou mudanças na 

estrutura arquitetônica da escola pensando em alunos com dificuldade de mobilidade. Além 

disso, a criação de brinquedos para que Filipe pudesse brincar nos intervalos demonstra que a 

instituição não está preocupada apenas com a formação acadêmica do aluno, mas, com sua 

interação com os outros colegas e com o seu bem estar como indivíduo. 

 A partir dos aspectos aqui expostos, a seção a seguir procurou apresentar como se 

configura a docência no contexto da inclusão escolar, partindo da experiência das professoras 

entrevistadas com o aluno Filipe.  
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5.3 DOCÊNCIA NO CONTEXTO DA INCLUSÃO: EXPERIÊNCIA COM UM ALUNO 

COM PARALISIA CEREBRAL 

Docência não é simplesmente adentrar o espaço escolar e ministrar os conteúdos. 

Trata-se de uma atividade que envolve muitas questões, especialmente em se tratando da 

inclusão escolar. Segundo Libâneo (2007), o conceito de docência passa não se restringe 

apenas ao ato de ministrar aulas. Para o autor, as atividades que podem ser incluídas nesse 

conceito se referem ao que ocorre dentro e fora da sala de aula, na amplitude do trabalho 

pedagógico. Isso implica dizer que a atuação do professor é algo que tem ampla repercussão, 

já que não tem relação apenas com o cenário da sala de aula, mas, com tudo o que o professor 

é e faz na escola.  

Refletir sobre essas questões é importante por que o trabalho do professor é 

indispensável no contexto da inclusão escolar, independente de qual seja a necessidade 

educacional especial apresentada pelos alunos. Em se tratando daqueles que tem paralisia 

cerebral, os desafios não são diferentes. Trata-se de indivíduos cujo quadro pode atingir a 

audição, a visão, a locomoção, dentre outras áreas e órgãos sensoriais, demandando, inclusive, 

conhecimentos específicos do professor para a elaboração das estratégias pedagógicas. Essas 

questões pareceram muito claras para as professoras entrevistadas, especialmente quando 

apontaram, em momentos distintos de suas entrevistas, a importância da capacitação  para a 

atuação com esses alunos.  

  Em se tratando de aspectos específicos, relacionados à atuação docente, foi 

questionado, à professora Maria, como são planejadas as aulas nessa turma em que o aluno 

com paralisia cerebral está inserido, ao que respondeu: 

 

“São preparadas de acordo com o currículo e planejamento normal da turma. Esses 

alunos executam as atividades que forem possível a eles mudando as estratégias e 

os materiais.¨ (Prof.ª Maria) 

 

Segundo a professora Maria, as atividades são as mesmas para todos os alunos, sempre 

baseadas no currículo proposto. Durante as observações feitas em sala, notou-se que a mesma 

atividade entregue para a turma também foi destinada à Filipe, com a diferença de que ele a 

realizou por meio de materiais auxiliares apresentados pela professora regente. Foi possível 
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perceber que em alguns momentos o aluno se dispersava em função do barulho provocado 

pelos materiais a ele destinados, apresentando, naquela ocasião, pouco aproveitamento em 

relação à tarefa. Segundo Melo e Martins (2007), os alunos com paralisia cerebral podem 

necessitar de recursos auxiliares para realização de suas atividades escolares, com vistas a 

possibilitar o seu melhor desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social. Nesse sentido, 

nota-se que a escola está conseguindo atender a essa questão e que não se trata de uma 

preocupação desnecessária. Para auxiliar nas aulas com Filipe, as professoras informaram 

utilizar: 

 

¨Massinha de modelar, tampinhas, palito, botões, barbantes, vários outros 

materiais manipulativos, tapetes emborrachados, computador, jogos e outros 

materiais de fácil acesso a eles e que eles possam estar manipulando.¨ (Prof.ª 

Maria) 

¨Bem, nós aqui na sala do AEE, todas as aulas são aulas diferenciadas, né, 

onde nós partimos da potencialidade dos alunos, nós não analisamos as 

limitações, mas nós podemos, nós olhamos qual o potencial. Então todas as 

atividades aqui, elas são feitas de acordo com a necessidade de cada criança. 

Aqui nós temos jogos né, na com a tecnologia assistiva onde nós 

trabalhamos e estimulamos a criança por meio da do computador, temos 

jogos aqui adaptados pra idade dele, como blocos lógicos, numeral e 

quantidade e isso vai da idade mental da criança e também do laudo né, e de 

como nós vamos fazer esse trabalho direcionado pela equipe pedagógica 

também.¨ (Prof.ª Patrícia) 

 

 Pela narrativa das professoras, nota-se que os materiais destinados à dinamização das 

aulas com Filipe são diversificados, na intenção de favorecer o processo de construção do 

conhecimento e, por conseguinte, a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno. Na figura 2, 

exposta a seguir, é possível identificar Filipe manipulando alguns desses materiais: 

 

 

 

 

Figura 2: Materiais utilizados nas aulas com Filipe. 



51 

 

 

A respeito dos materiais que podem facilitar o processo de ensino aprendizagem do 

aluno com paralisia cerebral, Campos (1987) afirma que a aprendizagem é um processo de 

associação entre uma situação estimuladora e a resposta, e isto condiz com a proposta da 

escola onde estimula o aluno com objetos e materiais. Nota-se que são aulas enriquecedoras, 

que tendem a prender a atenção dos alunos, fazendo-os refletir e interagir com os demais 

colegas. Como uma das preocupações do professor se refere à aprendizagem de seus alunos, 

questionou-se, às professoras, se Filipe apresenta alguma dificuldade em relação aos 

conteúdos, e se tem facilidade em alguma disciplina. A esse respeito, responderam: 

¨Sim. No processo de aprendizagem dos conteúdos ele apresenta muita 

dificuldade. Não compreende os comandos, não assimila bem o que está 

sendo administrado. É um aluno que tem um ganho muito grande em estar 

interagindo, está inserido no contexto educacional, mas se falando de 

conteúdos há sim uma aprendizagem, porém com muita dificuldade. Um 

pouquinho de participação maior em ciências sociais. ¨(Prof.ª Maria) 

¨Bem, é, ele apresenta sim uma dificuldade. Ele não acompanha da mesma 

forma que um aluno típico, né. Então nós precisamos realmente como já 

falei é, ter olhar, esse olhar diferenciado, é , ele às vezes, a criança com a 

paralisia ele não consegue acompanhar, costuma ter uma idade mental 

diferente, então é necessário que seja um trabalho diferenciado pra que essas 

dificuldades sejam superadas e que eles seja potencializado. Tá, é, ele tem 

uma facilidade pra as atividades de jogos, linguagens oral, é, ele demonstra 

mais interesse.¨ (Prof.ª Patrícia) 

¨Todos os problemas. Não, nenhuma.¨(Mãe) 

  

 De acordo com as narrativas, nota-se que ambas informam que Filipe apresenta muita 

dificuldade, que não atende plenamente aos comandos e que tem um ritmo diferente se 

comparado aos alunos com desenvolvimento típico. A professora Patrícia salienta que ele 

aprende com maior facilidade nas atividades que envolvem jogos, que lhe parecem mais 
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atrativas, talvez. Vygotsky (2003) afirma que a criança, desde o nascimento, possui potencial 

para aprender e se desenvolver, mas que são as interações com o meio que as auxiliarão no 

seu desenvolvimento. O autor acrescenta, ainda, que algumas crianças tenderão a aprender 

melhor através de recursos lúdicos, e que é importante que o professor tenha a sensibilidade 

de compreender quando dispor desse tipo de instrumento. Pelo exposto nas discussões feitas 

até o momento, acredita-se que as professoras participantes deste estudo tem lançado mão 

desse recurso para facilitar a vida acadêmica de Filipe.  

A respeito da maior dificuldade identificada na experiência com esse aluno, os 

professores alegam: 

Bem, as dificuldades, muitas vezes são as faltas de recursos que a própria 

escola não possui a verba, nós precisamos é, é, é, de alguns recursos que 

muitas vezes não temos a verba, né, alguns jogos que precisa de ser 

adquiridos, livros que possam estimular mais o sensório motor dessa criança 

é, é, recursos para a gente trabalhar psicomotricidade que muitas vezes a 

escola não, não, que a escola não possui mais que nós não temos a verba 

necessária para tá efetuando a compra desses materiais. ¨ (Prof.ª Patrícia) 

¨ Pouco tempo para estar atendendo. ¨(Prof.ª Maria) 

 

 A mãe também compartilhou sua maior dificuldade: 

 

¨Com certeza sempre vai ser o preconceito. ¨(Mãe) 

 

 Para a professora Patrícia, a falta de recursos apropriados para lidar com Filipe tem 

sido uma das principais dificuldades. Para Maria, a maior dificuldade é o pouco tempo 

destinado ao atendimento deste aluno. Já para a mãe de Filipe, a maior dificuldade que 

identifica é o preconceito.  Melo e Martins (2007) concordam sobre recursos quando 

afirmam que a falta de priorização de recursos financeiros, o desconhecimento das normas e 

adaptações que poderiam ser feitas levam a um não cumprimento da lei que garante a 

acessibilidade do aluno com NEE nas escolas.  O preconceito, por sua vez, é apontado por Gil 

(2005) como um comportamento, uma regra, algo que é alimentado pelo desconhecimento, 

sendo fundamental que o alvo do preconceito se torne conhecido, a fim de que essa regra 

possa ser modificada. Esse é, talvez, o caminho mais adequado para que pessoas com NEE 

sejam melhor acolhidas no contexto da escola 
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Para finalizar os aspectos concernentes à prática dessas professoras no processo de 

ensino aprendizagem de Filipe, procurou-se saber quais aprendizagens/colaborações a 

experiência com Filipe tem promovido em suas vidas: 

 

¨ Bem, trabalhar com as crianças né, portadora de necessidades especiais é 

muito gratificante, porque nós avaliamos, aprendemos e reconhecemos que 

essas crianças elas possuem qualidades, possuem competências, são capazes 

de desenvolver basta nós termos um olhar diferenciado e trabalhamos com as 

potencialidades não olhamos as limitações. A partir do momento que nós 

deixamos de lado as diferenças e olhamos as competências dessas crianças 

nós conseguimos sim ter bons resultados, nós conseguimos sim fazer com 

que essa criança desenvolva, conseguimos sim, inserir essa criança na sala 

regular e que ela tem prazer em vir para a escola. ¨ (Prof.ª Patrícia) 

¨ De certa forma, a me capacitar mais, a procurar meios para lidar com esta 

situação e num contexto maior está me trazendo mais condições de estar 

lidando com esta situação no contexto social da nossa sociedade. ¨(Prof.ª 

Maria) 

  

De acordo com a professora Patrícia, a atuação com pessoas com necessidades 

especiais possibilitam que o professor conheça as suas potencialidades e limitações, ao 

mesmo tempo em que também conseguem melhorar as suas próprias práticas.  Maria, por sua 

vez, informa que tem se sentido melhor capacitada a cada experiência com a inclusão, algo 

que é apontado por Duek (2007) que afirma que a experiência de trabalhar com alunos com 

necessidades educacionais especiais está contribuindo para que o professor reveja seus 

conceitos e posturas, auxiliando na formação de atitudes positivas, de reconhecimento e 

valorização das diferenças. Para este autor, o professor deve olhar para a deficiência sem 

negá-la, mas enxergar além da diferença, vislumbrando o potencial e as capacidades, não 

ficando preso às limitações e às barreiras encontradas. 

Observando-se as discussões feitas até aqui, verifica-se que as aulas preparadas pelas 

professoras de Filipe se baseiam no currículo proposto, fazendo-se adaptações para que ele 

possa participar das tarefas. Nota-se, entretanto, que os recursos disponibilizados ao referido 

aluno tendem a diminuir a sua atenção, algo que precisaria ser revisto pelo corpo docente. 

Para auxiliar nas aulas as professoras utilizam materiais diversificados, lançando mão de 

recursos lúdicos para entreter a sua atenção e motivá-lo a participar. Filipe parece apresentar 

muitas dificuldades no processo de escolarização, enfrentando, também, o preconceito 
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daqueles que ainda não compreendem as suas limitações. Em se tratando da atuação docente, 

nota-se que as professoras exercem o papel docente amparadas em uma perspectiva inclusiva, 

reconhecendo que há a necessidade de ajustar recursos, materiais, metodologia e estratégias 

para melhor atender a Filipe.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar os desafios do processo de inclusão 

escolar de um aluno com paralisia cerebral em uma escola da rede municipal de Ipatinga, na 

intenção de identificar atitudes da comunidade escolar que são promotoras de inclusão e 

analisar o papel docente no processo de inclusão do aluno com paralisia cerebral. 

Fundamentou-se na abordagem qualitativa, tendo como principais instrumentos o roteiro de 

entrevistas, o diário de campo e o projeto político pedagógico.   

O estudo demonstrou que os principais desafios enfrentados pela escola no que se 

refere à inclusão de Filipe referem-se à falta de investimento na formação e capacitação dos 

professores; ao tempo destinado ao atendimento do aluno pelo professor especializado e a 

ausência de recursos financeiros para a compra de materiais pedagógicos adaptados, o que 

facilitaria o desenvolvimento e ampliaria as chances de aprendizagem do referido aluno.  

As participantes da pesquisa caracterizam a Escola Municipal Céu Azul como 

inclusiva, enfatizando, especialmente, o seu preparo para receber alunos cadeirantes, com 

estrutura arquitetônica adequada e professores especializados. A criação de brinquedos para 

que Filipe possa brincar nos intervalos demonstra que a instituição não está preocupada 

apenas com a formação acadêmica do aluno, mas, com sua interação com os outros colegas e 

com o seu bem estar como indivíduo. Foi possível, ainda, que Filipe passa por situações de 

exclusão na interação com os colegas, embora a sua participação em sala seja promotora de 

uma sensibilização a respeito das diferenças. 

Verifica-se que as aulas preparadas pelas professoras de Filipe se baseiam no currículo 

proposto, e que adaptações são feitas para que ele possa participar das tarefas. Nota-se, 

entretanto, que os recursos disponibilizados ao referido aluno tendem a diminuir a sua 

atenção, algo que precisaria ser revisto pelo corpo docente. Para auxiliar nas aulas as 

professoras utilizam materiais diversificados, lançando mão de recursos lúdicos para entreter 

a sua atenção e motivá-lo a participar. Filipe parece apresentar muitas dificuldades no 

processo de escolarização. Apesar disso, nota-se que as professoras exercem o papel docente 

amparadas em uma perspectiva inclusiva, reconhecendo que há a necessidade de ajustar 

recursos, materiais, metodologia e estratégias para melhor atendê-lo  
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Acredita-se que o tempo destinado a esse estudo tenha sido curto, e que novas 

pesquisas possam surgir, a partir de temas trabalhados aqui. Espera-se que ele seja útil a 

estudiosos que atuam com a inclusão escolar, e que também sirva como instrumento de 

reflexão para famílias que tem filhos com paralisia cerebral.  
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APENDICE A ENTREVISTA REALIZADA COM O PROFESSOR  

 

 

1) Qual é a sua formação e quanto tempo você tem de formada (o)? 

2) Há quanto tempo você trabalha nesta escola? 

3) Há quanto tempo escola em que você trabalha atende pessoas em situação de deficiência? 

4) Quais são os tipos de necessidades educacionais especiais atendidas nesta escola? 

5) A escola realizou alguma modificação para atender a esses alunos? Quais? 

6) Quantos casos de paralisia cerebral há na escola?  

7) Qual é a formação do (s) professor (es) que atua (m) com esses alunos com paralisia 

cerebral? 

8) Qual o critério para a inserção desse (a) aluno (a) na turma regular (aqui você pretende 

saber se a escola escolhe uma turma onde esse aluno será matriculado pela quantidade de 

alunos, pela formação do professor, etc.)? 

9) Como são planejadas as aulas nessa turma em que o (a) aluno (a) com paralisia cerebral 

está matriculado? 

10) Quais recursos/materiais são utilizados na dinamização das aulas desse aluno? 

11) Que dificuldades você percebe que esse (a) aluno (a) enfrenta em relação à interação com 

os demais colegas? 

12) Que benefícios você identifica que os outros alunos podem ter ao conviver com um aluno 

com necessidade educacional especial? 

13) Ele apresenta alguma dificuldade no processo de aprendizagem dos conteúdos? Quais? 

14) Há alguma matéria na qual ele tenha mais facilidade? Quais? 

15) Em sua opinião, quais aspectos facilitam a inclusão desse aluno na escola? 

16) Quais aspectos você acredita que precisam ser modificados para favorecer a inclusão 

desse aluno? 

17) Em relação às modificações que precisam ser feitas, no que a direção da escola pode 

colaborar? 

18) Em relação às modificações que precisam ser feitas, no que a coordenação pedagógica 

pode colaborar? 

19) Em relação às modificações que precisam ser feitas, no que você pode colaborar? 

20) Qual a maior dificuldade identificada por você na experiência com esse aluno? 

21) Qual a colaboração que essa experiência tem trazido para a sua profissão? 

22) Gostaria de acrescentar algo mais?  
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APENDICE B ENTREVISTA REALIZADA COM O PROFESSOR DO AEE 

 

 

1) Qual é a sua formação e quanto tempo você tem de formada (o)? 

2) Há quanto tempo você trabalha nesta escola? 

3) Há quanto tempo a escola em que você trabalha atende pessoas em situação de 

deficiência? 

4) Quais são os tipos de necessidades educacionais especiais atendidas nesta escola? 

5) Quais recursos/materiais são utilizados na dinamização das aulas desse aluno? 

6) Em sua opinião, qual a importância do (a) aluno (a) com paralisia cerebral estar na sala de 

aula regular? 

7) Que dificuldades você percebe que esse (a) aluno (a) enfrenta em relação à interação com 

os demais colegas? 

8) Que benefícios você identifica que os outros alunos podem ter ao conviver com um aluno 

com necessidade educacional especial? 

9) Ele apresenta alguma dificuldade no processo de aprendizagem dos conteúdos? Quais? 

10) Há alguma matéria na qual ele tenha mais facilidade? Quais? 

11) Em sua opinião, quais aspectos facilitam a inclusão desse aluno na escola? 

12) Quais aspectos você acredita que precisam ser modificados para favorecer a inclusão 

desse aluno? 

13) Em relação às modificações que precisam ser feitas, no que a direção da escola pode 

colaborar? 

14) Em relação às modificações que precisam ser feitas, no que a coordenação pedagógica 

pode colaborar? 

15) Em relação às modificações que precisam ser feitas, no que o professor regente pode 

colaborar? 

16) Em relação às modificações que precisam ser feitas, no que você regente pode colaborar? 

17) Qual a maior dificuldade identificada por você na experiência com esse aluno? 

18) Qual a colaboração que essa experiência tem trazido para a sua profissão? 

19) Gostaria de acrescentar algo mais? 
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APENDICE C ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM A MÃE 

 

1) Qual é a idade do (a) filho (a) de vocês? 

2) Qual a ordem de nascimento dele (a) em relação aos irmãos? (primeiro, segundo, 

terceiro filho???) 

3) Como vocês tiveram o diagnóstico?  

4) Que idade ele (a) tinha? 

5) Como é ser pai/mãe de um filho com paralisia cerebral? 

6) Qual a maior dificuldade que vocês enfrentam? 

7) Em quantas escolas ele (a) já estudou? 

8) Como é a relação de vocês com a escola em que ele (a) estuda hoje? 

9) Em sua opinião, qual a importância dele (a) frequentar a sala de aula regular? 

10) Que dificuldades você percebe que ele (a) enfrenta em relação à interação com os 

demais colegas? 

11) Que benefícios você identifica que os outros alunos podem ter ao conviver com um 

aluno com necessidade educacional especial? 

12) Ele (a) apresenta alguma dificuldade no processo de aprendizagem dos conteúdos? 

Quais? 

13) Há alguma matéria na qual ele (a) tenha mais facilidade? Quais? 

14) Em sua opinião, quais aspectos facilitam a inclusão dele (a) na escola? 

15) Quais aspectos você acredita que precisam ser modificados para favorecer a inclusão 

dele na escola? 

16) Em relação às modificações que precisam ser feitas, no que a direção da escola pode 

colaborar? 

17) Em relação às modificações que precisam ser feitas, no que o professor regente pode 

colaborar? 

18) Gostaria de acrescentar algo mais? 
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ANEXO A: CARTA DE APRESENTAÇÃO  

 

 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PGPDS 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

Da: Universidade de Brasília– UnB/Universidade Aberta do Brasil – UAB 

Polo: _____________________________________________________________ 

Para: o(a): Ilmo(a). Sr(a). Diretor(a) _____________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________ 

 

Carta de Apresentação  

Senhor (a), Diretor (a), 

 

Estamos apresentando a V. Sª o(a) cursista pós-graduando(a) 

_____________________________________________________________________________que está em 

processo de realização do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar.  

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico sobre tema acerca da 

inclusão no contexto escolar, cujas estratégias metodológicas podem envolver: entrevista com professores, pais 

ou outros participantes; observação; e análise documental.  

A realização desse trabalho tem como objetivo a formação continuada dos professores e profissionais da 

educação, subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como 

consequência uma educação inclusiva.  

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição de Vossa Senhoria para maiores esclarecimentos 

no telefone: (061) 3107-6911. 

 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________________ 

Coordenador(a) do Polo ou Professor(a)-Tutor(a) Presencial 

 

 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar: 

Profª Drª Diva Albuquerque Maciel 
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ANEXO B: TERMO DE ACEITE 

 

 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PGPDS 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

Da: Universidade de Brasília– UnB/Universidade Aberta do Brasil – UAB 

Polo: _____________________________________________________________ 

Para: o(a): Ilmo(a). Sr(a). Diretor(a) _____________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________ 

 

Carta de Apresentação  

Senhor (a), Diretor (a), 

 

Estamos apresentando a V. Sª o(a) cursista pós-graduando(a) 

_____________________________________________________________________________que está em 

processo de realização do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar.  

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico sobre tema acerca da 

inclusão no contexto escolar, cujas estratégias metodológicas podem envolver: entrevista com professores, pais 

ou outros participantes; observação; e análise documental.  

A realização desse trabalho tem como objetivo a formação continuada dos professores e profissionais da 

educação, subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como 

consequência uma educação inclusiva.  

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição de Vossa Senhoria para maiores esclarecimentos 

no telefone: (061) 3107-6911. 

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________ 

Coordenador(a) do Polo ou Professor(a)-Tutor(a) Presencial 

 

 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar: 

Profª Drª Diva Albuquerque Maciel 
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ANEXO C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ASSINADO 

PELO PROFESSOR 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhor(a) Professor(a), 

Sou orientando(a) do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do Brasil/Universidade de 

Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo sobre____________________________________. Assim, 

gostaria de consultá-lo(a) sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa. 

Esclareço que este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o planejamento de 

atividades com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em 

contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação continuada dos professores nesse contexto de 

ensino.  

A coleta de dados será realizada por meio de ______________________________ (explicitar todas 

as técnicas de coleta de dados: gravações em vídeo das situações cotidianas e rotineiras da escola; 

entrevistas, observações, questionários etc.) 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você 

poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que desejar e isso não acarretará qualquer prejuízo ou alteração 

dos serviços disponibilizados pela escola. Asseguro-lhe que sua identificação não será divulgada em hipótese 

alguma e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo analisados coletivamente. Os dados 

provenientes de sua participação na pesquisa, tais como __________(explicitar instrumentos de coleta de 

dados), ficarão sob a guarda do pesquisador responsável pela pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo telefone 

_____________________ ou no endereço eletrônico _____________. Se tiver interesse em conhecer os 

resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) responsável pela 

pesquisa e a outra com o senhor(a). 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente. 

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

______________________________________ 

Assinatura do Professor 

Nome do Professor: _________________________________________________ 

E-mail(opcional): ______________________________________________________________ 
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ANEXO D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ASSINADO 

PELA MÃE: 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

                                     TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

Sou orientando(a) do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do Brasil/Universidade de 

Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo sobre________________________________________. 

Assim, gostaria de consultá-lo(a) sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa. 

A coleta de dados será realizada por meio de ______________________________ (explicitar todas 

as técnicas de coleta de dados: gravações em vídeo das situações cotidianas e rotineiras da escola; 

entrevistas, observações, questionários etc.) 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você 

poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que desejar e isso não acarretará qualquer prejuízo ou alteração 

dos serviços disponibilizados pela escola. Asseguro-lhe que sua identificação não será divulgada em hipótese 

alguma e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo analisados coletivamente. Os dados 

provenientes de sua participação na pesquisa, tais como __________(explicitar instrumentos de coleta de 

dados), ficarão sob a guarda do pesquisador responsável pela pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo telefone 

_____________________ ou no endereço eletrônico _____________. Se tiver interesse em conhecer os 

resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) responsável pela 

pesquisa e a outra com o senhor(a). 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente. 

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

______________________________________ 

Assinatura do Participante Voluntário 
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Nome do Participante Voluntário: _________________________________________________________ 

E-mail(opcional): ______________________________________________________________________ 

 

 


