
1 

 

 

 

 

 

PARALISIA CELEBRAL E INCLUSÃO: DESAFIOS E PARCERIAS. 

 

Néclea Dantas de Carvalhoi 

Cássia de Fátima da Silva Souzaii  

 
EIXO TEMÁTICO 11: Educação e  Inclusão Social 
 
 
Resumo  
 
O presente artigo objetiva mostrar como um aluno da rede pública municipal de Nossa Senhora do 
Socorro, 15 anos, do sexo masculino, matriculado no 5°ano do ensino regular enfrenta os desafios e 
possibilidades da Paralisia cerebral rumo a “Aprendizagem” de modo que possa ultrapassar as 
barreiras impostas pela escola comum e participar de sua turma com autonomia. Para tanto no presente 
escrito será apresentado segundo os preceitos da Aprendizagem colaborativa em rede com base em 
situações do cotidiano escolar - ACR, composto pela proposição do caso e análise e clarificação do 
problema, discussão do problema, solução e socialização do problema.  
 
Palavras-chave: (1) Atendimento Educacional Especializado; (2) Desafios; (3) Escola comum  
 
 
summary 
 
This article aims to show how a student of municipal public Nossa Senhora do Socorro, 15, 
male, enrolled in 5th grade regular education faces the challenges and possibilities of Cerebral 
Palsy toward "learning" so that it can overcome the barriers imposed by the common school 
and attend class with their autonomy. For much of this writing will be presented according to 
the precepts of collaborative learning network based on everyday situations at school - ACR, 
composed by the proposition and the case analysis and problem clarification, discussion of the 
problem, solution and socialization of the problem. 
 
Keywords: (1) Specialized Educational Services, (2) Challenges, (3) Common School 
 
 

1 Diretrizes do MEC 

 

A Política Nacional da Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva (2008) é um 

documento diretriz que norteia a prática inclusiva na educação e prevê ações que promovam o 
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acesso, permanência e aprendizagem dos alunos no ensino regular e especializado. Percebe-se 

que tal documento tem causado impacto no meio educacional por se tratar de orientações que 

chamam os profissionais de educação a refletirem sobre a prática educacional e a permanência 

efetiva de toda sua clientela, sem distinção e reservas.  

O documento tem gerado conflito no meio educacional e promovido discussões entre setores 

da educação direcionando a problemática para a questão de infraestrutura e formação de 

professores. Diante deste cenário, alunos matriculados na rede regular têm o seu direito 

tolhido, configurando assim a garantia apenas do acesso a escola, deixando-se de lado a 

permanência e aprendizagem desse aluno.  

A cada ano tem aumentado o número de alunos com algum tipo de deficiência, fato 

que exige uma organização pedagógica, orientação aos profissionais, formação continuada, 

mudança no regimento e no PPP - Projeto Político Pedagógico, pois é fato que tais 

documentos não previam a chegada desse público. Havia nas escolas casos isolados, e muitos 

eram vistos como pessoas que estavam ali para se socializar, pois apenas isso bastava. O 

cenário escolar mudou e com isso o funcionamento da instituição deve acompanhar tais 

mudanças.  

 

 

2 Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva em 

Nossa Senhora do Socorro/ SE.  

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 

como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas 

regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 

educacionais especiais, garantindo: Transversalidade da educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior; Atendimento educacional especializado; Continuidade da 

escolarização nos níveis mais elevados do ensino; Formação de professores para o 

atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão 

escolar; Participação da família e da comunidade; Acessibilidade urbanística, arquitetônica, 

nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e Articulação 

intersetorial na implementação das políticas públicas.   
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A Educação Especial tem um caráter transversal que envolve: a educação do 

quilombo, do campo, indígena, educação de jovens e adultos, o ensino superior, ensino 

médio, o ensino fundamental e a educação infantil; e apresenta como público-alvo o aluno 

com surdez, deficiência física, intelectual, cegueira, baixa visão, surdo cegueira, transtorno 

global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

No município de Nossa Senhora do Socorro, a Secretaria Municipal de Educação inicia a 

trajetória rumo à inclusão, buscando esse caráter transversal e o atendimento da clientela 

citada anteriormente, a partir da assinatura de adesão ao Programa: Educação Inclusiva - 

Direito a Diversidade, em Maio de 2008. Anterior à adesão, essa Política era exercida apenas 

pela DR8 com encaminhamento ao CREESE – Centro de Referência do Estado, para 

avaliação de alunos com deficiência, orientação aos professores e equipe diretiva, assim como 

sugestões metodológicas de como trabalhar com essa clientela. Muito desses alunos eram 

matriculados direto na rede estadual de ensino e encaminhados para as Salas de Recursos do 

Estado.  

Em Outubro do mesmo ano, a promotoria da justiça do município realizou audiência 

com membros da Educação Especial do Estado e com a Diretora Pedagógica do Município. 

Foram acordados que o município deveria, a partir daquela data, se responsabilizar pelos 

alunos especiais, assim como colocar em prática a Política da Educação Especial (2008), 

formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado e demais 

profissionais da educação para inclusão escolar, funcionamento do AEE - Atendimento 

Educacional Especializado quanto aos recursos, acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos 

mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação e articulação 

intersetorial na implementação das políticas públicas.  

A primeira ação da referida política aconteceu em Maio de 2009, com a Sensibilização 

do Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade em parceria com a Secretaria de 

Educação do município de Aracaju. Outros acontecimentos estão marcando a caminhada em 

prol da Inclusão e dentre eles merecem destaque:  

� Censo da educação especial, promovido pela Secretaria de Educação de Nossa Senhora do 

Socorro em parceria com a Secretaria de Saúde na pessoa da Secretária de Saúde e Promotoria 

da Justiça. Para essa ação merece realce a atuação dos agentes de saúde que fizeram o 

levantamento de dados junto às comunidades das seis regiões;  
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� Encaminhamento médico que proporcionou a realização de diagnósticos de alunos da rede 

municipal, em parceria com a Secretaria de Saúde, através das médicas da rede municipal de 

saúde;  

� Parcerias para cursos e formação continuada com o DIEESP/SE, CREESE/SE, NAAHS – 

Núcleo de Altas Habilidades, CAS – Centro de atendimento ao surdo, para profissionais das 

escolas, com o objetivo de promover um entendimento da temática;  

� Articulação em rede entre as secretarias do município de Nossa Senhora do Socorro;  

� Apresentação do referencial da Educação Inclusiva do município de Nossa Senhora do 

Socorro para os diretores das 38 escolas da rede, para comunidade e vereadores;  

� Curso de formação para cuidadores que irão auxiliar as escolas no cotidiano do aluno que 

requer cuidados especiais.  

 

Diante do exposto cabe ressaltar a importância do que Bock (2010) denominou de rede 

de apoio:  

(...) Equipe de trabalho que atua com o aluno em diferentes momentos. Ela 
poderá ter, entre os seus integrantes, todos os profissionais, colegas e 
também profissionais da área de saúde como fonoaudiólogo, neurologista, 
psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ortopedista. A equipe 
poderá contar ainda com técnicos de informática, designers, engenheiros, 
marceneiros.  
 

Em 2010 a prioridade foi iniciar o AEE em duas escolas da rede municipal, equipadas 

pelo MEC através das ações do PAR - Plano de Ações Articuladas, e, para tanto foram 

realizados cursos com os diretores e coordenadores, assim como o levantamento de dados dos 

alunos que possuem o direito a se beneficiar com as salas de recursos multifuncionais. Em 

2011 o município recebeu mais 5 salas de recursos multifuncionais que até o momento 

somente efetivou o funcionamento de mais uma . 

O município investiu na formação por entender que é o eixo de sustentação. A partir 

de então vem suscitando ações responsáveis e comprometidas com a inclusão, pois difícil ou 

não, é causa de todos, é causa de muitos. Não conseguiremos se pensarmos que isso não é 

conosco. Isso dever ser para mim, para você e para todos.  

 
 
 
3  Caminhos para o Caso V 
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Inclusão vem sendo discutida, na atualidade, como uma imposição das autoridades 

competentes e gerando grandes equívocos que acabam canalizando as ações em torno do 

acesso a esse aluno no sistema educacional, esquecendo assim do olhar para a garantia da 

permanência e aprendizagem dos mesmos. Dentre o público do ensino regular, o aluno com 

Paralisia Cerebral compõe esse contexto e exige acompanhamento constante e um 

atendimento especializado.  

Segundo Litte (1861), médico ortopedista, inglês, criador da expressão Paralisia 

Cerebral, PC, refere-se a ausência de movimentos nos músculos inferiores e/ou superiores . O 

referido termo indica uma condição de ser afetados por prejuízos ao Sistema Nervoso Central, 

onde as causas são multifatoriais associadas a fatores ligados a questões Pré-natais, Perinatais 

e Pós-natais. As causas associadas durante a gravidez estão a hipertensão arterial, anemias 

graves, infecções, diabetes, má formação do sistema Nervoso Central, toxemia gravídica. As 

causas ligadas durante ou logo pós-parto estão os traumatismos no parto, sofrimento fetal, 

nascimentos prematuros, e distúrbios circulatórios cerebrais e as causa Pós-natais estão as 

asfixia , traumatismo craniano e Meningites.  

Quanto a classificação a depender da localização onde aconteceu a lesão no córtex 

Cerebral, as paralisias cerebrais podem ser de forma espástica, atetóide, ataxica e hipotônoca ( 

NACPC, 2011):  

 

Forma espástica – há aumento do tono muscular que pode atingir um lado do 
corpo (hemiparesia), membros inferiores (diplegia) ou os quatros membros 
(quadriplegia),(...). Forma atetóide – presença de movimentos anormais de 
distribuição difusa, nem sempre simétrica, que tendem a se exacerbar à 
movimentação voluntária e aos estímulos sensoriais ou emocionais. Forma 
atáxica –caracteriza-se por incoordenação, distúrbios de equilíbrio que 
dificultam a movimentação voluntária e marcha e diminuição da 
tonicidademuscular. Forma hipotônica – é raro na paralisia cerebral criança 
puramente hipotônica. Seu tônus muscular é baixo, sendo características a 
hipoatividade, a falta de controle postural e a dificuldade em vencer a 
gravidade.  
 
 

V. de 14 anos é aluno da rede municipal, pessoa com Paralisia cerebral consequência 

de uma Anóxia ao nascer e no decorrer de sua história aprendeu a conviver em grupo 

mantendo vínculos de dependência, principalmente com sua genitora, mas no ambiente 

familiar desempenha algumas funções delegadas pela mãe que evidenciam sua capacidade de 

ser sujeito ativo e autônomo. Por está acostumado a ter todas as suas solicitações aceitas, 
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apresenta em seu convívio com o outro pouca tolerância, fato projetado nos jogos e atividades 

pedagógicas propostas no AEE.  

O menor é o mais velho de três irmãos. Seu pai trabalha como pedreiro e conta com 

ajuda da aposentadoria de V. para o sustento da família. Sua mãe é quem o acompanha para 

os atendimentos e cuida também de seus irmãos. Existe uma dependência muita grande de V. 

em relação a sua genitora, necessitando de sua presença em todos os locais em que ele 

freqüenta.  

Segundo sua genitora, V. passou da hora de nascer, e por conseqüência da Anóxia 

apresenta paralisia cerebral. Ele faz tratamento desde bebê. Começou a andar com cinco anos 

e apresentou grandes dificuldades nas aquisições psicomotoras. No meio social em que vive, 

interage bem com as pessoas e ajuda a mãe nas tarefas domésticas.  

A diretora da escola nos informou que inicialmente precisou da ajuda da mãe para 

alimentá-lo, pois ele engasgava constantemente. Agora V. conta com a professora e a diretora 

da escola para comer comidas sólidas, e os alimentos líquidos toma no canudo.  

A professora da sala regular relatou que no início, durante a hora de escrever, V. 

escolhia um dos colegas para ser seu escriba. Quanto às avaliações, é realizado com base na 

aquisição do conhecimento adquirido por ele de forma processual e também por meio de 

prova objetivo. A professora ler a prova e dá as alternativas e V. responde.  

Em 2010 V. começou a frequentar a sala do AEE (Atendimento Educacional 

Especializado). Segundo a professora da Sala Multifuncional, V. apresenta dificuldades na 

coordenação motora fina, grossa e na fala. Não gosta de se sentir frustrado. Quanto a sua 

aprendizagem, domina subtração, adição, multiplicação (5x), conhece dinheiro, identifica os 

números, sabe fazer atividades de sequência lógica, joga dominó, reconhece o seu nome 

completo e consegue escrever o primeiro, mas já esta começando a copiar o seu sobrenome. 

Não aceita ir para o AEE sem a presença da mãe e exige que a mesma fique dentro da sala 

durante o atendimento. Esse é um grande desafio a vencer, pois ele se recusa a fazer as 

atividades do AEE se sua mãe não estiver. Na Kombi da prefeitura que transporta V. para o 

AEE existe uma CUIDADORA que se responsabiliza em pegar e trazer de volta cada criança, 

mas ele não aceita entrar e nem ficar sozinho na Kombi. V. mostra muita satisfação em 

frequentar o AEE e participa com entusiasmo das atividades propostas. Na escola V. é aceito 

pelos colegas e funcionários, mostrando felicidade em está incluso no cotidiano escolar.  
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4 Aspectos relevantes para a clarificação do problema  

 

4.1 Desafios e entraves na trajetória de V.  

 

A entrada de V no AEE foi uma possibilidade de sua mãe permitir ao filho crescer e se 

tornar independente de muitas coisas; entre elas o corte do cordão umbilical que parece existir 

mesmo depois de 14 ANOS, pois a presença constante da mãe em todos os lugares que ele 

frequenta é uma exigência dele. Segundo a genitora, é algo que ela não consegue intervir, pois 

V é insistente e se recusa a fazer qualquer coisa se não for com sua mãe ao lado. Essa 

dependência de V com a mãe parecem ser reforçadas pela diretora e professora da escola que 

solicita a genitora no espaço de domínio e responsabilidade da instituição para alimentá-lo 

quando se trata de alimentos sólidos. Há certa resistência da escola em assumir a 

responsabilidade desse fato, horas por medo, hora por ser mais fácil passar a responsabilidade 

para a mãe sobre a alegação de que os riscos de imprevistos sejam assumidos por quem já 

sabe lhe dá com a situação.  

No que se referem à aprendizagem no ensino regular, as alternativas utilizadas para 

que V realizem as atividades parecem funcionar em parte, pois permitem que ele participe do 

exame, onde a professora realiza a leitura da prova e dá as alternativas para que V responda, 

porém dois aspectos foram negligenciados:  

 

1. A forma de avaliar e registrar o seu processo de aprendizagem podem ir além de uma prova 

escrita e não somente o de V, mas o da turma toda;  

2. A realização de um trabalho que permita a V não estabelecer uma relação de dependência 

com o outro assim como o faz com a sua mãe.  

 

A avaliação poderia ser processual e contemplar não apenas a realização da prova, mas 

também de atividades em grupo, onde os alunos pudessem trocar experiências e atuarem 

como mediadores uns dos outros, possibilitando a troca de habilidades e superação de suas 

limitações. Além do trabalho em grupo, poderiam ser realizadas atividades práticas que 

coloquem em prática os conhecimentos adquiridos na sala de aula e estimulem o debate do 

assunto explanado pela professora.  

V no seu cotidiano busca o outro como algo que impede o desenvolvimento de sua 

autonomia. A paralisia Cerebral o coloca frente a limitações próprias da condição que se 
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encontra, porém existem recursos da tecnologia assistiva que podem o servir e oferecer 

condições de independência, mas V é muito resistente a essas alternativas, negando a 

possibilidade de se libertar da dependência da mãe, da professora, do ensino regular. Ao final 

do primeiro semestre, durante a avaliação com a professora de educação física, V se recusou a 

realizar o exame, exigindo a presença da professora do ensino regular. Esse ocorrido atesta a 

resistência de V em vivenciar situações novas e deixar de usar a professora como apêndice de 

sua pessoa.  

A professora do AEE poderá rever a orientação ministrada a professor de sala regular 

no ano de 2010, além de orientação do professor de Educação Física frente as resistência de V 

apresentadas durante suas aulas.  

O objetivo dessas orientações é contribuir para a superação das dificuldades de 

linguagem escrita e oral, raciocínio, motricidade fina e grossa, além de intolerância a 

frustração.  

 

4.2 Caminhos possíveis de se trilhar para a solução do problema  

 

4.2.1 Linguagem oral  

 

Relato de ocorrências e vivências do aluno em casa, na escola, na rua, através de 

figuras que representem as situações vivenciadas, leitura de cenas em livros ou figuras do 

computador, dramatizações, músicas do seu conhecimento utilizando temáticas relacionadas 

às vivências descritas, citadas anteriormente. Adivinhações, brincadeira de faz-de-conta ou de 

imitação de situações observadas trazidas pelo aluno e demais atividades que favoreçam a 

expressão oral, ampliação do vocabulário e a criatividade do aluno.  

 

4.2.2 Linguagem escrita  

 

Trabalha a leitura para o aperfeiçoamento de suas aquisições, estimulada através da 

leitura do seu próprio nome e dos colegas de sala, como também de pequenos textos. Durante 

as atividades de faz-de-conta cria situações onde o aluno tenha a necessidade de fazer 

anotações de recados, fazer listas das atividades diárias, trabalhando a função social da 

escrita. Registrar receitas culinárias, escrever listas de nomes dos colegas, de brinquedos que 
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se interesse, de pessoas da família usando alfabeto móvel e completar com este, as palavras 

conhecidas com letras que faltem.  

Produção de texto individual, tendo o professor como escriba, a partir de histórias 

ouvidas na sala de recurso para que ele presencie atos de escrita. Trabalhar a simbolização, 

após a leitura, desenhando sobre o texto lido; fazer leitura de revista em quadrinhos, pequenos 

poemas estimulando a percepção de sons finais para ele compreender a relação entre letras e 

sons, considerando que sua concepção de escrita é pré-silábica, não fazendo, portanto, esta 

relação. Pode ser usado, também como recurso, o Jogo da forca, bingos, completar palavras 

em quadros faltando letras, dominó de palavras, dominó relacionando letra à palavra que 

começa com a mesma inicial, etc.  

 

4.2.3 Frustração  

 

Trabalhar com jogos de regras possibilitando lidar com situações de perda e ganhos.  

Jogo da memória adaptado, UNO, jogos no computador, cara a cara, dominó adaptado e 

baralho.  

Propor novos desafios à medida que o aluno for ampliando seu desenvolvimento 

cognitivo e estimular as interações grupais.  

 

4.2.4 Motricidade grossa  

 

As atividades de motricidade grossa estarão dentro do contexto das atividades 

propostas no atendimento, buscando favorecer movimentos amplos. Tais movimentos 

poderão ser trabalhados a partir de atividades desenvolvidas no grupo e utilizando o ambiente 

externo a sala de atendimento.  

 

4.2.5 Orientação familiar  

 

A família será orientada e um espaço de escuta será dado à genitora para que a mesma 

perceba a importância de não superproteger V. e auxiliá-lo nas suas dificuldades de estar só 

em outros ambientes sem que ela não precise estar presente. 

 

4.2.6 A interlocução do professor de AEE com os demais atores envolvidos no processo  
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Isso se fará também com o objetivo de conhecer os efeitos do plano de Atendimento 

Educacional Especializado, tanto no comportamento como no desempenho escolar de V, 

subsidiando uma possível reestruturação do plano, caso os objetivos não sejam alcançados.  

 

4.3 Resultados Esperados  

 

Como resultado espera-se que V. passe a se perceber como um sujeito inteirado e 

integrado ao grupo, capaz de se relacionar com os colegas, desenvolvendo sua capacidade de 

comunicação e de expressão, fazendo uso de diferentes formas de linguagem e podendo desta 

forma ampliar o seu vocabulário, evoluir na sua concepção sobre a língua escrita e passar a se 

interessar por atividades desta natureza. Espera-se também que ele supere as dificuldades de 

motricidade motora fina e grossa. A avaliação dos resultados ocorrerá de forma contínua, 

sendo que os dados das observações serão registrados por escrito, em ficha de 

acompanhamento. Nestas fichas constarão a evolução de aprendizagem dele e os fatores que 

contribuíram para tal; Constará também da contribuição do plano de AEE no seu 

desempenho. O objetivo do registro servirá para acompanhar os avanços que o aluno 

conseguiu alcançar, bem como os resultados obtidos a partir do emprego do plano. Para isto 

serão consideradas também, as interlocuções feitas em sala de aula, na sala de recursos, e com 

a família. 

 

4. Considerações Finais  
 

A implantação do AEE e as diretrizes inclusivas do MEC no município trouxeram a 

possibilidade de trilharmos novos rumos na educação, lançando um olhar inclusivo para as 

questões da aprendizagem, procurando garantir não somente o acesso, aspecto que vinha 

sendo garantido, mas também a permanência e aprendizagem.  

V foi um de muitos alunos que passaram a frequentar as Salas de recursos 

multifuncionais e a terem orientações mais precisas diante das dificuldades encontradas no 

cotidiano escolar. Durante essa trajetória foi percebido o quanto, não somente os professores, 

mas a família e gestores precisam de um direcionamento para as questões da inserção efetivas 

dessa clientela e do desenvolvimento do olhar especial para a necessidade de mediação, 
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vinculo e parcerias que possam somar a prática do cotidiano que busca o bem estar físico, 

afetivo e cognitivo de todos sem exceção.  

V. já era aluno da escola e percebemos o quanto as funcionárias tinha um olhar 

assistencialista, sempre se prestando a fazer para e nunca fazer com, colocando V. no lugar de 

dependência e incapacidade. Ao entrar no AEE essa questão foi vencida eo foco mudou do 

aluno deficiente para o aluno que progrediu, o aluno que possui potencial e pode ser capaz de 

se desenvolver como os outros, dentro de seu tempo, com a mediação adequada e recursos 

apropriados. Hoje V. aumentou seu ciclo de amizade, não se recusa a interagi com outras 

professoras e participa mais ativamente das atividades, se sentindo autor de sua própria 

história.  

A relação de V. com a mãe ainda é um grande desafio principalmente no que se refere 

a sua frequência em ambientes diferentes da escola e do AEE, pois V. se recusa a estar em 

grupo se não for com a companhia da genitora, parece que a ela funciona como uma muleta 

que dá sustentação para que V. possa caminhar. Esse fato é algo mais complexo e acreditamos 

que a medida que V. for ampliando sua autonomia, essa questão seja minimizada, afinal 

muitas outras coisas já aconteceram que puncionaram V. ao crescimento. Acreditamos que 

isso é apenas o começo de uma bela e bem sucedida história.  

Acreditamos no potencial de V. e certamente o que estar por vir é mais um capítulo de 

luta, realização e crescimento.  
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