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Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada na disciplina Problemas de aprendizagem, da
Universidade Estadual de Feira de Santana que teve por objetivo conceituar a Paralisia Cerebral, bem
como identificar as implicações no que concerne a inserção da criança com necessidades especiais no
ensino regular, a partir do estudo caso feito em uma turma do grupo 05, com uma criança portadora
dessa patologia e enfatizar a importância da família nesse processo de inclusão. Para essa análise, foram
utilizadas literaturas de: Silveira e Neves (2006), Dessen e Polonia (2007), Hoffman, Tafner e Fischer
(2003), Cruz (2012), Machado e Sobral (2000), entre outros. Os resultados evidenciam lacunas em
relação ao ensino de qualidade, falta de investimento na formação e capacitação dos professores e na
permanência dessas crianças na escola.

.

PALAVRAS CHAVE: Paralisia Cerebral- Ensino Regular- Escola- Família.

Abstract: This article is the result of a survey conducted in the discipline problems of learning, the State
University of Feira de Santana, who aimed to conceptualize Cerebral Palsy, and identify the implications
regarding the inclusion of children with special needs in regular schools, the from the case study done on a
class group 05, with a child with this disease and emphasize the importance of family in the process of
inclusion. For this analysis, we used literatures: Silveira and Neves (2006), Dessen and Poland (2007),
Hoffman, Tafner and Fischer (2003), Cross (2012), Machado and Sobral (2000), among others. The results
show gaps in relation to quality education, lack of investment in education and training of teachers and the
permanence of these children in school.
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O presente trabalho é o resultado das discussões e questionamentos levantados no componente curricular
Problemas de Aprendizagem ministrado no curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual
de Feira de Santana. Partindo da questão norteadora, como ocorre o processo de desenvolvimento
cognitivo em crianças com paralisia cerebral, o objetivo deste trabalho é explicitar as dificuldades
encontradas por alunos com PC no decorrer do processo de aprendizagem na escola. Considerando que o
número de indivíduos com paralisia cerebral vem aumentando a cada dia, fazem-se necessárias algumas
reflexões a respeito do processo de escolarização desses sujeitos.

Como fonte de coleta de dados utilizamos da observação participante as quais foram realizadas durante o
Estágio Supervisionado em Educação infantil em uma turma com crianças do grupo 05, de uma escola
pública do município de Feira de Santana, por um período de aproximadamente 3 semanas, relativo às 60
horas de estágio, além de levantamentos bibliográficos que fundamentam e caracterizam o tema. Durante
a citada observação identificamos a presença de uma criança na turma com Paralisia Cerebral,
desenvolvemos a partir daí um estudo de caso que será relatado posteriormente.

O interesse em abordar o tema surgiu após verificada a falta de preparação do profissional de Pedagogia
para lidar em sala de aula com crianças que apresentam a PC. Por entender que esta falta de preparação
advém primeiramente da própria formação acadêmica e também da falta de qualificação permanente do
profissional, resolvemos aproveitar a oportunidade para trazer uma discussão a respeito de um tema tão
relevante para os profissionais de educação, ressaltando a importância de o profissional buscar se
qualificar para lidar com as diversas situações do ambiente escolar.

Para a escrita deste artigo utilizamos como referencial teórico, as leituras dos textos de Dessen e Polonia
(2007), Silveira e Neves (2006), Hoffman, Tafner e Fischer (2003), Cruz (2012), Galvão, Machado e
Sobral (2000), Cardoso e Flôr (2008), Fisching (1970) que trazem discussões importantíssimas sobre a
temática que aqui será apresentada.

O percurso deste presente artigo será apresentado em quatro partes. Na sequencia, apresento o percurso:
O que é paralisia cerebral; Como ocorre o processo de inserção das crianças com P.C na escola; Relação
família-escola; A criança com P.C: um estudo de caso no ensino regular, e por fim as considerações.

1- O QUE É PARALISIA CEREBRAL

A Paralisia Cerebral segundo Fisching (1970) é um distúrbio sensório-motor causado por uma lesão
cerebral que acaba perturbando o desenvolvimento do cérebro, no entanto tal perturbação é estacionária.
Mas o comprometimento dos movimentos pode ser progressivo caso não haja tratamento. Por isso, há a
necessidade que seja feito tratamento tendo como objetivo corrigir os movimentos executados, visando
movimentos mais firmes e corretos.

PC é definida como um conjunto de alterações do movimento e da postura, que
ocorrem no indivíduo devido a uma agressão ao SNC no seu período de
desenvolvimento. Designa um grupo de afecções da infância que não têm caráter
progressivo e que apresenta clinicamente distúrbios da motricidade. Ainda, é
comum aparecer alterações da sensação, cognição, comunicação, percepção e
comportamento (CARDOSO e FLÔR, 2008, p.17).

De acordo com a pesquisa realizada por Hoffman, Tafner e Fischer (2003), as causas da Paralisia Cerebral
variam, mas as mais comuns são causadas pelo uso de drogas legais (álcool e tabaco) e ilegais (cocaína,
crack e remédios sem prescrição médica), infecções contraídas pela mãe como AIDS, rubéola e herpes e

Pág.2/9



lesões na mãe durante a gravidez. A idade maternal abaixo de 20 anos e acima de 34 também está
associada à Paralisia Cerebral. Aproximadamente 90% das lesões cerebrais ocorrem antes do nascimento.
E 10% ocorrem após o nascimento devido a fatores como: falta de oxigenação no cérebro, traumatismo
causado por violência infantil ou acidentes, Infecção como encefalite e meningite e pode ocorrer também
devido ao baixo peso e prematuridade nos bebês quando nascem.

O paralisado Cerebral geralmente é confundido como portador de deficiência mental, por apresentar
dificuldade em se comunicar, não conter uma boa coordenação motora, apresentar movimentos
involuntários, entre outras características, dependendo da região do cérebro que foi afetada. É importante
destacar que PC é consequência de uma lesão no cérebro e não na coluna vertebral, isto reforça uma ideia
falsa de que todos os paralisados mentais também são portadores de deficiência mental. E existe
realmente uma parcela de paralisados cerebrais que são também portadores de deficiência mental, o que
acaba ajudando a reforça mais ainda este preconceito. Mas essa incidência é muito rara.

De acordo com CRUZ (2010, p.7 apud NOBRE, 2006), a Paralisia Cerebral varia dependendo da localização
das lesões e das áreas afetadas do cérebro. E existem quatro tipos mais comuns são elas: espática- a
lesão encontra-se no córtex cerebral que tem a função de controlar os movimentos e sensações, uma das
características são os movimentos excessivos devido ao o estiramento exagerado, atetóide- a lesão
acontece nos glânglios de base, onde há o controle dos movimentos finos e delicados, o paralisado
cerebral apresenta pouco movimento com a cabeça, apresentam flacidez e além de apresentar
movimentos involuntários; Atáxica- a lesão afeta o cerebelo que tem a função de coordenar os
movimentos, a postura e o equilíbrio, e o paralisado apresenta falta de equilíbrio do corpo, fala retardada
ou indistinta, pode apresentar salivação excessiva e boca aberta.

Os paralisados cerebrais podem apresentar os seguintes comprometimentos neuromusculares: paraplegia-
resulta na perda de controle do movimento das pernas, impossibilitando o paralisado de andar; tripelgia-
compromete a função motora de três membros; quadriplegia- atinge os quatro membros, superiores e
inferiores; hemiplegia- afeta dos membros do mesmo lado; monoplegia- comprometimento de apenas um
membro; hemiplegia dupla: dois membros do mesmo lado são afetados, mais um membro superior.

Segundo Hoffman (2003 apud MINEAR 1956), o transtorno neuromuscular pode ser: leve, moderado ou
severo. Os paralisados cerebrais com comprometimento leve se movimentam de maneira independente,
realizam atividades como encaixar peças, desenhar, conseguem construir frases com mais de duas
palavras, é possível haver uma aprendizagem acadêmica e conseguem se adaptar socialmente.

Os que apresentam transtorno neuromuscular moderado enfrentam dificuldade na sua locomoção,
necessitando de uma pessoa para auxiliá-los ou de alguns materiais. A coordenação motora fina é
limitada, e os mesmos executam atividades sem domínio do freio inibitório. Quanto à questão da fala, há
utilização de palavras na comunicação verbal e dependem de assistência. Há uma limitação cognitiva que
pode dificulta um pouco o desempenho escolar.

As pessoas que apresentam o quadro da paralisia severo são totalmente dependentes e possuem a
motricidade grossa e fina prejudicadas, e a linguagem, fala e capacidade intelectuais comprometidas. No
estudo de caso que apresentaremos aqui, de uma criança de 05 anos, tem alguns os sintomas da paralisia
em estado mais severo, ela é totalmente dependente, para se alimentar locomover entre outras coisas,
mais a sua capacidade intelectual esta preservada, mas a sua dificuldade na fala impossibilita uma
possível constatação sobre os seus avanços em relação à aprendizagem. Falaremos mais especificamente
desta criança no tópico: Um estudo de caso.

2- COMO OCORRE O PROCESSO DE INSERÇÃO DAS CRIANÇAS COM PC NA ESCOLA.
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A inclusão de uma pessoa com alguma necessidade especial, ainda é um grande dilema na educação. As
escolas estão recebendo crianças com paralisia cerebral, mas, em sua maioria ainda peca nas condições de
permanência desses alunos. Uma escola para tornar inclusiva, ou seja, que atenda a especificidade de
cada aluno é muito desafiador, mais hoje em dia há inúmeras possibilidades para os educadores e
educandos tornarem o ensino aprendizagem significativo.

O individuo com paralisia cerebral, quando estimulado, encorajado e aceito no ambiente escolar,
certamente, consegue atingir os objetivos do ensino aprendizagem. Para estimular esses alunos faz- se
necessário conhecer a deficiência, para desenvolver atividades de acordo com a especificidade de cada
aluno fazendo com que ele se desenvolva integralmente.

Para a inclusão de alunos com paralisia cerebral são necessárias modificações tanto físicas quanto
pedagógica feitas no ambiente escolar. As adaptações curriculares são exemplos de modificações físicas e
pedagógicas para que se efetive com sucesso a inclusão de alunos com paralisia cerebral.

Adaptações curriculares são “ajustes” realizados no currículo, para que ele se
torne apropriado ao acolhimento das diversidades do alunado; ou seja; para que
seja um currículo verdadeiramente inclusivo. (Oliveira & Machado, 2007, p.36)

Os autores acima, falam de adaptações no currículo. Em que esses “ajustes” são caracterizados no sentido
de modificações no objetivo, conteúdos, metodologia, organização didática, tempo e avaliação.
Corresponde a um conjunto de intenções e de percursos a ser realizado para garantir acessibilidade aos
alunos.

Essas mudanças curriculares são necessárias para enfrentar as dificuldades que
os alunos apresentam em sua aprendizagem e permitem ao currículo torna-se
mais flexível e dinâmico, atendendo a todos os aprendentes. (Oliveira & Machado,
2007, p.43)

Essas adaptações realizadas no currículo não são no sentido de trabalhar somente para um grupo de
alunos especiais, pois iria exclui- lós dos demais, mas sim trabalhar juntos na construção do conhecimento
frente a sua realidade. Procurando estratégias que melhor respondam as suas necessidades.

Todas as pessoas têm possibilidades de aprendizagem. O educador preocupa- se muito em encontrar
fórmulas prontas para desenvolver o ensino aprendizagem com seus alunos, não percebendo as inúmeras
possibilidades de criar métodos, que ele pode estar desenvolvendo com seus alunos.

As adaptações curriculares classificam – se em pequeno porte (modificações pequenas, que não exigem
custos altos foca-se mais no planejamento de atividades) e grande porte (mais denso, requer
envolvimento da instituição no geral).

As adaptações de pequeno porte são desenvolvidas pelo professor, dentro do cotidiano da sala de aula,
sua atuação não exige autorização de outra instância, são mais simples de executar. São elas: O respeito
com a temporalidade (tempo de aprendizagem da criança com paralisia cerebral), sem fazer com que haja
uma perda ou diminuição do conteúdo ensinado; trabalhar o tamanho da fonte nas atividades e
avaliações, para compensar as dificuldades visuais; diminuição da quantidade de fileiras para dar acesso
aos cadeirantes de ir e vir, entre outras.

As adaptações de grande porte, como o próprio nome diz, compreendem ações que são de competência
das instâncias político administrativas superiores. Deve ocorrer no projeto político pedagógico e no
currículo, por exemplo: uma pessoa que utilize cadeiras de rodas para sua locomoção é necessário
adaptações físicas como: rampas de acesso, banheiros adaptados, acompanhantes, utilização de
equipamentos adaptados; uso de comunicação alternativa e ampliada (CAA).
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As tecnologias assistivas foca na perspectiva da inclusão educacional dos alunos com deficiência. São
adaptações pedagógicas, recursos, serviços e estratégias na educação especial e inclusiva para colaborar
com o processo de aprendizagem de alunos com deficiências. São suportes para a realização de
determinadas tarefas, novos ambientes de construção e produção de conhecimentos.

A Tecnologia Assistiva são recursos disponíveis para atender os estudantes de acordo as suas
necessidades e capacidades. Produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou
especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa com paralisia cerebral que tem uma
mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida.

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade
reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social. (CAT, 2007)

A TA como é chamada (tecnologia assistiva) amplia a comunicação, mobilidade, controle do ambiente e,
sobretudo, habilidades de aprendizado dos estudantes. Devendo está associado ao outro mediador, o
professor o qual deve se apropriar deste campo de conhecimento para colocar a serviço dos seus alunos.

Existem inúmeras possibilidades e recursos que podem ser disponibilizados nas salas de aula e também
nas salas de recursos multifuncionais. A escola deve permitir entender a situação que envolve o aluno a
fim de ampliar a sua participação no processo de ensino e aprendizagem.

É importante ressaltar que as decisões sobre esses recursos da tecnologia assistiva e qual vai ser utilizado
têm que partir de um estudo detalhado e individual com cada aluno, a partir do estudo é que o educador
vai optar por um recurso que melhor responda a especificidade de cada aluno.

3- RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA

A família e a escola são dois contextos fundamentais para o desenvolvimento humano, atuando no âmbito
físico, social, cognitivo e afetivo da criança. Essas duas instituições também compartilham funções sociais,
políticas e educacionais. A família é o primeiro ambiente de socialização da criança, é nela que a criança
aprende os primeiros valores, crenças e comportamentos. Pode ser considerada a referência principal e
exerce forte influência nos comportamentos e atitudes da criança. (DESSEN e POLONIA, 2007).

A escola é também um ambiente preparado para proporcionar a aprendizagem dos alunos. Nela ele entra
em contato com as diversas formas de conhecimento sistematizado e se relaciona com diversas pessoas
que constituem a comunidade escolar. A metodologia praticada na escola visa o desenvolvimento das
potencialidades do aluno. De acordo com Dessen e Polonia (2007), os processos de desenvolvimento
envolvem o contexto familiar, escolar e as inter-relações entre eles, e a aprendizagem dos alunos sofre
influência significativa da família.

No estágio, percebemos que as famílias dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE)
estavam constantemente presentes na escola, mais especificamente as mães, inclusive a mãe da aluna
que observamos e analisamos o seu comportamento para desenvolver este escrito, falaremos dela mais
adiante.

De acordo com Silveira e Neves (2006), visto que a família exerce influência no processo de aprendizagem
e de socialização da criança, é necessário que haja uma atenção redobrada para desenvolver trabalho em
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conjunto da escola com a família do aluno com necessidades especiais, criando parcerias no processo de
aprendizagem (que é mais delicado) e no processo de inclusão/integração do aluno especial.

O trabalho pedagógico desenvolvido na escola com a criança com necessidades especiais requer sua
continuação em casa. Estabelecer parceria com a família é primordial para o sucesso do trabalho da escola
com vistas a proporcionar o desenvolvimento integral da criança. Deve haver abertura da escola e
interesse da família em estabelecer essa parceria. A escola deve esclarecer aos pais a sua proposta
pedagógica específica para trabalhar com a criança com necessidades especiais e preparar os pais para
dar continuidade a esse trabalho em casa. (SILVEIRA e NEVES, 2006).

Na escola, sempre eram feitas reuniões com a professora da sala de aula regular, da sala de recursos, a
gestão da escola, e os pais das crianças especiais. Segundo a professora, e em uma conversa informal
com a diretora da escola, alguns pais acompanham sempre a vida escolar dos seus filhos, e uma a duas
vezes por ano, é promovido palestras direcionadas as famílias sobre a importância dessa parceria,
trazendo informações teóricas sobre a patologia dos seus filhos, mas, em uma linguagem acessível e
compreensível.

Essa relação deve ser permeada por respeito e sinceridade. Os pais devem se sentir à vontade para falar
sobre o filho especial e a escola deve estar aberta à opinião da família. Havendo respeito e reciprocidade,
a confiança se estabelece e o trabalho educativo com a criança especial rumará ao sucesso.

4- A CRIANÇA COM PC: UM ESTUDO DE CASO NO ENSINO REGULAR

Atualmente as escolas estão cada vez mais “abrindo” as portas para a inclusão de pessoas com
necessidades educacionais especiais (NEE), inclusive para as crianças com Paralisia Cerebral, o qual é foco
do nosso trabalho. A escola onde foi desenvolvido o estágio faz parte da rede municipal de ensino na
cidade de Feira de Santana, possui três crianças com PC devidamente matriculados, porém, citaremos aqui
apenas o caso de uma criança de cinco anos, evitando citar seu nome neste escrito nos portaremos a ela
como MB, pois, desenvolvemos as nossas atividades de estágio supervisionado em uma turma do grupo 5,
onde a mesma esta inserida. Neste tópico apresentaremos as características desta patologia, confrontando
com a realidade vivenciada, relacionando com o que os teóricos propõem, e como era o processo de
ensino e aprendizagem dessa criança.

MB, como citamos anteriormente é portadora de Paralisia Cerebral (PC), não participava ativamente de
todas as atividades, a professora desenvolvia algumas atividades com ela mostrando figuras e cores, na
qual, ela iria fazer movimentos ou emitir sons se estivesse compreendendo o que a professora estava
pedindo. Percebemos que eram poucas às vezes em que essas atividades eram feitas, acreditamos que se
fossem trabalhados com estímulos diariamente essa criança responderia melhor aos objetivos traçados
pela professora. Hoffman (2003) reforça a ideia de que:

... a criança adquire o conhecimento através da exploração do meio, da manipulação
de objetos, da repetição de ações e do domínio do próprio esquema corporal com
relação a situações de perigo, ela necessita do controle maturacional do Sistema
Nervoso. Portanto, a criança com Paralisia Cerebral pode ficar mais limitada ao
pensamento e menos à execução do mesmo, perdendo oportunidades concretas de
viabilizar ampliações no seu repertório. (P.4).

Ao falar dos objetivos da professora em relação a MB, ao questionarmos a ela sobre o planejamento para
essa criança especial, a mesma nos relatou que traça objetivos no inicio do ano, como acontece com as
outras crianças também, porém, esse planejamento é feito com o auxilio da professora da sala de recursos
multifuncionais da escola, e no final do ano, elas se reúnem para analisar o que essa criança avançou, e o
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que não avançou. É a primeira experiência dela no ambiente escolar já que não tinha frequentado uma
escola de ensino regular anteriormente. Segundo o relato da professora, a presença da criança na escola
ocasionou alguns questionamentos por parte das crianças no inicio do ano, ela acredita que essas
inquietações surgiram por conta da questão que a maioria das crianças nunca tinha convivido com um
adulto ou criança especial.

Ela faz uso de fraldas, de cadeira de rodas e necessita de auxílio para higiene, locomoção, alimentação e
manejo de materiais escolares. A alteração de seu tônus muscular restringe e desorganiza seus
movimentos; apresenta dificuldade no controle postural e não consegue falar, muitas vezes se mostrava
sorridente, viva e expressiva. Alegrava-se muito quando os seus amiguinhos da turma interagia, como não
participava, ela ficava atenta observando seus colegas em atividades. Para a professora da turma, esses
pequenos gestos, os risos, as alterações do seu tônus, sua expressões, entre outras coisas, já significa um
grande avanço, pois, no inicio do ano a criança não fazia nada do que foi mencionado, apenas observava a
dinâmica da sala.

Durante todo o período de estágio, percebemos que os colegas da classe se integravam bastante com a
criança com Paralisia cerebral (PC), e nestes momentos ela apresentava-se bastante sorridente, e
respondia dentro das suas possibilidades aos estímulos, acreditamos que eram feitas poucas atividades
por conta da questão, que a professora nos relatou: “sempre fazia sempre atividades com ela, mostrando
imagens e pegando em sua mão na hora de fazer os deveres para estimular a coordenação dela, mas a
médica de MB proibiu fazer esse tipo de atividade, pois, segundo ela poderia causar lesões na criança, ou
alguma outra consequência”. Diante destas constatações, Hoffman (2003) ressalta que:

“O indivíduo com Necessidades Educativas Especiais, quando estimulado,
encorajado e aceito no âmbito social em que participa, certamente, consegue
atingir resultados progressivos durante o processo ensino-aprendizagem.
Para estimular, faz-se necessário conhecer a deficiência, garantindo assim
sucesso em sua trajetória vigente e futura”. (p.10).

Segundo a professora MB, faz outros atendimentos especializados com profissionais da área de saúde, o
que para ela é de suma importância, pois melhora a qualidade de vida dessa criança. Em relação à
integração dessa criança com as outras da turma, foi percebido que havia uma esfera de cooperação entre
elas, em todo o momento o carinho, o respeito, e a atenção prevalecia, mais especificamente das outras
com a criança especial. A professora em uma conversa informal nos relatou que desde o inicio do ano já
vinha trabalhando com a turma o respeito e atenção, pois, as crianças especais imersas em um ambiente
educativo pautado no respeito, carinho e atenção, se desenvolve melhor e se sentem como parte
integrante daquele ambiente, “se sentem vivas”.

Esse olhar diferenciado, ou seja, esses outros olhares sobre a prática pedagógica do professor com uma
criança portadora de PC durante o estágio, e as leituras sobre essa temática, nos permitiu refletir sobre
como o professor deve estar preparado para atuar em diferentes situações, em diferentes contextos,
inclusive com o novo, e por mais que se pregue o discurso da escola inclusiva, sabe-se que a formação
inicial do professor não oferece subsídios suficientes para que ele se sinta preparado para atuar em uma
sala de aula onde a diversidade e as individualidades assim como as limitações educativas de cada aluno
atingem diretamente a prática do professor. Portanto, é necessário que o professor seja diferenciado, e
busque meios para que a sua prática pedagógica seja diferenciada, ou seja, que ele saiba desenvolver a
postura de pesquisador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A partir das leituras e da observação em campo, o que percebemos em relação a inserção das crianças
com necessidades educacionais especiais, mais especificamente, das crianças com Paralisia Cerebral é que
a escola esta se tornando inclusiva cada vez mais, porém, o que constatamos na maioria das nossas
pesquisas bibliográficas existem lacunas em relação ao ensino de qualidade, a permanência dessas
crianças especiais na escola, e a formação e capacitação de professores e profissionais da educação deixa
muito a desejar. Podemos tomar como exemplo o caso da docente que ministrava as aulas na turma em
que fizemos o estágio supervisionado em educação infantil, segundo ela trabalhar com essa criança foi um
desafio, pois, ela não se sentia preparada para ensinar uma criança especial, pois, essa foi a sua primeira
experiência, mas sobre tudo, a sua iniciativa de pesquisar sobre essa patologia e a partir daí desenvolver
estratégias metodológicas para ensiná-la fez toda a diferença em relação ao seu papel de educadora.

Avanços como a sala de recursos multifuncionais, que é um espaço pra atendimento educacional
especializado que favorece a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais (AEE) nas
classes comuns do ensino regular, onde na maioria dos casos essas crianças são atendidas apenas 50
minutos com a professora especialista em educação especial para desenvolver atividades, já significa
muito para essas crianças que por muito tempo foram discriminadas pela falsa ideia que se tinha sobre a
incapacidade de se desenvolver.

Portanto, é necessário que as políticas de educação inclusiva sejam mais eficazes, e garanta de forma
prática e eficiente uma educação de qualidade para as crianças especiais, além disso, o professor deve
sempre desenvolver pesquisas sobre temas interessantes e relevantes, inclusive sobre as patologias dos
seus alunos como forma de melhorar a sua prática e garantir a aprendizagem deles. Vale ressaltar que a
parceria do professor da sala de aula regular, o especialista da sala de recursos multifuncionais, a gestão,
e a família, devem estar sempre unidas em um regime de colaboração que venha proporcionar a melhoria
da qualidade de vida dessas crianças e um melhor desenvolvimento cognitivo.

A oportunidade que tivemos ainda na graduação em entrarmos em contato com crianças especiais, o
conhecimento sobre a sala de recursos multifuncionais e os pressupostos teóricos sobre Paralisia Cerebral
e Educação Inclusiva na disciplina de problemas de aprendizagem, como também perceber a dinâmica de
inserção dessas crianças no âmbito escolar, foi de grande relevância para a nossa formação pessoal e
profissional. Acreditamos que essa bagagem é bastante significativa, pois, quando adentrarmos
verdadeiramente em campo, a nossa concepção e as nossas estratégias metodológicas sobre educação
especial e temas relevantes que estão imersos nessa temática será mais efetivo.
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