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Resumo Introdução: No Brasil as medidas legislativas foram um marco para o processo de inclusão 

escolar, contudo sua efetivação depende de investimento na formação dos professores, bem como do 

estabelecimento de parcerias entre os profissionais da saúde e educação. Objetivo: apresentar relato 

sobre estratégias usadas no processo de inclusão. Método: Observação do processo de inclusão de 

uma adolescente com 14 anos, deficiente intelectual, no 7 ano-ensino fundamental II, incluída em 

rede de ensino privada, no interior do estado do Paraná, Brasil. Participam do desenvolvimento de 

estratégias que possibilitaram a adaptação tanto de conteúdo quanto social desta aluna na escola 

professores, alunos, pais, psicopedagoga, tutora e terapeuta ocupacional. Resultados: Nos encontros 

realizados mensalmente com os demais alunos, a colaboração entre os participantes facilitou a 

aprendizagem e o desenvolvimento das relações sociais da aluna. As intervenções partiram das 

discussões em grupo, usando temas extraídos de questionários sobre a percepção dos alunos sobre 

uma escola inclusiva e pessoas com necessidades especiais. Paralelo aos encontros aconteciam 

reuniões envolvendo os participantes que atuavam com a adolescente, com o objetivo de definir 

estratégias pedagógicas e sociais. As estratégias orientaram a adequação do conteúdo de matemática 

e português, adaptações no momento de intervalo para facilitar as relações com o grupo, reuniões 

com os professores para identificar as prioridades de conteúdo e com os familiares, verificando se as 

adaptações efetuadas estavam atendendo necessidades e as expectativas familiares. Atualmente, a 

adolescente já encontra colegas disponíveis a estar com ela espontaneamente; a tutora tem um tempo 

de acompanhamento individual dos conteúdos. Conclusão: Percebe-se que a inclusão é uma prática 

vivida no Brasil tanto em escolas privadas quanto nas públicas, mas apresentam ainda o mesmo 

problema: a falta de formação adequada para os professores atenderem as diretrizes que a legislação 

propõe. 
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