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Resumo Entende-se que, tradicionalmente, a escola aperfeiçoou-se em atender às necessidades 

educativas comuns, isto é, a sua especialidade tem sido lidar com crianças e adolescentes que 

aprendem. Os alunos que apresentam déficits cognitivos e/ou motores, seja por alterações 

neurológicas, transtornos de aprendizagem, entre outros, demandam para a escola a necessidade de 

se rever a prática pedagógica. Nesse contexto, muitos profissionais da educação não se sentem 

capacitados para atuar, outros reclamam a falta de condições de trabalho. Na verdade, o aprendiz tem 

sido responsabilizado por não aprender, e muitas vezes, subjugado na sua capacidade e 

potencialidade. Este estudo teve por objetivo investigar como a interlocução entre profissionais da 

reabilitação e educadores pode influenciar a elaboração e reelaboração de estratégias pedagógicas no 

ensino da criança com paralisia cerebral. A abordagem metodológica foi qualitativa com um modelo 

de investigação do tipo estudo de caso. Participaram do estudo uma criança com paralisia cerebral 

classificada como diplegia espástica e a sua professora. A criança encontrava-se matriculada no 

segundo ano do ensino fundamental I, em escola particular de ensino regular, no município de Belém 

do Pará/Brasil. Para coleta de dados foram realizadas entrevistas no início e final do ano letivo, 

encontros com o objetivo de acompanhar, dialogar e intervir no processo escolar da criança e os 

registros em prontuários. Os dados foram analisados considerando: os conhecimentos e práticas 

pedagógicas da professora no inicio do ano letivo; o processo de interlocução entre os campos da 

saúde e da educação; e a entrevista no final do mesmo período. Como resultados identificamos as 

mudanças conceituais da professora em relação ao processo de inclusão e sobre a paralisia cerebral. 

Identificamos alterações na prática pedagógica e a construção de novas estratégias a partir dos 

conhecimentos adquiridos ao longo das interlocuções. É possível considerar que as interlocuções e 

esclarecimentos em relação aos conhecimentos característicos do campo da neurobiologia 

impactaram na reformulação de práticas pedagógicas que atendessem às necessidades da criança em 

questão. 
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