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Resumo Atualmente tem sido crescente o número de crianças que apresentam alterações 

neurológicas, distúrbios, síndromes entre outros, presentes nos espaços educacionais. Essa realidade 

implica em lidar com a diversidade e com a diferença, o que tem se configurado em um enorme 

desafio para os professores, que muitas vezes assimilam o discurso sobre a inclusão, mas se sentem 

incapazes na elaboração e execução de práticas que atendam às demandas. A investigação aqui 

proposta busca ir além do debate teórico sobre a inserção e a inclusão da criança no âmbito 

educacional. Ela volta-se para o trabalho pedagógico com a criança deficiente, nesse caso 

especificamente, a criança com paralisia cerebral. Procura dar um passo adiante na abordagem do 

tema, atuando diretamente nos espaços onde se realizam as práticas pedagógicas, e assim, numa 

perspectiva de análise e intervenção, qualificar a prática docente. Trata-se de uma abordagem 

qualitativa que adota a pesquisa-ação como forma de compreender a realidade investigada e nela 

intervir, conjuntamente com os atores desse processo. Foi selecionada uma escola que possui no seu 

quadro discente três crianças com paralisia cerebral. Acompanhou-se semanalmente, ao longo do 

período letivo, o processo de ensino e aprendizagem como forma de apropriação das rotinas 

possibilitando assim, analisar, intervir e construir novas práticas pedagógicas, em conjunto com os 

sujeitos envolvidos. Como resultado identificamos a construção, pelos docentes, de um olhar 

diferente sobre o processo de aprendizagem das crianças; a adoção de estratégias pedagógicas que 

consideram a individualidade dos sujeitos sem perder a dimensão do coletivo. Foram adotadas 

estratégias como a economia de escrita, reorganização dos espaços, mudança na forma de 

participação, diálogo com a família; adaptação curricular e de atividades, entre outras. Além disso, 

observamos um movimento conjunto dos profissionais da escola na implementação de ações que 

melhor acolham as crianças com deficiência e suas famílias. Esse movimento também se dá na busca 

de formação profissional adequada para lidar com a nova realidade da escola. Entendemos que a 

investigação evidencia a necessidade e a importância de ações de formação e de intervenção que 

dialoguem com o cotidiano docente. 
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