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RESUMO

Para esta pesquisa, o objetivo geral foi investigar se a forma como é feita a inclusão do aluno com Paralisia Cerebral em sala de aula está 
contribuindo para a sua aprendizagem. Teve como objetivos específicos: identificar se as estratégias pedagógicas que a professora utiliza com o 
aluno com Paralisia Cerebral em sala de aula estão favorecendo a sua aprendizagem; e verificar se a formação do professor atende as suas 
expectativas para lidar com o aluno com PC. Atendendo ao primeiro objetivo específico da pesquisa, cabe dizer quando uma escola tem como 
uma das suas maiores prioridades a inclusão de alunos fica mais fácil transferir a estratégia posteriormente à prática educativa nas salas de aula. 
Desta maneira a escola deve sempre estar disposta com a mudança, com a modificação da cultura e da organização da escola. Seguindo o 
segundo objetivo deste estudo, o professor ter a formação não é o suficiente é preciso que as escolas estejam empenhadas a vencer as barreiras 
impostas, por ela mesma, a educação inclusiva, haja vista que toda comunidade escolar deverá estar empenhada a vencer as barreiras impostas, 
por ela mesma, a educação inclusiva, haja vista que toda comunidade escolar deverá estar disposta e aberta as mudanças que favorecem o 
avanço no processo. Os dados obtidos através da observação revelam que a docente encontra dificuldades moderadas nesse novo desafio. As 
ações e falas da professora nem todas condizem com a fala dos autores pesquisados, pode-se perceber também que todos na escola trabalham 
buscando o melhor do coletivo e não do individual. Ao finalizar a entrevista de campo além de se conhecer a realidade e um pouco de como a 
professora desta escola trabalha tivemos um ganho enorme em relação ao conhecimento. Sendo assim, não se pode deixar de enfatizar, a 
urgência dos professores estarem bem preparados para desenvolver o seu trabalho em sala, a fim de promover interação; considerando suas 
experiências e o seu contexto social, repensando sempre sobre sua prática. Tal reflexão, por meio desta pesquisa nos permitiu pensar e registrar 
essa temática de forma a continuar a pesquisar sobre o assunto futuramente.
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