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Resumo

           A presente pesquisa em andamento busca compreender o processo atual de

inclusão  de  crianças  com  deficiência  física  ao  ambiente  escolar  brasileiro,

identificando os  maiores  desafios  para  a  promoção do acesso à  educação para

todos. Realizou-se uma pesquisa documental embasada em 36 artigos da Biblioteca

Eletrônica Scielo, do período de 2010 a 2016, onde se identifica despreparo familiar,

de professores e em infraestrutura escolar para lidar com a inclusão. 
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Introdução

Dada a sua relevância,  a  inclusão escolar  de  crianças com necessidades

especiais é uma questão que vem sendo discutida, já que o acesso à educação é

um direito de todos, como propõem tanto a  Declaração Mundial  sobre Educação

para Todos (Unesco, 1990), como a Declaração de Salamanca (ONU, 1994). 

Considera-se  deficiência  física  as  “diferentes  condições que  acometem as

pessoas comprometendo a mobilidade, e a coordenação motora geral e da fala, em

consequência  de  lesões  neurológicas,  neuromusculares,  ortopédicas,  ou  má

formações  congênitas  ou  adquiridas”  (MEC,  2004).  Portanto,  trata-se  de  uma

condição  física  externa,  claramente  visível,  e  por  isso  alvo  de  estereótipos  e

preconceitos, principalmente quando a mesma não é discutida pela sociedade. 

Segundo  dados  do  IBGE  (2010),  7%  da  população  brasileira  possui

deficiência motora e 5,1% possui deficiência auditiva, sendo que, das crianças entre

0 e 14 anos, 7,53% possuem algum tipo de deficiência.

Trata-se de um tema atual e com muitas questões a serem discutidas, visto

existirem direitos que não têm sido usufruídos pelas crianças com deficiência física.

Objetivos

Com esta pesquisa buscar-se-á analisar como se dá a interação de crianças

com algum tipo de deficiência física no convívio escolar, e verificar como a educação

brasileira tem se portado em relação a elas de modo a permitir total acessibilidade

aos estudos, visto que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, “A criança

e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua



pessoa,  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  qualificação  para  o  trabalho,

assegurando-lhes: Igualdade de condições para o aceso e permanência na escola

(...)” (ECA, Cap. IV, art. 53). 

Acreditamos que, se fazemos parte de uma Pátria Educadora, as crianças

brasileiras  com  deficiência  física  devem  dispor  de  condições  igualitárias  para  o

acesso à educação.     

Metodologia    

Análise  de  36  artigos  científicos,  selecionados  na  da  biblioteca  eletrônica

Scielo. A pesquisa centrou-se no período de 2010 a 2016, utilizando como filtro as

coleções  brasileiras  que  abordassem  as  seguintes  áreas  temáticas:  Ciências

Humanas,  Ciências  da  Saúde,  Ciências  Sociais  Aplicadas;  Educação,  especial;

Educação  e  pesquisa  educacional;  Questões  sociais;  Reabilitação;  Psicologia,

educacional.

Foram selecionados artigos que tivessem como tema o acesso e a inclusão

de crianças com deficiência física ao contexto escolar - desde o Ensino Fundamental

I e II, até o Ensino Médio -, bem como artigos que tratassem de formas de interação

e intervenção de educadores, familiares e políticas públicas.

Foram excluídos artigos que abordassem o tema, porém voltados ao Ensino

Superior; artigos que tratassem especificamente de deficiência intelectual; e, ainda,

artigos que tratavam da criança com deficiência física fora do contexto escolar.

A escola brasileira e a criança com deficiência física

De acordo com a lei nº 7.853/89, trata-se de um dever do Estado garantir o

acesso  de  crianças  com deficiência  física  ao  Ensino  Regular.  Ter  crianças  com

deficiência física junto a outras crianças sem deficiência no contexto da sala de aula

exige preparação dos educadores, para promover integração, romper estereótipos e

garantir a inclusão. No entanto, pesquisas revelam que há dificuldade por parte dos

professores em intervir nesse contexto escolar (Fiorini & Manzini, 2014).

Para garantir  o desenvolvimento pleno da criança com deficiência física, é

fundamental  a  participação  da  família,  mas  pesquisas  revelam  que  é  comum

comportamentos de rejeição nos pais e tratamento diferenciado dado aos filhos com

e sem deficiência física (Chacon, 2011).



Resultados preliminares

Numa análise preliminar dos artigos selecionados, observou-se  quão difícil é

para a criança com deficiência física inserir-se no âmbito escolar,  pois além das

dificuldades  com  o  próprio  corpo,  tem  que  enfrentar  conflitos  familiares,  muitas

vezes advindos da sua condição de deficiente físico, e os desafios do acesso ao

universo escolar, ambiente muitas vezes nada acolhedor, às vezes hostil. 

A inclusão de crianças com deficiência física no Ensino Regular no Brasil é

um  fato  bastante  recente,  necessitando,  ainda,  de  mudanças  em  toda  nossa

infraestrutura educacional.
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