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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como tema a educação inclusiva, em relação à 

acessibilidade dos alunos portadores de deficiência com mobilidade reduzida dos 

membros inferiores. O interesse surgiu pela percepção da dificuldade de acesso, 

total ou assistido aos espaços, aos mobiliários e equipamentos urbanos, às 

edificações, aos serviços de transporte e dispositivos, bem como aos sistemas e 

meios de comunicação e informação. 

O estudo justifica-se, pois, a inclusão escolar foi concebida visando a 

igualdade nas oportunidades de acesso, permanência e qualidade da educação a 

todos os indivíduos da sociedade. Cabe ressaltar que o paradigma pelo qual lutamos 

hoje é o da inclusão como forma de construir uma sociedade mais digna, mais 

humana, em que todos aprendam com todos e em que o valor de cada um seja 

reconhecido em sua singularidade (SOUZA et al., 2004). 

Muito embora as políticas públicas de educação (LDB, PNE, PDE etc.) 

indiquem a importância da inclusão, o que se observa é apenas a integração dos 

alunos que possuem necessidades especiais. Dessa forma, a inclusão escolar se 

faz necessária a cada dia, determinando maior atenção da comunidade escolar, 

devendo assim construir em conjunto uma escola inclusiva. Nesse sentido: 

As escolas inclusivas, portanto, propõem a constituição de um 
sistema educacional que considera as necessidades de todos os 
alunos e que é estruturada em razão dessas necessidades. A 
inclusão gera uma mudança de perspectiva educacional, pois não se 
limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na 
escola; mas apoia a todos: professores, alunos e pessoal 
administrativo para que obtenha sucesso na escola convencional 
(MANTOAN apud SOUZA et al., 2004, p.17). 

 

É uma realidade a escassez de recursos para manutenção das escolas, o 

que dificulta suas condições de funcionamento e ainda mais a criação de ambientes 

e acessos aos alunos com deficiência. 

Diante do exposto, surgiram os seguintes questionamentos: 

*Dentro da escola é possível fornecer meios e estratégias que permitam aos 

alunos cadeirantes se tornarem independentes dentro do espaço escolar? 

*Os docentes estão preparados para mediar/intervir situações que envolvem 

o preconceito para com os alunos com deficiência dos membros inferiores? 



*É possível fazer com que o aluno com mobilidade reduzida não se sinta 

excluído nas atividades que envolvem os movimentos locomotores? 

 

OBJETIVOS 

 

Mediante os questionamentos retrocitados, a pesquisa tem como objetivo 

geral compreender se é possível uma prática que permita a inclusão dos alunos 

portadores de deficiência ou com mobilidades reduzidas dos membros inferiores. 

E tem como objetivos específicos:                                              

• Avaliar se os docentes estão preparados para atender às necessidades 

dos educandos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida 

dos membros inferiores 

• Verificar se as escolas criam estratégias para atender a esses alunos, 

como por exemplo, propiciar uma acessibilidade de qualidade, 

possibilitando a inclusão desses alunos em atividades que envolvem 

movimentos locomotores. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a coleta de dados do presente trabalho, foi escolhida a entrevista 

estruturada como instrumento de pesquisa. As entrevistas foram realizadas com 

duas professoras que optaram por não se identificar, havendo a necessidade de 

criar nomes fictícios para ambas. A docente da rede pública municipal será chamada 

de “Suellen” e da rede pública estatual “Margarida”.  

A escolha das escolas deu-se inicialmente levando em conta serem de redes 

diferentes, na busca de compreender se essa diferença também se reflete na forma 

como esses alunos são atendidos. A seguir houve a necessidade de buscar escolas 

que tivessem alunos cadeirantes incluídos e ainda professores dispostos a participar 

da pesquisa. 

Os dois alunos que são objeto da presente pesquisa são caracterizados 

posteriormente nos RESULTADOS e apresentam deficiência dos membros 

inferiores.  

A opção pela entrevista ocorreu, pois se trata de um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 



assunto, mediante uma conversa de natureza profissional. É também um 

procedimento utilizado na investigação social para a coleta de dados ou para ajudar 

no diagnóstico ou no tratamento de um problema social (MARCONI; LAKATOS, 

2009). 

Há diversos tipos de entrevistas que podem variar de acordo com o 

entrevistador, neste trabalho utilizou-se a entrevista padronizada ou estruturada, que 

de acordo com Lodi (1974, p.16 apud MARCONI; LAKATOS,  2009,  p.82): 

É aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 
estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. 
Ela se realiza de acordo com um formulário [...] elaborado e é 
efetuada de preferência com pessoas selecionadas de acordo com 
umplano. 

O motivo da padronização é obter, dos entrevistados, respostas às 
mesmas perguntas, permitindo “que todas elas sejam comparadas 
com o mesmo conjunto de perguntas, e que as diferenças devem 
refletir diferenças entre os respondentes e não diferenças nas 
perguntas”. 

  

 
DESENVOLVIMENTO 
 

A inclusão do aluno com deficiência/mobilidade reduzida 

Para a compreensão de como se iniciou a preocupação com o atendimento 

às pessoas com deficiência/mobilidade reduzida na educação, é necessário recorrer 

à história e assim conhecer os personagens, movimentos, organizações, 

documentos oficiais e programas especializados que serviram de base para as 

chamadas políticas públicas de inclusão no âmbito escolar. Segundo Mazzotta 

(2005, p.15): 

A defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas com 
deficiência é atitude muito recente em nossa sociedade. 
Manifestando-se através de medidas isoladas, de indivíduos ou 
grupos, a conquista e o reconhecimento de alguns direitos dos 
portadores de deficiência podem ser identificados como elementos 
integrantes de políticas sociais, a partir de meados deste século. 

 

No século XIX, quando as deficiências começaram a chamar a atenção de 

uma camada privilegiada, despontaram líderes da sociedade que passaram a 

organizar medidas para o atendimento dessas pessoas. Tais líderes, como 

representantes dos interesses e necessidades de pessoas com deficiências, ou com 

elas identificados, abriam espaço nas mais variadas áreas para a construção de 



conhecimentos científicos e de alternativas para uma melhor condição de vida de 

tais pessoas. Ainda no século XIX, essa preocupação chega ao Brasil com o 

atendimento de pessoas com deficiência intelectual, física, surdos e cegos, contudo 

é apenas no século XX, na década de 1950, que a educação especial passou a ser 

uma política educacional (MAZOTTA, 2005). 

 Conforme Matos (2013), a deficiência física pode ser entendida como uma 

alteração no corpo que provoca dificuldades na movimentação das pessoas e as 

impede de participarem da vida de forma independente. Pode ser considerada uma 

desvantagem, resultante de um comprometimento ou de uma incapacidade, que 

limita ou impede o desempenho motor do indivíduo; ou ainda, refere-se ao 

comprometimento do aparelho locomotor que compreende o sistema ósseo-articular, 

o sistema muscular e o sistema nervoso As doenças ou lesões que afetam 

quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir quadros 

de limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo o(s) segmento(s) 

corporal(is) afetado(s) e o tipo de lesão ocorrida. Assim, a deficiência física ou 

motora pode ser considerada um distúrbio da estrutura anatômica ou da função que 

interfere na movimentação e/ou locomoção do indivíduo. 

As categorias em que se enquadram as pessoas com deficiências, 

constantes no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro 1999 são reafirmadas no 

Decreto Lei nº 5.296 de junho de 2004: 

Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita 
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções (BRASIL, 
2004). 

 

A acessibilidade do deficiente motor 

O conceito de acessibilidade está intrinsecamente ligado ao direito 

constitucional de ir e vir. Torna-se, portanto, essencial ao cumprimento de 

praticamente todos os demais direitos das pessoas com deficiência. Quando todas 

as pessoas, independentemente de suas características físicas ou falta de 

habilidades, tornam-se capazes de fazer escolhas, numa vida produtiva e 

independente, temos a inclusão. E para tornar possível essa independência do 



indivíduo e, consequentemente, favorecer a inclusão, precisamos atentar para as 

adaptações necessárias, entre elas, as que dizem respeito ao aspecto estrutural. 

O Ministério de Educação determina como deve ser o ambiente escolar para 

facilitar o acesso e a permanência na escola dos alunos que utilizam aparelhos, 

muletas e cadeira de rodas e se constitui em um dos principais fatores que 

contribuem com o processo inclusivo desses alunos (BRASIL, 2006). 

As adaptações nas edificações escolares foram previstas nas metas do 

Plano Nacional de Educação – PNE, Lei 13.005/2014 (BRASIL, 2014), para a 

educação no ensino fundamental, que estabeleceu que isto ocorresse 

gradativamente. No PNE, foi previsto também que essas adaptações deveriam 

obedecer às normas técnicas sobre os requisitos básicos de acessibilidade em 

edificações públicas, espaços e equipamentos urbanos, a NBR 9050. 

 

A formação do professor e sua participação no processo de inclusão  

No entanto, não basta apenas o professor ter formação, faz-se necessário 

que a escola esteja disposta a vencer as barreiras impostas por ela mesma à 

educação inclusiva, uma vez que toda comunidade escolar deverá estar empenhada 

e aberta às mudanças que proporcionem o avanço no processo. A inclusão exige 

uma ruptura com o modelo tradicional de ensino, necessitando de uma 

transformação que coloque em destaque o aluno como sujeito do processo, 

percebendo-se que mesmo não possuindo deficiência aparente, tem seus limites. 

Acredita-se que o professor pode ser o grande facilitador ou o grande 

empecilho para a inclusão. Bueno (1999) cita três grandes desafios que a educação 

inclusiva impõe à formação de professores:  

• Formação teórica sólida ou uma formação adequada no que se 

refere aos diferentes processos e procedimentos pedagógicos que 

envolvem tanto o "saber” como o "saber fazer" pedagógico;  

• Formação que possibilite dar conta das mais diversas diferenças, 

entre elas, as crianças deficientes que foram incorporadas no 

processo educativo regular;  

• Formação específica sobre características, necessidades e 

procedimentos pedagógicos para as diferentes áreas de 

deficiência; 

 



A inclusão e de pessoas com deficiências na sociedade 

 O Brasil de hoje é resultado e consequência do Brasil de ontem. E no Brasil, 

como no mundo, a história da pessoa com deficiência e os tratamentos voltados 

para ela permitem entender as principais ideias, os principais conceitos e os 

preconceitos que percorrem a sociedade humana até os dias de hoje (HAZARD; 

GALVÃO FILHO; REZENDE, 2007). 

Ainda os mesmos autores vêm confirmando que o preconceito veio de 

atitudes antigas: 

[...] as pessoas com deficiências eram abandonadas. O motivo: 
pessoas com deficiências eram consideradas inúteis. A partir do 
século XIX, fortalecem-se o espírito religioso de compaixão e 
piedade e as ações de assistência em relação às pessoas com 
deficiências (por meio de doações, de atendimento ou de 
enclausuramento em centros especializados). As pessoas com 
deficiência tornam-se dignas de pena, e são consideradas como 
totalmente dependentes das outras para viver. No século XX, com o 
domínio de políticas que criaram centros e espaços isolados de 
atendimento e de vivência no interior da sociedade, as pessoas com 
deficiência são invisíveis para a maior parte da população. Elas 
existem, mas quase não aparecem na cidade, deixando pensar que a 
razão está nas próprias pessoas, incapazes de se integrarem à 
sociedade, quando é a própria sociedade que lhes impede o acesso.  
Os preconceitos são inúmeros. Além de imperfeita, inútil, incapaz e 
dependente, costuma-se pensar que a pessoa com deficiência é 
doente e precisa essencialmente de cuidados médicos ou de cura. 
Pensa-se que ela não tem vontade própria, que não tem sexualidade 
e às vezes nem sexo, e que não pode ter filhos. Seguem-se os 
estigmas para cada deficiência (HAZARD; GALVÃO FILHO; 
REZENDE, 2007, p.15). 

 

Para que o aluno com deficiência tenha um autoconceito positivo, deverá 

sentir-se pertencente ao grupo, não apenas fazendo parte dele. Ele terá que ser 

valorizado e reconhecido pelos colegas, professores e por si próprio como sendo um 

sujeito integrante do grupo, aceitando as regras, assim como o grupo precisa aceitar 

as limitações de cada colega e do conjunto. Quanto mais os alunos aprendem 

variações de jogos ou novos jogos, terão a possibilidade de ampliar o entendimento 

de regras (DIEHL, 2008). 

Estas atividades darão oportunidade para ao aluno conhecer suas 

possibilidades e seus limites, favorecendo a confraternização entre eles (BRASIL, 

2007). 

 



RESULTADOS 

 Por meio das entrevistas realizadas foi possível obter respostas no intuito de 

compreender como ocorre a inclusão dos alunos deficientes motores na escola. A 

seguir são comparados os principais achados, sempre analisados de acordo com o 

referencial teórico que orientou a presente pesquisa. 

             A professora da escola municipal recebeu em sua turma do quinto ano um 

aluno de 14 anos, este estudante foi acometido por paralisia cerebral (PC), 

espástica-diparética. O adolescente está um tanto atrasado se comparado ao 

restante da turma e apresenta comprometimentos músculos-esqueléticos e 

neuromusculares que restringem o controle normal da postura e as estratégias de 

equilíbrio estático e dinâmico, interferindo no desempenho de atividades funcionais. 

Apresenta ainda, pés equinos-varo e subluxações dos quadris. Dessa forma o aluno 

fica dependente de terceiros para atividades diárias como a higiene corporal. Este 

aluno é cadeirante e seu quadro clinico apresenta-se de forma permanente e 

irreversível.  

           Na escola estadual, temos um aluno do segundo ano do ensino médio que 

também sofreu paralisia cerebral (PC), embora uma forma mais branda que o caso 

anterior. O estudante em questão foi acometido pela paralisia espástica, a qual o 

deixou com sequelas permanentes e seu quadro clínico é irreversível, anulando por 

completo os movimentos dos membros inferiores.  

Com relação à análise das entrevistas, a professora Suellen (escola 

municipal) afirma que é possível sim o fornecimento de meios e estratégias que 

permitam aos alunos cadeirantes se tornarem independentes dentro do espaço 

escolar, uma vez que esse espaço foi especialmente modificado para esse fim. A 

mesma professora ainda explica que os alunos com mobilidade reduzida são aceitos 

e respeitados por todos, assim como obedecem às regras estabelecidas 

previamente em qualquer atividade, levando em consideração suas limitações 

motoras, as quais podem variar bastante. 

Suellen ainda continua ao dizer que os professores estão preparados para 

intervir em situações que envolvam o preconceito com os alunos portadores de 



mobilidade reduzida, pois lidam diariamente com problemas semelhantes em sala de 

aula, com ou sem alunos com deficiência motora.  

A professora Margarida (escola estadual) afirma que é possível o aluno 

cadeirante se tornar independente dentro do espaço escolar, porém, este espaço 

deve oferecer-lhe condições para tanto. Continua salientando que é muito natural 

que no início o aluno sinta-se um pouco deslocado no ambiente escolar como 

qualquer criança em um local diferente, mas, logo se enturma e o entrosamento com 

os demais estudantes se constrói naturalmente. 

Ainda segundo a professora Margarida, os professores conseguem 

administrar bem as situações de conflitos geradas por preconceito, assim como 

outras situações de igual complexidade que surgem diariamente por motivos 

variados. 

De um modo geral, ambas se mostraram aptas a trabalhar com alunos com 

mobilidade reduzida e consideram possível o processo de inclusão escolar por 

estudantes portadores de mobilidade reduzida na rede pública de ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da análise feita, foi possível compreender a importância da inclusão 

escolar para alunos com mobilidade reduzida dos membros inferiores, analisando as 

questões referentes à acessibilidade na escola, buscando possibilidades, novas 

estratégias e alternativas para os educadores.  

Dentro do ambiente escolar, encontramos professores e outros profissionais 

da área da educação comprometidos com as práticas relacionadas ao envolvimento 

dos alunos cadeirantes, participantes do processo de ensino e aprendizagem, não 

sendo apenas ouvintes, mas profissionais reflexivos. Por meio de entrevistas 

realizadas, chegou-se à conclusão de que as barreiras e dificuldades de locomoção 

e de adaptação ao ambiente escolar são impostas por um sistema inoperante e 

ineficaz, porém existem profissionais da área da educação que estão realmente 

engajados a fazer o novo todos os dias, e são estes que possibilitam aos alunos 



com mobilidade reduzida, a independência, a adaptação e o direito ao espaço igual 

para todos.  

É possível que um aluno com qualquer tipo de dificuldade, de deficiência, de 

limitação física ou psicológica se sinta à vontade para participar das atividades 

propostas pelos docentes, desde que este tenha em primeiro lugar a preocupação 

em envolver este aluno, não deixando que se exclua e nem que seus colegas ao 

redor o diminuam com pensamentos e visões pejorativas e preconceituosas. Com 

esse intuito, em todas as atividades, o mediador deve estudar meios, formas e 

desenvolver estratégias para que cada aluno, independentemente de suas 

dificuldades, possa participar e interagir com os demais colegas, ser ativo e atuante 

dentro do espaço e da atividade oferecida. Pensando nos movimentos locomotores, 

por exemplo, o aluno precisa ter um autoconceito positivo, precisa se sentir 

participante e integrante do grupo que foi inserido, aprendendo a respeitar as regras, 

aceitar suas limitações de forma natural, e no geral, o aluno, seja ele de inclusão ou 

não, precisa sentir prazer ao realizar a atividade que lhe foi proposta.  

A realidade é que muitas escolas brasileiras ainda são “atrasadas”, no que 

tange a não possuírem seus espaços ambientes adequados que possam favorecer 

condições para que o aluno com mobilidade reduzida seja de fato independente e 

autônomo, além disso, muitas famílias não estão preparadas para garantir o 

desenvolvimento pleno da criança com deficiência e neste caso o papel do docente 

é fundamental, estando preparado para acolher, acompanhar e auxiliar no processo 

de construção do conhecimento, o que evitará os olhares críticos negativos e 

diminuitivos das pessoas que rodeiam as crianças com deficiências. 

.  

FONTES CONSULTADAS 

ABNT, Associação Brasileira De Normas Técnicas. NBR 9050: Acessibilidade a 

edificação, mobilidade, espaço e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 

2004. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Especial. Lei nº 

5.296 de junho de 2004. Brasília: MEC/SEE, 2004.  



BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Direito à educação: subsídios para a 

gestão dos sistemas educacionais: orientações gerais e marcos leguem 

Organização: Ricardo Lovatto Blattes.  2. ed. Brasília: 2006.  

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Formação continuada a distância de 

professores para o atendimento educacional especial. Brasília, 2007 

 

BRASIL. Plano Nacional de Educação – PNE. Lei 13.005 de 26 de junho de 2014. 

Brasília, 2014 

 

BUENO, J. G. da S. Crianças com necessidades educativas especiais, políticas 

públicas e a formação de professores: generalistas ou especialistas? Revista 

Brasileira da Educação Especial. Piracicaba: UNIMEP, v. 3 nº. 5, 1999. 

 

DIEHL, R. M. Jogando com as diferenças: jogos para crianças e jovens com 

deficiência. 2. ed.  São Paulo: Phorte, 2008. 

  

HAZARD, D.; GALVÃO FILHO, T. A.; REZENDE, A. L. A; Inclusão digital e social 

de pessoas com deficiência: Textos de referencia para monitores de tele centro. 

Brasília: Unesco, 2007. 

  

MARCONI, M. A LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução 

de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e 

interpretação de dados. 7. ed. São Paulo:  Atlas, 2009. 

 

MATOS, M. A. S. Cidadania, diversidade e educação inclusiva. Manaus: EDUA, 

2013. 

 

MAZZOTTA, M. J. S. Educação especial no Brasil: história e política pública. 5. ed. 

São Paulo: Cortez, 2005. 

 

SOUZA, A. M.  et al. Inclusão: história conceitos e problematizações.  Brasília: MEC 

/SEB, 2004. 

 


