Anuário da Produção
Científica dos Cursos
de Pós-Graduação

DEFICIENTE FÍSICO NO ENSINO REGULAR, É
POSSÍVEL?

Vol. IV, Nº. 4, Ano 2009

RESUMO
Sílvia Regina Nunes Felippe
Bertazzoli
PPCD - Pós graduação
silviabertazzoli@terra.com.br

Cláudia Regina Santa Silva
PPCD - Pós graduação
clau.santa@gmail.com

O processo de inclusão do deficiente físico é marcado por uma série de
dificuldades, desde as inerentes a sua própria condição, até o despreparo de
grande parte dos profissionais da educação. O professor deve ter consciência
de que cada ser humano é único, com suas singularidades, que aprendem de
jeitos e tempos diferentes e dentro desta perspectiva propor diferentes
intervenções com o objetivo de atingir novos patamares de conhecimento. O
objetivo deste estudo foi mostrar o quanto uma inclusão escolar bem feita
pode beneficiar o desenvolvimento global do deficiente físico e quais os
recursos necessários para que esta ocorra de maneira satisfatória para todos
os envolvidos neste processo. Concluiu-se que a inclusão não deve ser
garantida apenas por leis, decretos ou portarias que obriguem as escolas a
aceitarem alunos deficientes, mas, sim, pela mudança de atitudes por parte
dos professores, da escola e de toda comunidade escolar, pela melhor
capacitação do professor e sua disponibilidade de conhecer quem é a criança
que está sendo incluída, quais suas capacidades, habilidades e
potencialidades.
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Including is to make possible to all people the right of recognizing
themselves and have relationships. Through the law the inclusive school
must guarantee the children an effective education in which they receive
attention according to their own specificities, whether they have or not any
disabilities. The inclusion process of the disabled person is marked by
difficulties inherent to the own deficiency, types, symptoms, sequels,
limitations, and by the unprepared educational professionals. The teacher
must be conscious that each human being is unique, with its own
singularities that they learn in ways and times that are different and within
this perspective to propose different approaches with the goal of achieving
new levels of knowledge. The aim of this study was to show that a well done
school inclusion can benefit the global development of the disabled person
and which resources are necessary for that to occur in a satisfactory way for
all those involved in this process. Inclusion is not guaranteed by laws and
decrees that oblige school to accept disabled students. But it is by attitude
changes from school teachers and all school community by better teacher
qualifications and their availability to get to know who the disabled child is,
its capacities, abilities and potentials. And also to know the resources of
assistive technology that may help all this process.
Keywords: School inclusion; disabled person; assistive technology.
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1.

INTRODUÇÃO
A educação inclusiva é, atualmente, uma realidade, prova disso são os dados do Censo
Escolar, divulgado pelo Ministério da Educação em agosto de 2000, mostrando a
existência de 48,9 milhões de alunos matriculados, incluindo todos os níveis e
modalidades do ensino básico. O Censo ainda enfatiza que o processo da inclusão é mais
significativo na região Sul, onde o crescimento chegou a 41% (TAFNER; FISCHER, 2006).
Tafner e Fischer (2006) salientam que a partir desta realidade cabe à escola
promover condições para acolher esta nova clientela, reorganizando todo seu Projeto
Político Pedagógico e compete ao professor aprimorar seus conhecimentos e colocá-los em
prática propiciando aos alunos condições e possibilidades de aprender.
Gomes e Barbosa (2006) lembram que a existência de barreiras a serem
transpostas para que a inclusão ocorra de fato não é muito compreensível já que este
processo ainda é muito novo no Brasil. Os problemas tornam-se mais evidentes se
considerarmos as limitações do sistema público de educação brasileira. Poderíamos
enumerar uma série de fatores, tais como as inadequações das instalações e dependências
da maioria das escolas, o despreparo dos professores em lidar com o deficiente físico, a
carência de materiais básicos e de recursos tecnológicos, como computadores, uma prática
pedagógica que não contempla a diversidade, bem como a ausência de equipes de apoio.
Esta revisão de literatura tem como objetivo mostrar que o deficiente físico,
apesar de suas peculiaridades, tem direito a freqüentar o ensino regular e precisa disso
para se desenvolver como qualquer outra criança.
Vários estudos mostraram que a inclusão do deficiente físico, apesar de ser um
pouco mais trabalhosa, é e altamente possível, bastando ter conhecimento de quem é esta
criança e saber identificar do que ela precisa. É necessário, também, contribuir para a
promoção de algumas mudanças na edificação, no mobiliário, nos recursos didáticos
pedagógicos, no currículo, na capacitação dos professores e, principalmente, na mudança
da mentalidade de toda comunidade escolar (SCHIEMER et al., 2007).
Neste estudo, discutiremos o conceito de inclusão escolar, qual o papel da escola
e a posição dos professores mediante esta proposta. O novo conceito de educação especial
não mais segregando os deficientes e sim auxiliando no processo inclusivo. Buscaremos
levantar, também, o perfil do deficiente físico e como deve ser o seu processo de inclusão,
principalmente quando se utiliza como principal recurso a tecnologia assistiva.
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REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Inclusão Escolar
Ao longo do tempo, pode-se notar a luta constante de diferentes minorias na busca de
defesa e garantia de seus direitos enquanto seres humanos e cidadãos (SOUZA, 2003). A
palavra “inclusão” invadiu o discurso nacional nos últimos tempos, passando a ser usada
em diferentes contextos com diferentes significados.
A inclusão escolar é um tema de grande importância e vem ganhando espaço em
debates e discussões que explicitam a necessidade da escola de atender às diferenças
inerentes do ser humano (SILVEIRA; NEVES, 2006).
Alguns documentos no Brasil, como a Constituição Federal de 1988 (art.208,
inciso III), o Plano Decenal de Educação para todos, 1993-2003, e os Parâmetros
Curriculares Nacionais (MEC, 1999) defendem e asseguram o direito de todos à educação.
Segundo estes documentos, todas as crianças devem ser acolhidas pela escola,
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais e emocionais (SILVEIRA;
NEVES, 2006).
A inclusão ganhou reforços com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, 1995, e com a Convenção da Guatemala, 2001, que proíbem qualquer tipo de
diferenciação, de exclusão ou de restrição baseadas na deficiência das pessoas (BIAGGIO,
2007).
Segundo a procuradora da Justiça, Eugênia Augusta Gonzaga Fávero,
responsável pelo direito dos cidadãos no estado de São Paulo, no biênio 2002-2004, “o
acesso das pessoas com deficiência no ensino formal é garantido até pela legislação penal,
pois o artigo 8º da lei nº 7.853/89 prevê como crime condutas que frustram, sem justa
causa, a matrícula de alunos com deficiência. Exclusão é crime” (BIAGGIO, 2007).
Para Mantoan (2003), inclusão escolar é a nossa capacidade de entender e
reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas
diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o
estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os
superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer
outro motivo.
Segundo a autora, inclusão escolar é o privilégio de conviver com as diferenças.
Ou seja, é a oportunidade que a escola proporciona para todos os educandos aprenderem
juntos, sem qualquer tipo de discriminação.
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A inclusão escolar significa um novo marco conceitual e ideológico que precisa
envolver políticas, serviços sociais e comunidade. Implica em considerar, aceitar e
reconhecer a diversidade na vida, isto é, reconhecer que cada indivíduo é único com suas
necessidades, desejos e peculiaridades próprias (TESSARO et al., 2005).
Pode-se afirmar que a educação inclusiva é algo que vem se efetivando, mesmo que a
duras penas, buscando superar toda uma história de isolamento, discriminação e
preconceito. Tem provocado muitos questionamentos, principalmente quando se pensa
na escola regular e sua infra-estrutura física e particularmente de recursos humanos.
(TESSARO et al., 2005, p. 2).

A inclusão promove a transformação do sistema educacional na medida em que
organiza os recursos necessários para alcançar os objetivos e as metas para uma educação
de qualidade para todos. É um processo que está baseado em 3 fatores: o primeiro é a
presença do aluno na escola, já que este tem o direito de estar lá, junto aos demais colegas
da mesma faixa de idade e na sua comunidade; o segundo é a participação, o
relacionamento livre de preconceito e discriminação em ambiente acessível para que todos
participem das atividades escolares, com um currículo aberto e flexível; o terceiro fator é a
construção de conhecimentos, que significa o aluno estar na escola, participando,
aprendendo e se desenvolvendo.(DUTRA; GRIBOSKI, 2005).

2.2. O papel da escola
A escola é um dos principais espaços de convivência social do ser humano, durante as
primeiras fases do seu desenvolvimento. Ela tem papel primordial no desenvolvimento
da consciência da cidadania e direitos, já que é na escola que a criança e o adolescente
começam a conviver num coletivo diversificado, fora do contexto familiar (BRASIL, 2004).
É uma organização social que tem identidade própria e não é apenas um serviço
do estado ou da prefeitura. É uma organização específica, mas articulada com o sistema,
com responsabilidade social. A função da escola em nossa sociedade é prover o ensino de
qualidade para todos os estudantes, indistintamente, e deve se organizar para isso,
procurar meios de ensinar tudo a todos (FREITAS, 2003).
Conforme as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
(BRASIL, 2001), o Brasil, concordando com a Declaração Mundial de Educação para
Todos (Jomtien, Tailândia, 1990) e com a Conferência Mundial sobre Necessidades
Especiais: Acesso e Qualidade (Salamanca, Espanha, 1994), optou por um sistema
educacional inclusivo. Então, as escolas poderão combater a discriminação, organizandose de forma a oferecer possibilidades de educação efetiva a todas as crianças (VITTA;
SILVA; MORAES, 2004).
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O ambiente escolar inclusivo é importante porque pode permitir a todas as
crianças a experimentação de uma diversidade maior de atividades. Deve promover o
desenvolvimento global da criança, o aprimoramento de habilidades e capacidades, a
superação de dificuldades e a descoberta que é parte integrante e atuante de uma
sociedade. E mais, possibilita às crianças aprender que o ambiente social é constituído de
diferentes pessoas, com diferentes características e que estas diferenças devem ser
respeitadas (VITTA; SILVA; MORAES, 2004).
Uma das mudanças mais importantes que as escolas devem fazer para construir
seu Projeto Político Pedagógico é diagnosticar sua demanda. Ou seja, verificar quem são
os alunos, onde estão e porque alguns evadiram, se tem dificuldades de aprendizagem, de
freqüentar as aulas, assim como os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis
(BRASIL, 2004).
A escola inclusiva deve estar preparada para identificar e eliminar as barreiras
que impedem o acesso dos alunos ao conhecimento, promovendo mudanças que iniciam
na construção do projeto político pedagógico e na gestão para a participação, fatores
primordiais para a realização desta proposta (DUTRA; GRIBOSKI, 2005).

2.3. Estão os professores preparados para receber uma criança deficiente?
Diante da inclusão, num primeiro momento, os professores podem apresentar
sentimentos de incapacidade e até mesmo de medo, podendo afastar-se daquilo que não
conhecem. Isto significa que a falta de informação impede o professor de desempenhar
um trabalho pedagógico aplicado às necessidades do aluno incluído (PLETCHS, 2009).
Neste contexto da Inclusão, os professores se sentem órfãos participando de uma
proposta que necessita de parcerias e apoios, desconhecem questões básicas sobre a
deficiência física e sentem-se impotentes em sua ação específica. A falta de conhecimento
sobre peculiaridades das deficiências e as possibilidades de cada criança geram situações
de insegurança à presença do aluno com deficiência física na sala de aula (ROCHA; LUIZ;
ZULIAN, 2003).
Para que a inclusão ocorra, há necessidade de existir uma coerência entre a
maneira de ser e de ensinar do professor. É preciso que ocorra um diálogo entre a teoria e
as experiências vivenciadas nas salas de aula (VITTA; SILVA; MORAES, 2004).
Para Mantoan (1997), a inclusão é uma oportunidade que se abre para o
aperfeiçoamento da educação, dependendo também da disponibilidade interna, que pode
não acontecer com todos os professores. Há professores que têm claro que a inserção é
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possível, porque tiveram experiências que demonstraram essa possibilidade, outros têm
preconceitos e hábitos enraizados e não conseguem rever seus conceitos.
A inserção do aluno deficiente em uma classe comum, se for determinada apenas
administrativamente, não assegura que ele será bem acolhido pelo professor e colegas da
classe, nem garante ensino de qualidade baseado em suas necessidades especiais. As
medidas adotadas visando o suporte ao aluno especial e ao convívio produtivo com toda
classe pode depender da compreensão da proposta da educação inclusiva e das atitudes
favoráveis à inclusão por parte do professor (OMOTE; OLIVEIRA; BALEOTTI, 2005).
Segundo Pletchs (2009) existe uma proposta de Diretrizes para a Formação de
Professores da Educação Básica, que determina que o professor deve ter condições, entre
outras, de orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos, assumir e saber
lidar com a diversidade existente entre os mesmos.
Pletchs (2009) ainda diz que o grande desafio para os cursos de formação de
professores é o de produzir conhecimentos que possam desencadear novas atitudes que
permitam aos professores desempenhar seu papel de ensinar e aprender para a
diversidade.
Neste sentido, a formação profissional passa a ser uma questão central na
implantação da escola inclusiva. Mas, acima de tudo, o professor deve perceber o aluno
como ser cognoscente e se perceber como peça importante no desenvolvimento do aluno,
de forma a co-responsabilizar-se pelas mudanças que necessitam ser feitas no processo
educacional (SILVEIRA; NEVES, 2006).

2.4. O novo perfil da educação especial
Em 1994, foi realizada em Salamanca (Espanha) a Conferência Mundial de Educação
Especial, quando foi elaborada e assinada a Declaração de Salamanca, que trata de
princípios, política e prática da educação especial. De acordo com esta declaração, a escola
comum deve preparar-se para receber o aluno deficiente e não o contrário, as escolas
devem adequar-se a esta nova realidade (ASSIS; SILVEIRA; GONÇALVES, 2008).
A nova política nacional para a educação Especial é taxativa: todas as crianças e
jovens com deficiência devem estudar na escola regular. Deixam de existir as escolas e
classes segregadas. O atendimento especializado continua existindo no contraturno. E o
prazo para que todos os municípios se ajustem é até o fim de 2010 (DUTRA; GRIBOSKI,
2005).
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Educação Especial se insere em uma nova perspectiva voltada ao respeito à
igualdade e valorização da diversidade humana (MELO; MARTINS, 2007).
Ensinar os conteúdos das disciplinas é tarefa do ensino regular, o professor de
Educação Especial fica na sala de recursos para dar apoio com estratégias e recursos que
facilitem a aprendizagem (DUTRA; GRIBOSKI, 2005).
Dentro do contexto da educação brasileira, a Educação especial é uma
modalidade de ensino que poderá auxiliar e facilitar o trabalho do professor de sala de
aula através de adequações que se fizerem necessárias de acordo com as necessidades
individuais de cada um. Estas adequações podem ser no mobiliário da sala de aula, nos
materiais de alimentação e de sala de aula, no teclado do computador e no que se fizer
necessário para garantir um suporte necessário ao processo de ensino-aprendizagem, para
que cada aluno consiga acessar o currículo escolar comum, ou seja, beneficiar-se dos
conhecimentos dados em sala de aula (LEITE, 2004).
Ao falar de Educação Especial, dentro do contexto da Educação Brasileira, de um modo
geral, significa compreendê-la como uma modalidade de ensino que perpassa todos os
níveis da educação e ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e Educação
Superior. Também pode ser definida como uma área peculiar de ensino que necessita de
instrumental, aparelhagem, equipamentos e recursos pedagógicos especiais para
efetivação do processo de ensino e de aprendizagem, oferecendo, dessa maneira, o
suporte necessário para que cada aluno consiga acessar o currículo escolar comum, ou
seja, se beneficiar dos conhecimentos dados em sala de aula e possa, a partir do
desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, apropriar-se desses conhecimentos.
(LEITE, 2004, p. 131).

Para a inclusão da criança com deficiência física, o apoio do professor especial é
fundamental no sucesso do processo inclusivo, já que ele, na maioria das vezes, necessita
de adaptações para sua funcionalidade (LIMA; FONSECA, 2004).

2.5. Deficiente físico
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em tempos de paz, 10% da
população de países desenvolvidos são constituídos por pessoas com alguma deficiência.
Para os países em via de desenvolvimento estima-se de 12% a 15%.
Conforme o senso demográfico de 2000, 14,5% da população brasileira apresenta
algum tipo de deficiência, destes, 20% apresentam deficiência física (FERRADA, 2009).
Deficiência física é todo comprometimento da mobilidade, coordenação motora
geral ou da fala, causado por lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas ou
ainda por má formação congênita ou adquirida (TAGLIARI; TRÊS; OLIVEIRA, 2006).
As crianças portadoras de deficiência física têm capacidade cognitiva semelhante à de
colegas e podem realizar as atividades com bom desempenho desde que as limitações
físicas sejam contornadas. A grande limitação é o deslocamento na escola, na maioria
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dos casos, há dificuldades em relação às edificações da escola e dificuldades em relação
às escadas. (TAGLIARI; TRÊS; OLIVEIRA, 2006, p. 12).

Segundo a cartilha do MEC (BRASIL, 2006), na deficiência física pode-se
encontrar diferentes diagnósticos com quadros estáveis, como a Paralisia Cerebral, a
Mielomeningocele ou quadros progressivos como a Distrofia Muscular. Podem apresentar
alterações ou não da sensibilidade tátil, térmica ou dolorosa, presença e complicações
associadas como convulsões, alterações respiratórias, disfagias.
As crianças com Paralisia Cerebral, especialmente, apresentam com freqüência
alterações no desenvolvimento motor porque o seu comprometimento motor impede a
realização de atividades motoras, tais como: manipular objetos, engatinhar, andar, falar,
escrever, que são dependentes da capacidade de efetuar determinados movimentos. A
disfunção motora impede a criança de efetuar experiências e de provocar efeitos no
ambiente de modo a produzirem respostas consistentes que a ajudem estruturar o
pensamento (LIMA; FONSECA, 2004).
A Mielomeningocele é uma malformação do sistema nervoso central comum ao
nascimento e está associada a problemas físicos que incluem graus variados de déficits
neurológicos e sensórios-motores, disfunções urogenitais e intestinais e malformações
esqueléticas (COLLANGE et al., 2008).
As crianças com seqüelas de mielomeningocele apresentam paralisia de membros
inferiores, logo terão limitação da mobilidade e farão uso de cadeiras de rodas. Na grande
maioria dos casos, não conseguirão ter controle esfincteriano (COLLANGE et al., 2008).
A Distrofia Muscular Progressiva apresenta um caráter degenerativo, com
evolução progressiva e irreversível. Os sinais e sintomas têm início por volta dos dois ou
três anos apresentando fraqueza muscular, déficit funcional, deformidades, diminuição
da capacidade respiratória. Acomete principalmente a musculatura esquelética, podendo
atingir a musculatura cardíaca e o sistema nervoso (FACHARDO; CARVALHO;
VITORINO, 2004).
As crianças com deficiência física, no geral, apresentam características que fogem
do convencionado padrão de normalidade, mas devem ser consideradas com
características individuais (BRASIL, 2006)
Segundo Santos e Barbato (2006), o desenvolvimento de uma criança deficiente é
único, comparando ao de uma criança com desenvolvimento típico, ela poderá percorrer
um caminho diferente utilizando outros meios de forma bem diferenciada. Cabe aos
professores considerar as possibilidades singulares de cada criança, analisando o que ela
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já conhece e o que pode fazer sozinha, seu nível de desenvolvimento real. Para construir,
em conjunto com seus alunos, as estratégias de compensação.
Não se supera um problema sem tomar consciência dele; isso pode ser aplicado
tanto para o aluno, quanto para o professor. À medida que os professores têm
oportunidades de refletir sobre esse fato, podem transformar suas práticas pedagógicas
pelo conhecimento, teoricamente, sem simplificar suas atitudes diante dos problemas
encontrados (SANTOS; BARBATO, 2006).
Desde o nascimento, a criança que não apresenta nenhum tipo de deficiência
adquire conhecimentos por meio da manipulação e de seu contato com o meio em que se
desenvolve. No deficiente físico, sua percepção do mundo corresponderá às
acessibilidades que lhes sejam proporcionadas (BRASIL, 2006).

2.6. Inclusão escolar x deficiente físico
Tendo consciência das grandes dificuldades no processo de inclusão do deficiente físico,
umas inerentes à própria deficiência – com toda gama de tipos, sintomas, seqüelas,
limitações, muito diferentes entre si (LIMA; FONSECA, 2004).
Toda esta complexidade torna importante e essencial o processo de compreensão
verdadeira da criança e da situação, pois preconceitos podem levar a julgamentos muitas
vezes errôneos. Uma criança que não fala, não anda e, às vezes, nem aponta corretamente
para os objetos, é logo considerada deficiente intelectual incapaz de aprender alguma
coisa (LIMA; FONSECA, 2004).
Este mesmo autor relata confusões que ocorrem em relação às produções dos
alunos, traçados fortes ou fracos demais, escritas sem direção, fora das linhas, letras
“puladas”, folhas de caderno rasgadas, e outros da mesma ordem. Provavelmente, tudo
isto ocorra devido à deficiência motora, sem qualquer controle por parte da criança.
A deficiência física se caracteriza por apresentar uma diversidade grande de
tipos e graus de comprometimento que requerem um estudo muito específico. Para que
ela possa frequentar uma escola, ter acesso ao conhecimento escolar e interagir com o
ambiente, será necessário criar condições adequadas à sua locomoção, comunicação,
conforto e segurança (SCHIRMER et al., 2007).
As salas de aula precisam se reorganizar a uma nova realidade pedagógica, os
professores, diretores, supervisores e orientadores precisam buscar uma capacitação
adequada, já que na formação acadêmica não tiveram disciplinas referentes às deficiências
(LIMA; FONSECA, 2004).
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2.7. Tecnologia Assistiva
Atualmente o mundo funciona a partir de tecnologias cada vez mais sofisticadas. No
campo das deficiências, muitas são as expectativas em relação às contribuições que a
tecnologia pode trazer a fim de proporcionar independência e autonomia (ROCHA;
CASTIGLIONI, 2005).
Segundo Lima e Fonseca (2004), a Tecnologia Assistiva é todo arsenal de recursos,
sejam equipamentos, dispositivos ou adaptações que possam proporcionar incremento
qualitativo ou quantitativo na atividade funcional do deficiente físico.
Nos EUA, Tecnologia Assistiva foi definida em 1988, através de uma lei pública,
como qualquer item, peça de equipamento ou sistema de produtos, quando adquirido
comercialmente, modificado ou feito sob medida, que é usado para aumentar, manter ou
melhorar as habilidades funcionais do indivíduo com limitações funcionais (ROCHA;
CASTIGLIONE, 2005).
Ainda segundo Rocha e Catiglioni (2005), a Tecnologia Assistiva é usada para
auxiliar no desempenho funcional de atividades reduzindo incapacidades para a
realização de atividades da vida diária e da vida prática nos diversos domínios do
cotidiano.
Lima e Fonseca (2004) descreveram vários dispositivos que podem (e devem) ser
utilizados com o objetivo de servir como coadjuvante na prática pedagógica, tais como:
1. Acessibilidade dos ambientes, como rampas, banheiros adaptados;
2. Adequação dos materiais didático-pedagógicos às necessidades dos
educandos;
3. Uso de mobiliário adequado;
4. Comunicação alternativa – para atender às necessidades de crianças com
dificuldades na fala;
5. Informática acessível, mouse, teclado (colméia), ponteira de cabeça
6. Equipamentos para visão e audição;
7. Adaptação de jogos, brinquedos e atividades lúdicas;
8. Dispositivos de mobilidade e locomoção;
9. Adaptação de materiais de higiene, vestuário e alimentação
A maioria dos alunos com paralisia cerebral pode necessitar fazer uso de ajudas
técnicas para auxílio da locomoção, logo a eliminação de barreiras arquitetônicas é
fundamental para garantir sua autonomia no meio escolar. E também a eliminação destas
barreiras não é só garantia de acessibilidade, mas também ao processo de interação e de
ensino-aprendizagem, pois a privação de estar junto com os demais colegas pode
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desenvolver uma baixa auto-estima e isto refletir diretamente no desempenho escolar
(MELO; MARTINS, 2007).
Segundo o relatório da Rede Internacional de Deficientes e do Centro de
Reabilitação Internacional, divulgado em agosto de 2007 na sede da Organização das
Nações Unidas, em Nova York, somente 20% das escolas brasileiras oferecem condições
adequadas para a entrada e circulação de pessoas que utilizam cadeira de rodas. Já
segundo a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, com base no Censo
de 2003, apenas 3,6% das escolas públicas possuem sanitários adaptados (MELO;
MARTINS, 2007).
Muitas vezes a ausência de recursos pedagógicos na escola está vinculada à
questão financeira, mas essa ausência, muitas vezes, ocorre pelo desconhecimento da
existência desses recursos e o mais curioso é que alguns deles podem ser criados ou
adaptados pelos próprios professores, sem dispêndio financeiro (MELO; MARTINS,
2007).
Deve-se pensar que o deficiente físico passa longos períodos na posição sentada e
devido a seus padrões posturais inadequados é muitas vezes prejudicado no seu
rendimento geral devido à falta de um mobiliário adequado (TAGLIARI; OLIVEIRA,
2006).
A oportunidade que o ser humano tem de crescer leva a sua valorização onde ele pode
se manifestar, expandir e desenvolver suas atividades, mas esta busca se torna limitada
pelos obstáculos arquitetônicos junto às instituições públicas de ensino, onde o
deficiente, muitas vezes, não tem condições de acesso e/ ou permanência na mesma.
(TAGLIARI; TRÊS; OLIVEIRA, 2006, p. 11).

A Comunicação Alternativa utiliza-se de recursos especiais que podem
proporcionar possibilidades de comunicação e interação por meio de sistemas gráficos,
utilizando pranchas de comunicação (LIMA; FONSECA, 2004).
O recurso da informática é um grande facilitador no processo ensinoaprendizagem; Mas, para que seu uso torne-se eficaz, é necessária a adequação de
programas e adaptação de equipamentos: softwares especiais, ponteiras, adaptações de
teclados e mouses, dentre outros (ROCHA; CASTIGLIONE, 2005).
Um aluno com deficiência física pode ter dificuldades na realização de atividades
rotineiras tanto na escola como com cuidados com higiene, alimentação e vestuário
(SCHIRMER et al., 2007).
Contudo, através de mudanças simples como a utilização de engrossadores de
lápis, giz de cera, suporte de livros, lupas, tesoura adaptada, letras imantadas, planos
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inclinados, os alunos com alguma dificuldade motora poderão participar ativamente das
atividades escolares (SCHIRMER et al., 2007).
As cadeiras de rodas, os carrinhos adaptados, os andadores, as muletas e outros
recursos utilizados para locomoção também devem ser indicados de acordo com a
necessidade de cada um. Deve-se levar em consideração sua condição de se movimentar
sozinha, altura da carteira de sala de aula, peso e tamanho, dentre outros (LIMA;
FONSECA, 2004).
Como relatado acima, existem diversas possibilidades de promover o acesso do
aluno com deficiência física ao conhecimento e ao ambiente escolar. As dificuldades
encontradas no cotidiano escolar não devem ser motivo de exclusão destes alunos
(SCHIRMER et al., 2007).

3.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
O deficiente físico quando estimulado, encorajado e aceito no âmbito social em que
participa, certamente consegue atingir resultados progressivos durante o processo ensinoaprendizagem. Sabe-se que a inclusão é de suma importância, pois a crianças ditas
normais aprendem muito com os deficientes e vice-versa (TAFNER; FISCHER, 2006).
O espaço escolar inclusivo deve sofrer ações objetivas, tais como a eliminação de
barreiras arquitetônicas, o fácil acesso aos equipamentos, ao mobiliário e ao material
pedagógico adaptado; a capacitação dos professores em relação aos tipos de dificuldades
geradas pela deficiência física e a introdução de novas formas de participação em
diferentes atividades (ROCHA; LUIZ; ZULIAN, 2003).
No Portal de Ajudas Técnicas para a Educação (BRASIL, 2002) a situação da
educação escolar inclusiva não é considerada apenas em relação ao aspecto didáticopedagógico, ela é também sócio-afetiva. O aluno deficiente físico deve sentir-se acolhido e
perceber que a diversidade não se constitui num obstáculo e sim num estímulo para a
formação de consciência de todos os envolvidos no processo.
Segundo Silveira e Neves (2006), a inclusão pode trazer benefícios incontestáveis
para o desenvolvimento global da pessoa portadora de deficiência física, desde que seja
oferecida, na escola regular, uma educação especial em um sentido mais amplo.
Refletindo sobre a Inclusão do deficiente físico no ensino regular, ressalta-se a
importância e responsabilidade da escola em poder atender este indivíduo em sua
totalidade e desenvolver uma pedagogia centrada no aluno e capaz de educar com êxito
os alunos com e sem deficiências. O professor não deve apenas seguir receitas prontas,
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mas modificá-las e adaptá-las de acordo com sua realidade, bem como mudar sua
maneira de trabalhar quantas vezes for necessário e, acima de tudo, acreditar no potencial
dos seus alunos (TAFNER; FISCHER, 2006).
Todos os seres humanos têm condições de aprender. O importante é querer. O objetivo
do educador frente a esta questão é de convencer e converter seu educando para este
aprendizado, mostrando-lhe sua capacidade e habilidade interior de conhecer e
aprender. (TAFNER; FISCHER, 2006, p. 6).

A inclusão cresce a cada ano e assim aumenta também o desafio de garantir uma
educação de qualidade para todos. Na escola inclusiva, os alunos e professores aprendem
a conviver com a diferença e se tornam cidadãos solidários. O respeito às diferenças é o
que garante o sucesso da escola. (ASSIS; SILVEIRA; GONÇALVES, 2008).
O momento atual é de construção. A inclusão do deficiente físico em sala de aula
está sendo aprendida no dia-a-dia, com a experiência de cada professor (DUTRA;
GRIBOSKI, 2005).

4.

CONCLUSÃO
Os resultados desta revisão de literatura confirmaram que a inclusão do deficiente físico
no ensino regular é possível. Bastam pequenas mudanças, sendo algumas físicas e outras
apenas uma questão de atitude. Pelo Censo Escolar está evidente a presença cada vez
maior do deficiente físico no ensino regular nas escolas, tanto da rede pública quanto da
rede privada.
Contudo, os estudos mostraram que não basta o deficiente físico estar na sala de
aula, é preciso mudar a postura das pessoas que lidam com eles, deixando de lado o
preconceito e o paradigma de que o deficiente não aprende, que a escola não está
preparada para recebê-lo, que a verba para tornar a escola acessível ainda não chegou, e
muitas outras desculpas que não fazem mais sentido nos dias de hoje.
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