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RESUMO 

 

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura objetivando a discussão sobre as possibilidades de 

aprendizagem de pessoas usuárias de cadeira de rodas no ambiente escolar. Levaram-se em 

consideração algumas dificuldades encontradas tanto na literatura como nas ações de vida diária sendo 

a acessibilidade e o desempenho de habilidades motoras em cadeira de rodas. Pode-se observar que a 

aprendizagem é dependente dos processos de relações entre esses vários fatores que não somente 

envolve a instituição escola, mas sim a comunidade onde se está inserida. As habilidades motoras em 

cadeira de rodas devem ser trabalhadas nas aulas para auxilio do processo inclusivo dos alunos na 

Educação Física, porém vale lembrar que diversidade humana deve ser respeitada juntamente com as 

possibilidades de movimento oferecidas pelo equipamento cadeira de rodas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
O ambiente escolar é um campo de investigação amplo, porém são poucos os artigos que 

mencionem as pessoas em cadeira de rodas na escola. Muitos trabalhos ainda limitam-se a pesquisas 

de caso ou então experimentos com variáveis isoladas.  

A busca de intervenção passa a ser para este trabalho um desafio metodológico e pratico para a 

população que utiliza cadeira de rodas. Existem inúmeras formas de estruturar, investigar, discutir e 

revisar propostas pedagógicas que valorizem este ambiente. A busca da (re) construção dos valores 

para a disciplina de Educação Física deve ser constante, ou seja, precisamos repensar a prática 

(GIMENEZ, 2006). 
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Observar as inúmeras manifestações que o ambiente escolar proporcionaria seria uma 

justificativa ideal para qualquer estudo que envolva abordagens sobre a aprendizagem, 

desenvolvimento,  inclusão e  interação. Sendo assim o objetivo deste estudo será analisar a literatura 

sobre  inclusão de modo a valorizar a diversidade e propor discussões que evidenciem o potencial das 

diferentes diferenças na escola.  

Assim abordaremos duas variáveis imprescindíveis para o aprendizado da pessoa usuária de 

cadeira de rodas (cadeirantes) nas aulas de Educação Física: A acessibilidade e as habilidades motoras 

básicas. Entende-se por acessibilidade a possibilidade de acesso e uso a todas as pessoas, oferecendo-

lhes facilidades e segurança (LOCH E BERNDT, 2001).  Poderemos então investigar inúmeras 

irregularidades prediais e sociais (barreiras) que inviabilizam nossos alunos cadeirantes a participarem 

efetivamente de nossas aulas. Para Ribeiro (2004) a prática pedagógica se desenvolve a partir do 

espaço escolar que pode ser de possibilidades ou de limitações.  

É nela que apoiamos nossas adaptações pedagógicas, adaptações de materiais e principalmente 

de conteúdos que levam à aprendizagem das pessoas em sua diversidade humana. 

 Entende-se então o acesso um grande veículo para aprendizagem e inclusão. Falar de inclusão 

é pensar nas modificação da sociedade como parte de um processo que busca o desenvolvimento 

cidadania das pessoas com deficiências (SASSAKI, 1997).   

Também pode ser defendida de formas mais diretas como, por exemplo, as de inserir, 

introduzir, fazer parte do universo escolar. Porém repensar os conceitos é refletir sobre as ações que a 

prática proporciona ao individuo em contexto inclusivo, como por exemplo, pensar numa inclusão que 

não requer apenas o outro indivíduo, mas sim todas as pessoas de “modo igualatório” (FREITAS, 

2006).  

Por fim, a proposta de aprimorar o aprendizado e a vida diária, passa pela interação das 

possibilidades que o aluno pode desenvolver ao se locomover em uma cadeira de rodas. Freitas (2004) 

ao observar quais os possibilidades de movimentos que as pessoas em cadeira de rodas poderiam fazer 

dançando apontou movimentos em comum entre eles, sendo de ordem locomotora, estabilizadora, 

manipulativa e combinada. São denominados de habilidade motoras básicas em cadeira de rodas 

(FREITAS, 2007).  

Desempenhar essas habilidades requer técnicas de manejo de sua cadeira conforme explicita 

Costa (2006).  

A observação destas combinações de possibilidades na escola será abordada na tentativa de 

contribuir para um processo de inclusão de cadeirantes nas aulas de Educação Física no 

desenvolvimento de suas competências remanescentes (provenientes da deficiência) e suas habilidades 

como fator sistêmico de um pensar pedagógico de aprendizagem, intervenção e independência do 

individuo na sociedade.   
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2.  ACESSIBILIDADE ESCOLAR 

  

 O universo escolar dentro do seu contexto pedagógico de inclusão social, ainda observa  

distante a relevância do acesso enquanto influência no processo de aprendizagem.  

As condições oferecidas às pessoas usuárias de cadeira de rodas (cadeirantes), na rotina diária 

e nas escolas ainda passam por muitas reformulações (adaptações) que muitas vezes são superficiais 

diante da necessidade global do individuo na sociedade.  

Se considerarmos o ambiente escolar apenas como o prédio em que se desenvolve as 

atividades consideradas importantes para a aprendizagem, esqueceremos um fator importantíssimo 

quando falamos de inclusão por acesso, que é o caminho que ele faz ao ir para a escola.  

Assim a acessibilidade do cadeirante estudante deveria ser avaliada considerando o  “sair de 

casa” até a chegada na instituição, sendo esta a primeira barreira de aprendizagem imposta a pessoa 

cadeirante.  

Chegando à escola, barreiras ainda são encontradas, onde muitas vezes o cadeirante não possui 

acesso pelo portão de entrada principal dos alunos, por motivo de escada ou algum outro obstáculo, o 

que faz do portão do estacionamento a única entrada da escola.  

Para Oliveira (2008) torna-se essencial então, o investimento na acessibilidade das cidades, e 

também nos  programas de transportes especializados, que atendam as necessidades imediatas dos 

cidadãos com e sem deficiência. Para o autor este processo deve ser iniciado e desenvolvido 

prioritariamente nos ambientes estudantis.  

O conjunto social onde a pessoa está inserida passa a ser ponto de partida para a aprendizagem 

pelo acesso, onde vários fatores devem ser relacionados a uma rotina de (in) eficiências e que um fator 

não pode ser considerado de forma isolada. A sala de aula pode gerar discussões e iniciativas que 

mobilizem a entidade escola para manifestações e/ou debates que envolvam tais projetos.  

 A comunidade a família e órgão responsáveis complementariam este processo manifestativo e 

inclusivo de interações onde as partes comunicantes devem agir em prol de um bem não somente 

específico a pessoa com deficiência, mas um bem comum entre todos de m mesmo bairro e todos de 

uma mesmo cidade.  

 

Figura 1. Interacional  
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Sendo da escola o primeiro passo observemos a figura 1, voltada para a educação do acesso 

como possibilidade de aprendizagem, um dos passos que devemos cuidar se diz respeito a 

acessibilidade espacial, possibilitando a todos os alunos o direito de circular por suas dependências, 

utilizar funcionalmente todos os espaços, freqüentar as salas de aula de forma efetiva e interativa com 

todos os materiais que nela se dispõe (ARANHA, 2004). Essas condições devem ser observadas em 

todo o processo adaptativo predial concedido pela ABNT/1994.  

É encontrada então uma  necessidade de repensar a organização escolar nos níveis macro 

e micro estruturais, contemplado desde gestão no sentido mais amplo “sistema de ensino” da 

escola até a organização da pratica educacional em sala de aula (FREITAS, 2008). A Figura 

acima busca ilustrar algumas interações educacionais para o processo de aprendizagem 

pensada no acesso. 

Para que estas interações possam acontecer, órgãos públicos devem estar envolvidos aos 

projetos inclusivos, como apoio financeiro tanto para compra de materiais pedagógicos quanto para 

restauração de acessibilidade,  político-organizacional e/ou apoio pedagógico. Esta proposta invadiria 

o ambiente casa, o que proporcionaria as famílias amparo para o desempenho das funções inclusivas, 

assumindo responsabilidades para levar os alunos a instituições e escolas. 

 A organização da escola (horários instalações, serviços de apoio, refeições, biblioteca e etc.) 

pode constituir empecilhos e barreiras. (Re) significar não pode ser entendido como conceber a 

aprendizagem de forma fácil ou divertida, mas sim remanescer  processos de aprendizagem, evitando 

os constrangimentos que se encontram diretamente ligados as aulas e atitudes. (Re) pensar a 

organização da escola é objetivar também o interesse do aluno para que todos possam ter 

possibilidades de sucesso (RODRIGUES, 2008) neste ambiente tão rico de interações, fértil de 

sugestão e berço das possibilidades inclusivas.  

 

 

 

3. HABILIDADES MOTORAS, EDUCAÇÃO FÍSICA E A PESSOA USUARIA DE 

CADEIRA DE RODAS 

 

 

Discutir as possibilidades de um aluno com deficiência ser ou não inseridos nas aulas de 

Educação Física e o quanto está inserção foi feito de forma inclusiva, adaptada e benéfica para o aluno 

sempre será intrigante para os professores que trabalham nas escolas que atendem pessoas com 

deficiência. Outro ponto importante está na pergunta: - Qual atividade deve ser adaptada e como será o 

processo mediante a diversidade humana? Este capítulo especificamente tratará propostas de trabalho 

para pessoas usuárias de cadeira de rodas considerando sempre as lesões e seus acometimentos ao 

movimento.  
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Para que todos os alunos possam desfrutar plenamente das aulas de Educação Física torna – se 

necessário a buscam do entendimento sobre as habilidades motoras em cadeira de rodas e limitações 

causadas pelas lesões e equipamentos (cadeira de rodas) utilizados. 

A habilidade motora de cadeirantes deve levar em consideração os movimentos remanescentes 

de cada individuo. A apresentação de novas possibilidades de movimento deve ser feito de modo a 

satisfazer e ampliando o seu “repertório” motor, incentivando a pratica e visando obter mais 

“intimidade” do aluno com a cadeira para sua melhor manipulação, não só, durante as aulas de 

Educação Física, mas também em seu cotidiano. 

A aprendizagem de habilidades motoras novas requer do tempo de prática um componente 

extremamente importante (PELLEGRINI, 2000). Devemos, contudo nos lembrar que cada indivíduo 

tem uma vivência única em relação à cadeira de rodas, a escola e a prática de atividades físicas. 

Possibilitar que o aluno tenha um processo próprio de descoberta de um novo conhecimento 

corporal onde, na medida do possível, ele mesmo determine seu próprio tempo de aprendizagem, 

adequando as aulas às condições motoras dos alunos ajudando-os assim a descobrir habilidades 

motoras especificas, antes não percebidas, por falta de estimulo. 

Este primeiro momento passa pela necessidade de avaliação das possibilidades técnicas de 

manejo em Cadeira de Rodas (COSTA, 2006). Itens como a empunhadura, aceleração/propulsão, 

frenagem, mudança de direção e queda devem ser avaliados para o desempenho dessas habilidades. 

Destas técnicas proposta pelo autor, vamos dar uma ênfase ao que se diz de empunhar e 

cadeira e aprender a cair com a cadeira.  

Aprender a manipular a cadeira torna-se tão essencial quanto andar, correr, saltar e outras 

habilidades. A empunhadura correta pode auxiliar na economia de energia e na execução de forma 

mais rápida e eficaz (comportamento habilidoso). Assim como a necessidade de incluir poucos 

habilidosos pode ser por meio da melhoria de suas habilidades, uma pessoa em cadeira de rodas que 

tenha o domínio de sua cadeira terá mais chances de interagir em atividades das aulas que as demais.  

A queda deve fazer parte do contexto das aulas, pois o aprimoramento das habilidades ou a 

falta dela pode levar o individuo a quedas.  

Assim o movimento é precedido pela recepção e percepção de estímulos táteis, visuais e 

sinestésicos, pelo controle das emoções, pela memória, selecionando uma resposta motora ajustando o 

movimento durante sua execução se baseando nas informações recebidas. Essas ações motoras são 

controladas tanto por experiências passadas, como também futuras por meio de planos (TOLOCKA, 

2006). 

Para cada lesão, uma possibilidade, uma adaptação diferenciada e um movimento que não 

pode ser considerado inesperado, o que subestima as capacidades e influências ambientais de cada 

aluno quando se fala em perspectiva e interesse nas aulas. Trata-se então de ir muito alem de se 

movimentar com o que sobrou de movimento (TOLOCKA, 2000), mas sim de levar em consideração 
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as possibilidades interacionais desta habilidade com todos os fatores que favoreçam ou não a 

aprendizagem nas aulas.  

Um fator que também pode influenciar tanto na participação quanto na desses alunos nas aulas 

de Educação Física é a própria cadeira de rodas. Todas essas habilidades devem levar em consideração 

a relação desses componentes no processo de aquisição e/ou aprimoramento de habilidades motoras na 

cadeira de rodas como vemos abaixo.  

 

Figura 2.  Relação para o desempenho das Habilidades Motoras 

                                           

 

 

 

A existência de alunos cadeirantes nas escolas afeta não somente os esses próprios alunos 

como também todos os outros, isso ocorre pelas adequações feitas para melhor comodidade, sejam 

elas arquitetônicas ou sociais.  

As aulas devem ser adaptadas às características únicas de cada aluno entre ele os usuários de 

cadeira de rodas sem afetar negativamente o andamento da aula, respeitando o fato de que todos 

naquele local são diferentes entre si e que as diferenças são naturais e devem ser tratadas como tais 

(TOLOCKA, 2006). 

A proposta das habilidades motoras em cadeira de rodas auxiliaria o entendimento deste 

processo de adaptação. Algumas habilidades podem ser observadas no contexto escolar:  

 

 Empunhaduras; 

 Deslocamentos retilíneos; 

 Deslocamentos em zig-zag; 

 Giros; 

 Deslocamentos com giros; 

 Equilíbrio; 

 Deslocamento de Segmentos corporais.  

 

Cadeira de Rodas Habilidade Motora Lesão 
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Nas aulas existe a importância de apresentar os alunos um conceito de liberdade de 

movimentos que, talvez, eles não soubessem que se existisse na cadeira de rodas e dessa forma 

proporcioná-los experiências novas e essenciais para seu crescimento pessoal. 

Existem inúmeras possibilidades desportivas adaptadas a cadeirantes: o basquete, atletismo, 

handebol, rúgbi, esgrima, dança e outras em desenvolvimento. Todas elas já fazem parte do contexto 

escolar e deve ser exploradas de forma educacional para o aluno.  

Mesmo assim o despreparo profissional ainda é discutido como fator de impedimento para o 

desenvolvimento de atividades inclusivas. Estes profissionais quando se deparam com o conceito 

aprendido anteriormente de “movimento humano e ser que se movimenta” (GIMENEZ, 2006) logo é 

pensado como dificuldades de movimento e esquecem que este movimento só é apresentado de 

diferentes maneiras.  

Para Cruz e Ferreira (2005) a pratica deve ser repensada não somente no ato em si, mas 

também no que o precede, a formação universitária dos professores precisa ser aprimorada por ser por 

vezes uma formação inicial extremamente superficial, para oferecer uma base sólida de conhecimentos 

para que esse professor possa dar continuidade em seus estudos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir destes apontamentos e discussões podemos então buscar a compreensão do ser 

humano que em sua diversidade se torna tão único para as nossas aulas a ponto então de conflitarmos 

com a palavra necessidade e todo instante. Porém, não se trata de uma padronização, ou procedimento 

para a aquisição de determinadas habilidades, mas sim um apontamento para a compreensão de 

possibilidades de um aluno cadeirante e sua participação em aulas de Educação Física.  

Para tanto se faz indispensável o conhecimento da proveniência da limitação de movimentos, 

porém devem-se observar os movimentos remanescentes dos alunos, considerando assim as 

potencialidades da diversidade humana. A interação dos alunos e o trabalho específicos das 

habilidades motoras em cadeira de rodas se tornam um complementam para a inclusão desses aluno 

nas aulas de Educação Física, uma vez que muitas modalidades esportivas e/ou atividades pedagógicas 

vem se adaptando a esta população.  

Outro ponto importante é a discussão no ambiente pedagógico de forma relacional entre o 

acesso destes alunos para a aula, tornando assim uma proposta muito mais de integração societal 

(CARVALHO, 1991) ao invés de atitudes isoladas em planos micros de ações.  

O universo escolar pode considerado o mais propicio dessas possibilidades, sendo a Educação 

Física uma disciplina que pode auxiliar no desenvolvimento de projetos na qual se diz respeito a 

aprendizagem desses alunos e formas que possam envolve-los  na comunidade com uma 

aprendizagem adequada as realidades e em condições de acessibilidade.  
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 Contudo a proposta deste artigo foi envolver a escola como carro chefe de ações 

metodológicas e pedagógicas que tenham impacto social para as pessoas usuárias de cadeira 

de rodas considerando também o ambiente de convivência desses alunos que ultrapassam os 

muros escolares. 
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