
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

FABIANA MACIEL JACOBUS BOOS 
 

 

 

 

 

OS DIZERES DOS ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA, DOS PAIS, DOS 

PROFESSORES E DAS CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL SOBRE O 

PAPEL DO FISIOTERAPEUTA NA INCLUSÃO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BLUMENAU 

2009



FABIANA MACIEL JACOBUS BOOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS DIZERES DOS ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA, DOS PAIS, DOS 

PROFESSORES E DAS CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL SOBRE O 

PAPEL DO FISIOTERAPEUTA NA INCLUSÃO ESCOLAR 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial 
para a obtenção do grau de Mestre em Educação, 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação do 
Centro de Ciências da Educação, da Universidade 
Regional de Blumenau – FURB.  
 

Orientadora: Profª Drª Julianne Fischer 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLUMENAU 

2009



 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço... 

...a Deus, por sempre iluminar meus caminhos. 

...ao meu marido, Douglas, pelo incentivo e ajuda, por sua paciência, compreensão e 

carinho; te amo. 

...as minhas filhas, Júlia e Bruna, pois, mesmo tão pequenas, souberam compreender os 

momentos em que não estava presente. Amo vocês. 

...aos meus pais, José e Lira, que sempre me incentivaram a continuar a caminhada. 

...aos professores, pais, crianças, alunos da Fisioterapia e escolas, sem os quais este trabalho 

jamais teria acontecido. 

...à professora Julianne Fischer, pela sua paciência e conhecimentos. 

...a Marcilda, pela revisão gramatical. 

...aos professores da banca que contribuíram com a minha pesquisa. 

...por fim, a todos os amigos e familiares que me auxiliaram nesta jornada. 

 
 



 

 

RESUMO 

Esta dissertação, vinculada ao grupo de Pesquisa Processos e Métodos Pedagógico-Didáticos, 
do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB), apresenta como tema gerador a atuação do profissional de fisioterapia na inclusão 
escolar de crianças com Paralisia Cerebral, o qual surgiu a partir da dúvida dos pais de 
crianças com Paralisia Cerebral ao questionarem o papel do fisioterapeuta na escola de ensino 
regular. Teve como objetivo geral analisar a compreensão dos pais, dos professores, dos 
acadêmicos do curso de Fisioterapia e das crianças com Paralisia Cerebral sobre o papel do 
fisioterapeuta na inclusão escolar, as quais apresentam alterações motoras decorrentes de 
lesões no cérebro imaturo, com prejuízos na motricidade ampla e fina e déficits de locomoção 
e posturas. A pesquisa, de natureza qualitativa, teve como sujeitos três (3) crianças com 
Paralisia Cerebral; seus pais, sendo dois (2) pais e uma (1) mãe; dois (2) professores regentes; 
dois (2) professores auxiliares; três (3) professores de Educação Física; e cinco (5) 
acadêmicos do último semestre do ano de 2007 do curso de Fisioterapia da FURB. 
Utilizamos, como instrumentos de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas cujos dados 
foram analisados a partir dos pressupostos de Mantoan; Gauzzi e Fonseca; Mittler; e Barros. 
Esta pesquisa se justifica pelas dificuldades encontradas por crianças com Paralisia Cerebral 
para se incluírem no meio escolar, pela contribuição que o fisioterapeuta pode trazer a esses 
sujeitos e pela parceria que pode ser estabelecida entre pais, professores e acadêmicos que 
convivem e lidam com crianças com Paralisia Cerebral. Os resultados obtidos permitem 
afirmar que o fisioterapeuta pode desempenhar papel relevante nas práticas inclusivas, 
orientando, planejando, dialogando e trabalhando em parceria com professores, pais e 
crianças. Por sua vez, as crianças que apresentam dificuldades para adaptações na escola ou 
que apresentam um menor ou maior acometimento motor, podem ser favorecidas com 
situações terapêuticas facilitadoras do seu desenvolvimento global.      
 
Palavras-chave: Crianças com Paralisia Cerebral. Inclusão escolar. Fisioterapeuta.  



 

 

ABSTRACT 

Present research, linked to the  group of research on Processes and Pedagogical-Didactic 
Methods, of the Post-Graduation on Education Program at  FURB (Universidade Regional de 
Blumenau), has as its driving theme the performance of the physical therapist in the school 
inclusion of children with Brain Palsy, which aroused when parents of those children 
questioned the role of the physical therapist in the regular school.   Its overall goal was to 
analyze the role of the physical therapist in the school inclusion process of children with Brain 
Palsy, who display motor alterations resulting from lesions in the immature brain, affecting 
ample and fine motor activity, as well as deficits in posture and movement.   The research, of 
qualitative nature, has as subjects three (3) children with Brain Palsy, their parents, being two 
(2) fathers and one (1) mother, three classroom masters, two (2) assistant teachers, three (3) 
Physical Education teachers and five (5)  college students of the last semester of 2007 of 
FURB’s physical therapy course.   We used, as a means of data collecting, semi-structured 
interviews and the data were analyzed, according to the studies and principles of Mantoan; 
Gauzzi e Fonseca; Mittler; e Barros. That research is utterly justifiable for the difficulties 
found by children with Brain Palsy to be accepted in the school environment and for the 
contribution that  physical therapy can bring to mentioned subjects, as well as for the 
partnership that can be established together with parents, teachers and college students, who 
deal and frequent children with said palsy. The results obtained allow us to state that the 
physical therapist has a relevant role in those inclusive practices, since children with 
difficulties to adapt at school or that present a lesser or bigger motor impairment  can be  
favored  by therapeutic  situations that will help their global development. 
 
Key words:  Children with Brain Palsy.  School Inclusion.  Physical Therapist. 
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CAMINHOS TRILHADOS 

“Sonhe com aquilo que você quiser. 
Vá para onde você queira ir. 

Seja o que você quer ser, 
porque você possui apenas uma vida  

e nela só temos uma chance 
 de fazer aquilo que queremos”. 

  
                 (CLARICE LISPECTOR). 

Ao iniciar esta Dissertação, apresento1 os caminhos que relatam minha trajetória como 

estudante. Iniciada aos cinco (5) anos de idade, no ano de 1974, estendeu-se nos muitos anos 

seguintes, próximo a vinte anos, sempre com a dança fazendo parte das minhas vivências. 

Durante esses anos, participei de diversas atividades, todas relacionadas à dança: pratiquei 

balé clássico e contemporâneo; dancei em grupos de dança semi-profissionais e participei de 

festivais de dança nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como recebi 

prêmios com o grupo Embahá do qual fazia parte; dei aula de balé clássico por dois anos para 

crianças de cinco e seis anos, na Escola Lenita Ruschel Pereira, em Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul; e fiz exames internacionais de dança clássica, pela Royal Academy of Dance, até o 

nível intermediário.  

Pratiquei dança durante todo esse período porque pretendia ser uma bailarina 

profissional, e isto representava minha grande vocação na época. Em 1988, comecei o curso 

de Fisioterapia e, no ano seguinte, o de Educação Física. 

Os motivos pelos quais decidi ser fisioterapeuta não estavam muito claros quando 

prestei vestibular. Havia feito magistério no Ensino Médio e, durante um ano, havia dado aula 

para crianças do então primeiro ano primário, em uma escola particular de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. Essa experiência me mostrou que o magistério não era o que eu mais desejava. 

Pensava em algo em que pudesse conciliar a dança e o curso superior. A Fisioterapia e a 

Educação Física, na minha visão, pareciam ser duas profissões que me aproximavam desta 

vocação que acreditava ter pela dança, pois as duas tinham envolvimento com o movimento e 

a atividade física. Fiz, assim, dois vestibulares: um no Instituto Porto Alegrense, para 

Fisioterapia, já que não tinha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, nesta, para 

Educação Física. Na ocasião, pensei na possibilidade de cursar dança na graduação, mas esses 

                                                 
1 Tendo em vista o caráter extremamente subjetivo deste capítulo, optei pelo uso do verbo na primeira pessoa do 
singular. A partir da Introdução,  farei uso do verbo na primeira pessoa do plural.  
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cursos só eram oferecidos em Curitiba e no Rio de Janeiro, e eu não pretendia sair de Porto 

Alegre.  

Terminei o Curso de Fisioterapia em Porto Alegre, no ano de 1991, e o de Educação 

Física em 1998, na Universidade Regional de Blumenau (FURB). Casualmente, a formatura 

da Educação Física foi com a primeira turma de Fisioterapia da FURB, na qual eu ministrava 

aulas. 

É importante também dizer que, quando ainda cursava Fisioterapia, tive a 

oportunidade de conviver com crianças com Paralisia Cerebral (PC), uma patologia não 

raramente encontrada nas escolas, mas às vezes de difícil entendimento no que remete à 

amplitude do envolvimento global que a criança sofre. A Paralisia Cerebral ou Encefalopatia 

Crônica da Infância Não Progressiva (ECINP) apresenta um conglomerado de complexidades, 

e seu diagnóstico está relacionado a uma lesão em um cérebro imaturo, a qual ocorre durante 

a gestação, no momento do parto ou nos primeiros anos de vida. As repercussões da agressão 

ao cérebro recaem em padrões desorganizados do movimento (UMPHRED, 1994). 

A interação com o meio pode ser prejudicada pela dificuldade motora apresentada 
pela criança com paralisia cerebral, pois toda vez que ela tenta realizar um movimento 
voluntário, sua ação é dificultada ou impedida pela alteração do tônus, equilíbrio e 
coordenação, além da persistência dos reflexos primitivos. Isso faz com que muitas 
vezes ela não interaja quando recebe um estímulo do meio e conseqüentemente as 
pessoas que convivem com a criança deixam de estimulá-la. (PERES, 2007,  p. 3). 

Assim, ainda estudante de Fisioterapia, iniciei um estágio não curricular e voluntário 

no Educandário São João Batista, na cidade de Porto Alegre, onde eram acolhidas crianças 

carentes e deficientes que, abandonadas ou maltratadas por suas famílias, precisavam muito 

de todo o tipo de atendimento multidisciplinar. O local era mantido por um conselho, e uma 

congregação de irmãs cuidava das crianças. Como tinha formação em dança, também 

trabalhei com grupos de dança para deficientes, além de auxiliar nos atendimentos de 

fisioterapia. Isto no ano de 1990. Quando concluí meu curso, em 1991, fui contratada como 

fisioterapeuta pelo Educandário São João Batista.   

Em 1993, mudei-me do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, pois casei, e meu 

marido é de Blumenau. Aqui, iniciei minha atuação profissional como terapeuta em uma 

clínica chamada Click, onde trabalhei por dois anos, na área de ortopedia. Em 1995, fundei 

minha própria clínica de fisioterapia, que se chamava Therapie e da qual fui sócia gerente até 

2004. A realização da prática clínica com crianças com Paralisia Cerebral me aproximava 

cada vez mais da realidade dessas crianças. Nesse ínterim, fiquei dois anos sem praticar 
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dança. Quando cheguei à cidade de Blumenau, voltei a praticar balé e cheguei a fazer parte do 

Corpo de Baile da Escola de Dança do Teatro Carlos Gomes. Em 1996, deixei as minhas 

aulas de dança em decorrência do meu trabalho e envolvimento com a Universidade Regional 

de Blumenau, iniciado no ano de 1998, quando passei a ministrar as disciplinas de 

Fisioterapia e Pediatria no curso de Fisioterapia e fazer supervisão de estágio no ambulatório 

da mesma. 

Nesse período de, aproximadamente, vinte anos, como já mencionei, em que a dança 

esteve presente de forma intensa em minha vida, realizei uma caminhada de descobertas, da 

qual se fizeram presentes os movimentos e a plasticidade corporal, que despertaram meu 

interesse e passaram a ser uma constante em minha vida. 

De acordo com Marques (1997), na dança, é possível perceber, experimentar e 

entender o corpo e os movimentos que acontecem. Em outras palavras, por meio da dança, é 

possível ampliar a percepção dos próprios movimentos, muitas vezes condicionados ou, 

mesmo, reconhecidos como espontâneos pela maioria dos seres humanos. Cheguei, assim, a 

pensar o quanto o corpo e seus movimentos trazem ao indivíduo uma formação mais plena. 

Para Ossona (1998), todo movimento, desde o mecânico até o simbólico, sempre tem sua 

carga expressiva, sendo a partir desse corpo que o ser humano é capaz de se expressar. Essa 

expressão pode ser instintiva e involuntária. A dança trouxe este aprofundamento em relação 

aos benefícios que esta formação acrescentou, no sentido de conhecer com mais profundidade 

o corpo e seus movimentos. 

Vejo também como necessário conceituar o corpo, porque ele tomou significado no 

que estou escrevendo. O corpo é o meio com o qual o ser humano pode se expressar e por ele 

ser percebido, além de ser por meio dele que estabelece as relações com o mundo. Vale 

lembrar que esta relação acontece, em grande parte, via movimento. Portanto, sentir, pensar e 

agir caracterizam a existência da vida humana. No entanto, isto não acontece de forma 

fragmentada, mas por meio de uma rede complexa de interações na dimensão corporal-

humana; com o corpo, é possível perceber, analisar e interagir.  

Desta forma, a corporeidade permite compreender o ser humano como ser complexo, 

pois por meio do corpo é possível identificar a individualidade, a existência e o Ser. Segundo 

João e Brito (2004), a corporeidade constitui-se das dimensões: física (estrutura orgânico-

biofísico-motora, organizadora de todas as dimensões humanas); emocional-afetiva (instinto-

afeto); mental-espiritual (cognição, razão, pensamento, idéia, consciência); e sócio-histórico-

cultural (valores, hábitos, costumes, sentidos, significados e simbolismos). Todas essas 
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dimensões não podem ser dissociadas na totalidade do ser humano, pois constituem um todo: 

a corporeidade (JOÃO e BRITO, 2004). 

Conforme exposto, as necessidades corporais e os movimentos como parte do 

processo global de desenvolvimento do indivíduo nunca deixaram de fazer parte dos meus 

caminhos. A dificuldade motora que observava nas pessoas com Paralisia Cerebral e a forma 

como exploravam o ambiente ou as limitações que sofriam na tentativa de realizar o 

movimento faziam com que, muitas vezes, essas pessoas não explorassem o espaço a sua 

volta de forma plena, o que fazia com que a dificuldade em receber os estímulos adequados 

piorasse suas relações sociais e ambientais. Pensar em interar a criança ao seu ambiente pode 

ser fundamental ao desenvolvimento global desta, sendo o movimento um elemento essencial 

para que ocorra a interação com o meio. Da mesma forma, facilitar, talvez, a todos os 

envolvidos com essas crianças com Paralisia Cerebral a busca de formas e recursos que as 

desenvolvam em sua plenitude possa ser uma estratégia valiosa.  

Entretanto, “o uso do corpo e o movimento necessitam que conheçamos também 

nossas habilidades e possibilidades corporais” (MARQUES, 1997, p. 24). O fisioterapeuta, 

como profissional na área da saúde que utiliza meios físicos e naturais e é conhecedor das 

funções corporais, a fim de prevenir e tratar doenças, modificou seus conceitos com a 

evolução da profissão ao longo dos anos e se aproximou de outras áreas afins.  

Desta forma, é preciso considerar as oportunidades que uma criança com dificuldades 

motoras, decorrentes de uma lesão cerebral, precisa ter. Privar esse indivíduo de interagir 

positivamente na melhora da sua qualidade de vida poderá se refletir em angústias e 

frustrações.  

Para contribuir com essas crianças com Paralisia Cerebral, com as quais passei a 

conviver, no sentido de que melhorassem sua qualidade de vida, busquei formação no Método 

Neuroevolutivo Bobath, o qual é específico para atender pessoas com lesões cerebrais. 

Fundamentado no desenvolvimento motor normal do ser humano, esse método se caracteriza 

por uma abordagem terapêutica usada para a solução de problemas de pacientes com distúrbio 

do movimento e da função. Cada função desejada deve ser desmembrada e analisada 

cuidadosamente para conseguir um maior benefício no tratamento (BOBATH, 1990). O 

método enfatiza, também, a precocidade na abordagem, o que pode influenciar o desempenho 

acadêmico do indivíduo. Foi por meio de suas práticas e dos seus escritos formulados 

progressivamente a partir da evolução de pacientes com lesões cerebrais e pela compreensão 

hierarquizada do funcionamento do sistema nervoso central e das numerosas relações motoras 

existentes previamente e que se regulam entre si, que Bertha e Karel Bobath perceberam 
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como obter seletividade, diversidade e regulação no movimento. Cabe também citar que as 

pesquisas foram realizadas por esse casal no século XX, por volta dos anos de 1950 

(BOBATH, 1990).  

Houve, a partir de meu ingresso na Universidade Regional de Blumenau como 

docente, uma proximidade intensa com a educação. Foi assim que não pude me esquecer de 

minha formação e da rotina das crianças em atendimento e passei, dessa forma, a questionar o 

ambiente ao qual elas pertenciam: seu lar, sua escola, sua vida social. Começaram a surgir 

aspectos relevantes para a compreensão dos envolvidos com esta realidade: os pais das 

crianças com Paralisia Cerebral, as crianças e os acadêmicos do curso. Surgiu, então, uma 

inquietação em saber qual seria o papel do fisioterapeuta na escola, já que os pacientes que 

acompanhava enfrentavam dificuldades constantes de adaptação, aprendizado e socialização.  

Embora a concepção da família e dos que convivem diretamente com crianças com 

Paralisia Cerebral exerça papel relevante no seu desenvolvimento, eu não pretendia ficar 

apenas no entendimento dos pais em relação aos seus filhos no que se refere ao processo de 

inclusão escolar, mas estender esse entendimento aos professores e às próprias crianças. 

Portanto, foi no dia-a-dia na clínica, ao escutar as famílias, que surgiu uma curiosidade 

crescente sobre a inclusão escolar, como o fisioterapeuta poderia atuar na escola e como os 

professores agiam diante dessas crianças com Paralisia Cerebral. Por fim, ao elaborar meus 

pensamentos, questionei: Por que não investigar a atuação do fisioterapeuta na prática 

inclusiva e quais necessidades poderiam ter professores e famílias nesse processo?  Senti, 

então, intensa necessidade de buscar formação mais adequada e aprofundada a respeito. Foi 

assim que, em 2007, ingressei no Mestrado em Educação, da Universidade Regional de 

Blumenau, em busca da função da fisioterapia no que se refere às crianças com dificuldades 

motoras, ao processo escolar e à sua socialização.  

Penso que seja preciso conhecer as patologias envolvidas e reconhecer as 

potencialidades da criança para poder facilitar a convivência escolar e familiar. As crianças 

que demonstram certa incapacidade e dificuldade no seu aprendizado talvez possam, quando 

melhor assistidas, se mostrarem hábeis em evoluir e apresentar resultados. Foi assim que 

surgiram, a partir desse contexto, perguntas como: O que a professora envolvida com crianças 

que apresentam necessidades especiais espera de apoio e orientação para incluir seus alunos 

na escola? O que significa inclusão escolar para os acadêmicos do curso de Fisioterapia? O 

que os pais esperam quando seus filhos ingressam no meio acadêmico? Como as crianças 

enfrentam a permanência nas escolas comuns e a convivência nesse ambiente?  
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Uma vez no Mestrado, quando me inseri no Grupo de Pesquisa Processos e Métodos 

Pedagógico-Didáticos, encontrei oportunidades para estudar este tema complexo para mim, 

como fisioterapeuta e professora na Universidade.  

Nesse contexto, a formação do fisioterapeuta, as dúvidas que permeiam o processo de 

inclusão escolar, as crianças que estão diretamente envolvidas, seus pais e professores vêm ao 

encontro de minhas expectativas quanto à minha profissão e ao contexto educacional que 

correlaciona uma profissão da área da saúde aos profissionais da educação.  

Nos próximos capítulos, defino com maior clareza meu tema e os caminhos seguidos 

nesta dissertação. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Tudo aquilo em que se acredita existe!”  
 

                                                                                                (HUGO VON HOFMANNSTHAL).   

Ao começar a dissertar – nos Caminhos Trilhados – sobre a trajetória que percorremos 

para chegar ao Mestrado em Educação, podemos dizer que foi um longo caminho de 

descobertas, que começou com a dança, passou pela formação em Fisioterapia e em Educação 

Física, pelo trabalho na clínica fisioterápica, pelo acompanhamento dos alunos do curso de 

Fisioterapia em seus estágios curriculares com crianças com Paralisia Cerebral e aprofundou, 

a cada dia, o nosso interesse pela área pediátrica, especificamente pelas crianças com Paralisia 

Cerebral.  

Contudo, foi no grupo de pesquisa de Processos e Métodos Pedagógico-Didáticos, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Regional de Blumenau, no qual 

ingressamos em 2007, que encontramos oportunidades e despertamos concretamente para a 

urgência de estudar a formação do fisioterapeuta voltada às necessidades de crianças com 

Paralisia Cerebral no contexto escolar e de aprofundar conhecimentos quanto à educação 

inclusiva. 

No Mestrado, as discussões com os colegas de turma e com os componentes do Grupo 

de Pesquisa, os estudos realizados, a participação em congressos, o convívio com os 

professores, as leituras, dentre outros, possibilitaram não só que aprofundássemos os 

conhecimentos que tínhamos sobre inclusão, mas que também víssemos com mais clareza a 

nossa intenção de pesquisa envolvendo inclusão, escola, crianças com Paralisia Cerebral, pais, 

professores e fisioterapeuta.  

Escrever sobre inclusão e escola é tratar de uma realidade atual que tem despertado 

interesse em muitos profissionais, das mais variadas áreas, que têm a oportunidade de 

trabalhar com crianças com Paralisia Cerebral. Muitos desses profissionais, sejam professores, 

pedagogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentre outros, precisam entender as diversas 

potencialidades de cada um para, assim, formar uma totalidade. Para Rodrigues (2005, p. 85), 

a avaliação do ser como de fato é, único e íntegro em sua posição dentro da sociedade, leva a 

considerar a inclusão na escola como algo que “envolve pensar em concepções diferenciadas 

de ensino, aprendizagem, projetos e capacitação docente”.  
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No sentido apontado, a intenção de ajudar ou rejeitar exerce um papel fundamental e 

essencial na socialização do indivíduo com necessidades especiais (FONSECA, 1995). Isto 

porque, no cotidiano social, essas pessoas são vistas como incapazes e, muitas vezes, 

colocadas à margem da sociedade, consideradas improdutivas e/ou, mesmo, 

incompreensíveis. Para Oliveira (2004 apud MARTINS, 2002), essa forma de representar as 

pessoas com necessidades especiais materializa-se em práticas educativas de exclusão, que se 

caracteriza por um processo de inclusão marginal, ou seja, por uma inclusão na escola 

efetivada de forma excludente, isolada, em grupos ou classes especiais. 

Além de a pessoa com necessidades especiais sofrer, na escola, exclusão e/ou inclusão 

marginal, enfrenta, muitas vezes, situação semelhante no seio da família, a qual tem, a 

exemplo do que ocorre no ambiente escolar, se deparado com dúvidas e obstáculos em relação 

as suas crianças. Cabe ressaltar que os pais representam figuras valorosas na interação das 

crianças com necessidades especiais, conforme esclarece Peres (2007, p. 2):  

A concepção das mães sobre seus filhos afeta diretamente a interação da criança 
com o meio. A escassez de estímulos sensoriais, motores e sociais podem produzir 
atrasos na aquisição de novos comportamentos e no desenvolvimento da criança 
com paralisia cerebral. A família neste contexto exerce papel fundamental podendo 
contribuir para facilitar o desenvolvimento destas crianças, promovendo um 
aumento qualitativo e quantitativo na interação com o meio social.  

Em circunstância alguma, podemos privar o deficiente de uma experiência, pois todas 

as experiências servem para propiciar socialização e aprendizagem. Cabe aos pais a superação 

de culpabilidade biológica e a criação de experiências de vida que garantam a estimulação 

adequada e a maximização do seu ajustamento social (MARIA, 2001). 

Outro elemento importante no processo de inclusão escolar de crianças com 

necessidades especiais é constituído pelas próprias crianças que podem se ajudar mutuamente, 

por meio da amizade. Strully e Strully (1999) sugerem que as escolas devem apoiar as 

amizades a fim de conseguirem um melhor processo inclusivo. 

Igualmente é importante, na inclusão escolar, a atuação dos educadores. Neste sentido, 

segundo Maria (2001), a constituição da sociedade é um processo histórico permanente, 

permitindo que esta seja potencialmente transformável pela ação social, o que torna possível, 

então, pensar na ação dos educadores. A escola não muda a sociedade, mas pode constituir-se 

não apenas como espaço de reprodução, mas também como espaço de transformação. 

Assim, em uma escola para todos, a competitividade cede lugar à cooperação e à 

solidariedade, a primazia do rendimento nos conteúdos cede lugar à valorização do sujeito. Só 
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uma escola democrática, aberta para todos, que abrace a diversidade e a pluralidade das 

diferenças e responda às necessidades educacionais de todos os alunos tem legitimidade de 

afirmar-se inclusiva (MARTINS et al., 2006).  

Vale ressaltar que a maioria dos processos de aprendizagem é dependente da 

habilidade de mover-se. Portanto, estimular a função motora será de grande valor para as 

crianças com deficiências. Esse estímulo pode ser gerado com técnicas neurofisiológicas 

baseadas em um ou mais sistemas. Quando a habilidade de mover-se é obtida, é aplicada a 

seguir na aprendizagem dos cuidados pessoais, nas atividades de sala de aula, nos jogos e 

passatempos, nas tarefas domésticas e, posteriormente, no trabalho (LEVITT, 2001). Ao 

fazermos esta consideração sobre a habilidade de mover-se, surge mais um elemento que 

consideramos fundamental na inclusão escolar: a atuação do fisioterapeuta. 

Ainda sobre a habilidade de mover-se, cabe esclarecer que, em condições normais, o 

desenvolvimento do lactente de tenra idade caracteriza-se pela aprendizagem do modo de 

aproveitar-se das propriedades dinâmicas dos segmentos corporais interligados, com o 

objetivo de alcançar determinada meta (SHEPHERD, 1996).  Após o nascimento, a estrutura 

corporal e o sistema que controla e adapta as consequências da lesão cerebral na criança com 

PC o fazem de acordo com a quantidade e a variedade de movimentos e estímulos que ela 

recebe. Uma criança com lesão cerebral aprende funções motoras, como sentar-se, ficar em 

pé, mudar de postura, usar duas mãos e as várias formas de locomoção; aprende como usar 

suas funções motoras para adquirir independência nas suas atividades de vida diária. 

O termo Paralisia Cerebral ou Encefalopatia Crônica da Infância Não Progressiva 

designa um grupo de distúrbios cerebrais de caráter estacionário que são devidos a alguma 

lesão ou anomalias do desenvolvimento ocorridas durante a vida fetal ou durante os primeiros 

meses de vida (BOBATH, 1990). Tais distúrbios se caracterizam pela falta de controle sobre 

os movimentos, pelas modificações adaptativas e deformidades ósseas.  

Essa patologia apresenta etiologia variável e nem sempre é fácil de ser estabelecida. 

Menos de 50% apresentam causa conhecida, e os fatores estão relacionados à agressão que 

acontece ao cérebro antes, durante e nos primeiros anos após o nascimento. Dentre os fatores 

pré-natais, encontramos malformações encefálicas e infecções, como a toxoplasmose. As 

causas perinatais abarcam, principalmente, a falta de oxigênio no cérebro durante o parto e as 

causas depois do nascimento, que envolvem, sobretudo, doenças como tumores cerebrais e 

traumatismos cranianos (GIANNI, 2007). 

As crianças com Paralisia Cerebral apresentam limitações. Porém, quando é 

considerado o processo de reabilitação centrado no indivíduo, o foco de intervenção deve ser 
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ampliado, devendo ser levadas em conta não só as consequências clínicas da doença, como 

também as consequências da situação social da incapacidade.     

Reconhecer as alterações motoras das crianças com Paralisia Cerebral pode facilitar a 

inserção dessas crianças com necessidades educacionais no contexto escolar.  As pessoas com 

deficiências são aquelas que apresentam necessidades próprias e diferentes das demais no 

domínio das aprendizagens curriculares correspondentes a sua idade e requerem recursos 

pedagógicos, bem como metodologias educacionais específicas (BRASIL, 2008a). 

Para Maria (2001), a educação especial engloba todos os serviços, procedimentos e 

instituições que se dedicam ao indivíduo com necessidades especiais. Tem, assim, um sentido 

que, incluindo a educação escolar, vai além dela, aos campos da reabilitação física, 

estimulação preventiva e áreas afins, justificando programas que vão desde a estimulação 

essencial ou precoce até a profissionalização adulta, passando fundamentalmente pela 

escolarização. 

A inclusão escolar envolve mudanças em todo o contexto educacional, sendo que as 

escolas comuns precisam estar preparadas para receber crianças com necessidades 

educacionais especiais. A educação em escolas comuns difere, em muito, da educação 

especial que ocorre nas escolas especiais, pois, nesses locais, as crianças estão envolvidas 

com diversas especialidades e convivem apenas com crianças que também apresentam 

necessidades especiais. O contexto educacional deve ser vivenciado na escola regular, com 

todas as diversidades que esse ambiente apresenta e, para tanto, é necessário que os sujeitos 

envolvidos com essas crianças, nesse local, estejam preparados para tal.  

O trabalho da fisioterapia é fundamental na recuperação de crianças com PC, pois 

cuidará, de maneira geral, de desenvolver na criança a tonificação e o relaxamento da 

musculatura, as reações de equilíbrio e de proteção, postura, esquema corporal, correção e 

prevenção de deformidades (BOBATH, 1990). Crianças que apresentam dificuldades para 

sentar em uma cadeira sem adaptações na escola ou que apresentam um menor acometimento, 

por exemplo, alterações apenas na motricidade fina, podem ser favorecidas com situações 

facilitadoras do seu desenvolvimento global. Neste sentido, as práticas inclusivas vêm ao 

encontro da colaboração que a fisioterapia pode trazer a esses alunos.  

Sendo assim, a fisioterapia passa a ter papel determinante no processo de inclusão, 

cabendo ao fisioterapeuta facilitar à criança que enfrenta o ambiente escolar a sua convivência 

e aprendizado, bem como suprir as expectativas e as exigências para poder funcionar nesse 

ambiente, trazendo-a o mais próximo da sua normalidade. Os fisioterapeutas estão sendo cada 
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vez mais envolvidos na tarefa de favorecer o acesso das crianças com necessidades especiais a 

programas escolares e a sua participação nos mesmos (BURNS e MACDONALD, 1999). 

Diante da situação exposta, definimos como tema de nossa pesquisa “a compreensão 

dos acadêmicos de fisioterapia, dos pais, dos professores e das crianças com paralisia cerebral 

sobre o papel do fisioterapeuta na inclusão escolar”. Uma vez definido o tema, buscamos, por 

meio de palavras-chave – paralisia cerebral, fisioterapia e inclusão escolar –, dissertações, 

teses e artigos que pudessem trazer esclarecimentos a respeito do mesmo. 

Encontramos, aproximadamente, cento e vinte referências, referentes ao período de 

agosto de 2007 a abril de 2008, sobre o tema nos seguintes portais: Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) (www.capes.gov.br); 

banco de teses do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

(www.cnpq.br); Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) (www.bdtd.ibict.br); 

Google Acadêmico (www.scholar.google.com.br); Scientific electronic library online (Scielo) 

(www.scielo.br); e Portal da Pesquisa (www.portaldapesquisa.com.br). Dentre estes, 

destacamos nove dissertações que mostravam assuntos e focos semelhantes aos de nossa 

pesquisa.  

Souza (2005), que aborda a concepção do professor sobre o aluno com Paralisia 

Cerebral, destaca a dificuldade para inclusão daqueles com sequelas decorrentes da PC que, 

por apresentarem um conjunto de comprometimentos associados, como o sensorial, o motor 

e/ou cognitivo, acabam encontrando barreiras ao serem inseridos nas classes de ensino 

regular. Souza (2005) também cita que discutir estas barreiras torna-se essencial ao 

entendimento do leitor. Acredita que, além de identificá-las, é necessário buscar alternativas 

para atenuá-las. 

De acordo com Pamplin (2005), abordar a interface família-escola para as crianças 

com necessidades educacionais especiais torna-se imprescindível.  Por isso, em sua pesquisa, 

partindo do pressuposto de que os recursos no ambiente familiar e as práticas da educação 

especial podem tanto favorecer como prejudicar a socialização e a aprendizagem de crianças 

com necessidades educacionais especiais, investigou um gestor e sessenta e uma pessoas 

responsáveis por crianças com deficiência e queixa de fracasso escolar. Identificou, também, 

os recursos e as necessidades no contexto familiar dessas crianças e discutiu a relação desses 

aspectos com a proposta de inclusão de escolas regulares de um município do interior 

paulista. 

Jorqueira (2006) analisou a atuação do fisioterapeuta no processo de inclusão, tendo 

como foco o brincar. A pesquisa foi realizada no município de Barueri, São Paulo, e teve 
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como objetivo identificar as expectativas dos professores no que se refere à atuação do 

fisioterapeuta na proposta de inclusão escolar de alunos com deficiência física com ou sem 

comprometimentos neurológicos, ressaltando a ação desse profissional nos momentos de 

brincadeiras e atividades motoras na escola. Para o autor, o brincar favorece a aprendizagem, 

pois a criança interage e aprende por meio do lúdico, sendo este um meio para o processo que 

a escola tem como objetivo final.  

Gomes (2005) teve como objetivo identificar e analisar o perfil de crianças e 

adolescentes atendidos por uma clínica universitária de fisioterapia em situação de inclusão 

escolar e social. Para tanto, investigou dez responsáveis por crianças entre sete e quatorze 

anos atendidas na clínica e concluiu, a partir dos dados obtidos, que a inclusão escolar e social 

ainda necessita do desenvolvimento de estratégias com a finalidade de melhorar o 

aproveitamento dessas crianças e adolescentes no processo inclusivo, pois três frequentavam a 

escola especial, três frequentavam a escola regular e quatro não frequentavam a escola.  

Guirado (2001) direcionou sua pesquisa para a questão da inserção escolar da criança 

com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (ADNPM) e investigou qual a contribuição 

da fisioterapia para favorecer este processo. Teve como ponto de partida a compreensão da 

criança em desenvolvimento e, principalmente, os estudos piagetianos e os conceitos básicos 

da fisioterapia, especialmente os relacionados à intervenção por meio de estimulação motora 

do conceito Bobath de tratamento fisioterapêutico. Realizou um estudo de caso, com uma 

única criança, e fez uma abordagem longitudinal. 

Pinheiro (2005) investigou o processo de inclusão e a aprendizagem sensório-motora e 

cognitiva do indivíduo com Paralisia Cerebral na Educação Básica. Pesquisou dois alunos 

(uma criança e um adolescente) e investigou esses alunos, seus pais, os diretores e os 

professores. Destaca como conclusão que o indivíduo com PC, respeitando-se as 

particularidades e gravidade das sequelas motoras, tem condições cognitivas de estar incluído 

em sala regular de Ensino Básico, desde que seja estimulado. Diz que é importante ressaltar 

que não estamos mais discutindo a possibilidade ou não de a criança com Paralisia Cerebral 

ser inserida na escola, mas como fazê-lo, de forma que sua inclusão seja um fato que já está 

consumado.   

Martins (2002) identificou e analisou criticamente a atuação do fisioterapeuta na 

realidade escolar de alunos com deficiência física, em especial alunos com PC. Com esse 

propósito, realizou uma pesquisa teórica sobre as definições de deficiência, deficiência física 

e Paralisia Cerebral e sobre aspectos relevantes sobre reabilitação e escolarização da pessoa 

com deficiência física. Realizou, também, um estudo exploratório com fisioterapeutas que 
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trabalham em escolas especiais. Para o autor, os conceitos teóricos são extremamente valiosos 

para facilitar o entendimento dos que estão dispostos a pôr em prática o processo de inclusão 

escolar, principalmente no que concerne ao fato de o fisioterapeuta atuar além das adaptações 

de mobiliários e orientações de professores e agir diretamente com professores, famílias e 

crianças.  

Moraes (2004) investigou, com alunos e professores das disciplinas relacionadas à 

abordagem infantil no curso de Fisioterapia, a relação da inclusão escolar de crianças com 

deficiência física nos planos de ensino dessas disciplinas, bem como a concepção dos sujeitos 

da pesquisa sobre a abordagem da inclusão de criança com deficiência física no ensino regular 

durante a graduação do curso de Fisioterapia de uma instituição de Ensino Superior. Para o 

autor, discutir com os alunos e professores dos cursos de Fisioterapia o papel desse 

profissional sobre um tema atual torna-se significante e esclarecedor aos futuros profissionais 

da área.  

Graça (2006) teve como objetivo, em sua pesquisa, identificar e descrever o papel do 

fisioterapeuta na inclusão escolar, segundo a perspectiva de professores que lecionam para 

alunos com deficiências em escolas regulares. A pesquisa revela que reconhecer o que os 

professores esperam dos fisioterapeutas facilita ao profissional a sua prática no processo de 

inclusão escolar de crianças com PC. 

Chesani (2007) realizou uma investigação temática de inclusão escolar e fisioterapia. 

Para tanto, problematizou as patologias mais encontradas nas escolas, refletiu sobre o 

processo de inclusão escolar e considerou as vivências dos educadores em sala de aula e no 

Círculo de Cultura de sua cidade, ouvindo-os e realizando oficinas com esses sobre estas 

temáticas, tendo como fundamentação teórica os estudos de Paulo Freire. 

Em relação às teses e dissertações apresentadas, constatamos que todas apresentam 

afinidades com o proposto aqui, porém nenhuma delas investigou a intersecção de fatores do 

fisioterapeuta, das famílias, dos professores, dos acadêmicos do curso de Fisioterapia e das 

crianças, que é o que propomos: investigar os sujeitos envolvidos em aspectos diversificados 

e compilar dados, na busca por compreender uma atuação mais complexa da fisioterapia no 

contexto escolar, e não se limitar à acessibilidade e orientação de professores, mas abranger o 

todo envolvido na escola comum onde as crianças com Paralisia Cerebral estão inseridas. 

Dito de outra forma, buscar o entendimento de inclusão escolar na concepção dos pais, 

das crianças, dos professores e dos acadêmicos do curso de Fisioterapia foi o primeiro aspecto 

abordado constante nos estudos das teses e dissertações apresentadas, mas nenhuma das 

pesquisas faz uma abordagem concomitante de todos os sujeitos. Podemos citar, por exemplo, 
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Pinheiro (2005), que investigou alunos, pais, professores e diretores, mas não abordou o 

fisioterapeuta; Martins (2002), que estudou apenas os fisioterapeutas que atuam na educação 

especial; e ainda Guirado (2001), que abordou apenas uma criança em um estudo longitudinal. 

Referimo-nos, aqui, à possibilidade de obter uma visão mais ampla, a partir de todos os 

sujeitos que fazem parte desta pesquisa e entender como o fisioterapeuta pode atuar nas 

escolas por meio de uma nova perspectiva, no sentido de trazer propostas que, além das 

adaptações de mobiliários ou da estimulação, possam contribuir com as crianças com Paralisia 

Cerebral para que expressem como percebem a sua inclusão escolar. Neste sentido, esta 

pesquisa se justifica pela contribuição que a fisioterapia pode trazer às crianças com PC para 

se incluírem no meio escolar e pelo trabalho em parceria que pode ser desenvolvido com os 

pais e os professores que convivem e atuam com essas crianças.  

Para a realização da pesquisa, partimos da seguinte questão: Como os pais, 

professores, acadêmicos da fisioterapia e crianças com Paralisia Cerebral compreendem o 

papel do fisioterapeuta na inclusão escolar?  Este questionamento nos conduziu a delimitar a 

atuação da fisioterapia, o que fez com que chegássemos ao objetivo geral – analisar a 

compreensão dos pais, dos professores, dos acadêmicos do curso de Fisioterapia e das 

crianças com Paralisia Cerebral sobre o papel do fisioterapeuta na inclusão escolar – e aos 

seguintes objetivos específicos: 

• Compreender a percepção dos acadêmicos formandos do curso de Fisioterapia da 

FURB, dos pais, dos professores e das crianças com Paralisia Cerebral sobre o 

processo de inclusão escolar e sobre o papel do fisioterapeuta nesse processo.  

• Avaliar, a partir dos dizeres dos sujeitos da pesquisa, o papel do fisioterapeuta no 

processo de inclusão escolar de crianças com Paralisia Cerebral. 

Passamos, então, para a composição da estrutura deste trabalho, o qual ficou 

constituído por cinco capítulos antecedidos pelos CAMINHOS TRILHADOS que remontam 

a alguns aspectos de nossa trajetória discente e docente até a entrada no Mestrado em 2007.  

O Capítulo 1, INTRODUÇÃO, expõe a origem do tema, a sua relevância, a questão-

problema, os objetivos e a organização da pesquisa.  

O Capítulo 2, METODOLOGIA, discorre sobre todos os passos metodológicos para a 

concretização da pesquisa, bem como sobre a caracterização dos sujeitos envolvidos. 

No Capítulo 3, A CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL NA INCLUSÃO 

ESCOLAR, e no Capítulo 4, A FISIOTERAPIA E A INCLUSÃO ESCOLAR, passamos à 
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apresentação dos dados compilados ao longo da pesquisa, bem como da análise desses dados. 

Na sequência, apresentamos as CONSIDERAÇÕES FINAIS, que não almejam trazer 

respostas prontas nem finalizar a pesquisa, pois estamos trabalhando com o processo 

inclusivo, mas analisar, de forma geral, os resultados do trabalho e refletir sobre o processo 

inclusivo e a fisioterapia. Finalizando este trabalho, temos as REFERÊNCIAS e os 

APÊNDICES.  

Uma vez exposta a estrutura desta Dissertação, convidamos você, leitor, por meio 

deste trabalho, a conhecer e a refletir sobre o propósito e a prática da inclusão escolar, 

envolvendo não só as crianças com Paralisia Cerebral, mas também seus pais, seus 

professores e os acadêmicos do curso de Fisioterapia que as atendem. Para que este 

conhecimento e esta reflexão se efetivem, consideramos necessário conhecer, também, os 

caminhos metodológicos trilhados para a realização desta pesquisa. Por esta razão, 

discorremos, a seguir, sobre eles. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

“O mundo está nas mãos daqueles que têm 
 coragem de sonhar e correr o risco  

de viver seus sonhos, cada qual com seu talento”. 

                                                                                                     (PAULO COELHO). 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia que utilizamos para desenvolver esta 

pesquisa, realizada com o objetivo de analisar a compreensão dos pais, dos professores, dos 

acadêmicos do curso de Fisioterapia e das crianças com Paralisia Cerebral sobre o papel do 

fisioterapeuta na inclusão escolar. Para Deslandes et al. (1999, p. 16), “metodologia é o 

caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade [...] conjunto de 

técnicas que possibilitam a construção da realidade”. 

Para alcançar o objetivo proposto neste estudo, entre os procedimentos e técnicas 

disponíveis, lançamos mão da pesquisa qualitativa, a qual, segundo Bauer e Gaskell (2003), é 

uma tentativa de analisar logicamente o conhecimento tático que alguém desenvolve a partir 

de um sem número de projetos. 

Para Bogdan e Biklen (1994), o mundo precisa ser examinado de forma que nada é 

comum ou trivial e que tudo pode servir como referência para constituir uma pista que 

permita estabelecer uma compreensão mais clara do objeto de estudo. Ainda para os autores, a 

investigação qualitativa pode compor-se de cinco características: a fonte direta de dados é o 

ambiente natural; é de natureza descritiva; os investigadores interessam-se mais pelo 

processo; os investigadores tendem a analisar mais os dados de forma indutiva; e o 

significado é de vital importância.  

Em consonância com Bogdan e Biklen (1994), analisamos o processo de inclusão 

escolar de crianças com Paralisia Cerebral e a ação do fisioterapeuta a compreensão dos pais, 

dos professores, dos acadêmicos do curso de Fisioterapia e das crianças com Paralisia 

Cerebral sobre o papel do fisioterapeuta na inclusão escolar. Para tanto, buscamos os dados 

em um ambiente natural, no caso, as escolas e a clínica de fisioterapia que essas crianças 

frequentam. Da mesma forma, nos interessamos mais pelo processo analisado, voltando nossa 

atenção aos conceitos de PC, inclusão escolar e atuação do fisioterapeuta.   

Para o desenvolvimento deste estudo, definimos como campo de pesquisa a clínica de 

fisioterapia da Universidade Regional de Blumenau, pelo fato de as crianças participantes da 
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pesquisa estarem inseridas nesse ambiente, que é o mesmo em que atuamos como 

fisioterapeuta e como professora que acompanha o estágio dos acadêmicos do curso de 

Fisioterapia da FURB. Isto significa que temos conhecimento das dificuldades e da evolução 

do tratamento fisioterapêutico dessas crianças, bem como facilidade de acesso aos pais. 

Ademais, as indagações que nos levaram a realizar este estudo surgiram desse contexto, ou 

seja, da clínica de fisioterapia da FURB.   

Pensar na atuação do fisioterapeuta na inclusão escolar e no seu envolvimento com a 

educação nos levou a rumar em direção às crianças que frequentavam a clínica de fisioterapia 

da FURB no ano de 2007 e, dentre elas, definir as que seriam os sujeitos desta pesquisa. Para 

a definição dos sujeitos, estabelecemos como critérios que, para participar deste estudo, a 

criança deveria:  

- frequentar, no ano de 2007, a clínica de fisioterapia da FURB no período vespertino, 

no qual realizamos atendimento como fisioterapeuta, 

- frequentar a escola regular e 

- apresentar o diagnóstico de PC.  

A escolha de crianças que frequentam a escola regular e que apresentam Paralisia 

Cerebral se deve ao fato de que a inserção e a convivência na escola podem estar 

prejudicadas, já que essas crianças dependem de alguém para facilitar sua locomoção e 

adaptação ao ambiente escolar. Além disso, nessas situações, a queixa das famílias costuma 

estar pautada nas incapacidades e nas desvantagens das crianças que não caminham, o que 

também está relacionado à convivência social e escolar. 

Para realizar a escolha das crianças, fizemos uma consulta aos registros da clínica de 

fisioterapia definida como campo de pesquisa e constatamos que a frequentavam, no período 

vespertino, doze crianças (12), sendo quatro (4) do tipo quadriplégico, cinco (5) hemiplégicos 

e três (3) diplégicos.  

Bobath (1990, p. 43) explica que quadriplegia consiste no acometimento “de todo o 

corpo, sendo as partes superiores mais envolvidas do que as partes inferiores”, o controle de 

cabeça e a coordenação dos olhos deficientes, podendo, ainda, ocorrer problemas para se 

alimentar e falar. A diplegia, ainda segundo Bobath (1990, p. 43), “é também o envolvimento 

de todo o corpo, mas a metade inferior é mais acometida, o controle de cabeça e membros 

superiores são menos afetados, assim como a fala pode ser normal, a postura sentada pode 

estar acometida”.  
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Os tipos hemiplégicos são aqueles em que somente um lado do corpo está 

comprometido, sendo o outro hemicorpo com funções motoras sem qualquer alteração 

(BOBATH, 1990). O grupo dos hemiplégicos, de maneira geral, não encontra obstáculos para 

sua locomoção e comunicação e demonstra bom desempenho intelectual. 

Das 12 (doze) crianças que frequentavam a clínica de fisioterapia enfocada, não 

preenchiam os critérios que adotamos para a seleção os cinco (5) hemiplégicos, que possuíam 

boa locomoção; três (3) quadriplégicos, dos quais um era acamado, demonstrava muito 

comprometimento mental e não frequentava a escola, o outro tinha dois anos, muito 

comprometimento mental e também não frequentava a escola e o terceiro apresentava muitas 

faltas no atendimento, vindo a interromper o mesmo; e um (1) diplégico, que frequentava a 

escola regular, mas apresentava um comprometimento motor leve.  

Portanto, as crianças selecionadas como sujeitos desta pesquisa foram três: uma com 

quadriplegia espástica e duas com diplegia espástica, o que significa um maior acometimento 

motor, mas com boas condições intelectuais2.  

No caso das patologias citadas, estas são classificadas de acordo com a distribuição do 

seu tônus3, ou seja, acometimento maior de um lado do corpo, ou dos membros inferiores, ou 

do corpo como um todo, ou apenas um membro.  

As três crianças selecionadas para a pesquisa tinham onze anos, nove anos e oito anos 

e cursavam, respectivamente, a quinta série, a quarta série e a segunda série do Ensino 

Fundamental. Apresentavam, como mencionamos, quadriplegia espástica e diplegia espástica 

com acometimento dos membros superiores, inferiores, controle de cabeça e tronco, 

comprometimento da coordenação em termos gerais e controle do corpo como um todo. “A 

criança com Paralisia Cerebral apresenta espasticidade permanente, o que restringe os 

movimentos e exige esforço excessivo a qualquer atividade” (BOBATH, 1990, p. 51). Para 

Umphred (2004), espasticidade refere-se ao aumento da contração permanente dos músculos 

do corpo (tônus); essa contração existe em todo sujeito que não apresente qualquer sequela 

cerebral, mas, quando aumentada anormalmente, torna os movimentos mais rígidos e lentos. 

Para Gianni (2007), as crianças quadriparéticas ou quadriplégicas são os casos mais graves, 

sendo que as aquisições motoras são tardias, isto quando acontecem; as diparéticas ou 

                                                 
2 Sassaki (2008, site) esclarece que o termo mais adequado atualmente é “deficiência intelectual (sem especificar 
nível de comprometimento) [...] considera a deficiência intelectual, já que deficiência mental tem se confundido 
com as condições de deficiência mental e doença mental [...] o déficit intelectual não acomete a mente como um 
todo e sim seu intelecto”.  
3 Tônus é o estado de contração permanente do músculo, encontrado em todos os indivíduos; na criança com 
Paralisia Cerebral costuma estar alterado, sendo, na maioria dos casos, acima do normal esperado. 
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diplégicas podem apresentar diagnóstico para adquirirem marcha e com melhor prognóstico 

funcional, mas são limitadas em seus movimentos. 

De acordo com Ozu e Galvão (2005), apesar de a Paralisia Cerebral não ter caráter 

progressivo, o repertório motor influencia o aprendizado global da criança no que se refere ao 

meio em que convive. Ainda destacam os autores que a intervenção deve ser multidisciplinar 

e que o fisioterapeuta deve ter o intuito de minimizar as dificuldades e ampliar as 

potencialidades do indivíduo. Diante das afirmações de Ozu e Galvão (2005), podemos 

compreender que atuar na escola também faz parte do processo de tratamento e de 

intervenção do fisioterapeuta, já que pode diminuir barreiras que possam intervir no processo 

de inclusão escolar das crianças.   

A multidisciplinaridade, no contexto escolar, parece esgotar-se nas tentativas de 

trabalho conjunto, pelos professores, entre disciplinas em que cada uma trata de temas 

comuns sob sua própria prática, articulando, algumas vezes bibliografia, técnicas de ensino e 

procedimentos de avaliação. Poderíamos dizer que, na multidisciplinaridade, as pessoas, no 

caso as disciplinas do currículo escolar, estudam perto, mas não juntas, e que a 

interdisciplinaridade integra a teoria e a prática e refere-se a uma totalidade (PIRES, 1998). 

Para Saupe et al (2005), interdisciplinaridade é a relação articulada entre as diferentes 

profissões da saúde e possibilita o trabalho conjunto na busca de soluções, respeitando as 

bases disciplinares específicas, e a multidisciplinaridade indica uma execução de disciplinas 

desprovidas de objetivos comuns sem que ocorra qualquer aproximação ou cooperação. Dito 

de outra forma, na multidisciplinaridade, recorremos a informações de vários profissionais 

para atuar com um determinado elemento, sem a preocupação de interligar as disciplinas entre 

si e, na interdisciplinaridade, estabelecemos uma interação entre dois ou mais profissionais ou 

disciplinas. 

Trazendo os conceitos de equipe multidisciplinar e interdisciplinar para a área da 

saúde, entendemos que uma equipe trabalha de forma multidisciplinar quando os sujeitos que 

compõem este corpo de profissionais trabalham em um mesmo ambiente, porém cada um tem 

objetivos individuais desprovidos de conexão com os outros profissionais. Quando estes 

sujeitos formam uma equipe interdisciplinar, trabalham em suas respectivas áreas, mas 

almejam objetivos comuns e se articulam entre si a fim de alcançar o melhor resultado 

comum. 

Para Stainback e Stainback (1999), os profissionais que têm a oportunidade de manter 

contato próximo com as crianças com necessidades educacionais especiais compreendem a 

importância das escolas na preparação desses alunos para a vida em comunidade. Neste caso, 
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ainda segundo os autores, o que está em questão não é se os alunos devem ou não receber de 

pessoal especializado experiências educacionais apropriadas, ou técnicas adequadas, mas 

oferecer a esses alunos o que necessitam para se incluírem no contexto escolar.  

As afirmações de Stainback e Stainback (1999) fundamentam e ratificam a nossa 

intenção de pesquisar a compreensão dos pais, dos professores, dos acadêmicos do curso de 

Fisioterapia e das crianças com Paralisia Cerebral sobre o papel do fisioterapeuta na inclusão 

escolar. 

Em relação aos pais que participaram da pesquisa, para a escolha do pai ou da mãe de 

cada uma das 3 (três) crianças, optamos pelo pai ou pela mãe que levasse seu filho para a 

fisioterapia na clínica da FURB. Assim, ficou definida a participação de dois pais e de uma 

mãe. 

Quanto aos professores, primeiramente identificamos em que escolas as 3 (três) 

crianças escolhidas para participar da pesquisa estudavam. Esta busca nos levou à Escola 

Básica Municipal Adelaide Starke, à Escola Básica Municipal Alberto Stein e à Escola de 

Educação Básica Hercílio Deeke, da Rede Estadual de Ensino do município de Blumenau.   

O próximo passo foi localizar, nos estabelecimentos de ensino onde as crianças 

estudavam, o maior número possível de professores que tivessem contato com elas. Assim, a 

opção recaiu sobre o professor regente, sobre o professor auxiliar e sobre o professor de 

Educação Física da turma onde cada criança estava inserida.  

No que se refere aos acadêmicos de Fisioterapia, o critério de escolha foi que tivessem 

contato, na clínica de fisioterapia da FURB, com as crianças escolhidas para participar da 

pesquisa. Sendo assim, também se tornaram sujeitos desta pesquisa cinco (5) acadêmicos do 

último semestre do curso de Fisioterapia da FURB, do ano de 2007, que realizavam estágio na 

clínica da universidade, no mesmo período em que as crianças escolhidas a frequentavam.  

Os sujeitos desta pesquisa ficaram, então, assim definidos: três (3) crianças com 

Paralisia Cerebral; seus pais, sendo dois pais e uma mãe; dois (2) professores regentes; dois 

(2) professores auxiliares; três (3) professores de Educação Física; e cinco (5) acadêmicos do 

último semestre do ano de 2007 do curso de Fisioterapia da FURB. 

Para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, optamos por fazer referência aos 

acadêmicos da fisioterapia utilizando a denominação F1, F2, F3, F4 e F5; para os pais, 

preferimos utilizar a nomenclatura P1, P2 e P3; para as crianças, usamos C1, C2, C3; para os 

professores regentes, PR1 e PR3; para os professores auxiliares, PA1 e PA2; e para os 

professores de Educação Física, PEF1, PEF2 e PEF3. Esclarecemos que os números 

utilizados na nomenclatura que atribuímos às crianças estão relacionados aos números que 
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constam na denominação de seus pais e professores. Assim, por exemplo, PR1 é a professora 

regente de C1; PA1, a professora auxiliar; PEF1, o professor de Educação Física; e P1, o pai.  

Uma vez definidos os sujeitos da pesquisa, com eles entramos em contato. Assim, 

expusemos o teor de nossa pesquisa e os convidamos a participar. Feito isto, solicitamos que 

assinassem uma autorização, cujo modelo se encontra no Apêndice A. Assim, assinaram as 

autorizações os responsáveis pelas crianças, os professores dessas crianças e os acadêmicos. 

Cabe ressaltar que, anterior a isto, entramos em contato com o coordenador da clínica de 

fisioterapia da FURB para apresentarmos a nossa intenção de pesquisa e solicitar autorização 

para utilizar as dependências da mesma, caso fosse necessário, para fazer contato com as 

crianças, com seus pais e com os acadêmicos de fisioterapia, bem como para a realização das 

entrevistas, instrumento eleito para a coleta de dados. 

A entrevista consiste numa conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, 

embora possa envolver mais pessoas (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Consideramos, com base 

em Bauer e Gaskel (2003), que a entrevista que aplicamos aos sujeitos possa ser caracterizada 

como qualitativa. Para os autores, este tipo de entrevista fornece dados básicos para o 

desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação e tem 

como objetivo uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, 

quanto aos comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos. É essencialmente 

uma técnica para estabelecer ou descobrir que existem perspectivas ou pontos de vista sobre 

os fatos, além daqueles da pessoa que inicia a entrevista, o que torna relevante lembrar que a 

visão do entrevistador não deve influenciar ou sugerir respostas.  

Com base no que Bauer e Gaskel (2003) afirmam sobre a entrevista qualitativa, 

entendemos o significado que esta pesquisa pode trazer aos profissionais da fisioterapia, no 

momento em que investigamos não apenas a realidade do tratamento em âmbito clínico, mas a 

criança em todo o seu contexto social e educacional. Uma visão global do indivíduo é 

importante aos profissionais que trabalham na área da saúde em um momento em que falamos 

de globalização e de inclusão escolar.  

As entrevistas qualitativas, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), variam quanto ao 

grau de estruturação, podendo ser do contínuo estruturado ao não-estruturado, até ao muito 

aberto. Ainda para os mesmos autores, nas entrevistas semiestruturadas, ficamos com a 

certeza de obter dados comparáveis entre os vários sujeitos.  

Dos tipos de entrevista sugeridos por Bogdan e Biklen (1994), utilizamos, para o 

desenvolvimento desta pesquisa, entrevistas semiestruturadas, sendo que direcionamos os 

itens que compunham o tópico-guia de acordo com os sujeitos e suas vivências. Para Bauer e 
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Gaskell (2003), o tópico-guia consiste em criar um referencial fácil e confortável para uma 

discussão com o entrevistado, que serve como um lembrete ao pesquisador, devendo ser 

utilizado com certa flexibilidade, e não ser uma série extensa de perguntas. Em outras 

palavras, o tópico-guia refere-se a uma sequência de itens que criará um referencial para a 

entrevista (BAUER e GASKELL, 2003).  

O tópico-guia, dependendo dos sujeitos a que se destinava, constava de itens que 

sugeriam discussões sobre os temas de inclusão escolar, atuação da fisioterapia, adaptação à 

escola, abordagem dos professores com as crianças participantes da pesquisa e aceitação na 

escola. O tópico-guia de todas as entrevistas se encontra no Apêndice B. 

Com os pais, abordamos o acesso da criança à vida escolar, o acometimento que seus 

filhos apresentavam e a necessidade da fisioterapia na escola. Quanto aos professores, 

solicitamos que nos falassem sobre o que gostariam que o fisioterapeuta esclarecesse em 

relação aos seus alunos, caso pudessem conversar com este profissional, se sentiam 

necessidade de este ir à escola e se reconheciam que alterações motoras seus alunos 

apresentam. 

 Quando entrevistamos as crianças, partimos em direção a sua adaptação na escola 

com professores e colegas. Também solicitamos que mencionassem, caso seu fisioterapeuta 

fosse até seu ambiente escolar, o que gostariam que este oportunizasse na escola. 

No que tange aos acadêmicos do curso de Fisioterapia, investigamos o que pensam 

sobre inclusão escolar ou o que conhecem a respeito do tema, como atuariam na escola 

comum e se tiveram oportunidade de vivenciar esse ambiente como acadêmicos e futuros 

profissionais da fisioterapia.  

Todas as entrevistas – gravadas com o consentimento de todos os participantes – 

foram realizadas entre novembro e dezembro do ano de 2007. Na clínica de fisioterapia da 

FURB, entrevistamos as crianças, seus pais e os acadêmicos e, nas escolas onde estudam as 

três crianças participantes da pesquisa, entrevistamos os professores. As entrevistas foram 

marcadas previamente, sendo que, nas escolas, foram realizadas no melhor momento indicado 

pelos professores, em horários de aulas em que os alunos da classe onde estudava a criança 

com PC tinham aula com outros professores, como de Artes e Educação Física, ou no horário 

do recreio.  

Quanto às crianças, aos pais e aos acadêmicos, os entrevistamos na clínica de 

fisioterapia da FURB. Todas as entrevistas foram feitas individualmente, sem local específico 

na clínica, já que a mesma é um ambiente amplo. Entretanto, tomamos cuidado para manter a 
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privacidade do entrevistador e do entrevistado e para que não acontecessem interrupções 

durante a mesma.  

As crianças foram entrevistadas com seus pais, e os pais, no momento em que seus 

filhos estavam em atendimento, ou seja, em separado dos mesmos. Já os acadêmicos, foram 

entrevistados na clínica de fisioterapia da FURB onde realizavam seu estágio obrigatório que 

ocorre durante todo o último ano do curso em questão. 

Após a transcrição dos dados, no caso, dos dizeres dos sujeitos da pesquisa, 

realizamos a categorização dos mesmos para posteriormente analisá-los. De acordo com 

Bardin (1977), categorização é uma classificação dos elementos construtivos do conjunto, por 

diferenciação e, em seguida, por agrupamento segundo o gênero. Os critérios são previamente 

definidos, e o agrupamento ocorre em razão dos caracteres comuns desses elementos. Tem 

como objetivo oferecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos. 

Ainda para o mesmo autor, uma boa categorização deve possuir qualidades, como: a) a 

exclusão mútua – os objetos não podem estar em mais de uma categoria; b) a homogeneidade 

– um único princípio deve governar e classificar a organização; c) a pertinência – a categoria 

deve estar adaptada ao material de análise escolhido e pertencer ao quadro teórico definido; d) 

a objetividade e a fidelidade – são muito importantes, pois todos devem ser classificados da 

mesma maneira e definir claramente do que se trata; e e) a produtividade – um conjunto de 

categorias é produtivo se fornece resultados férteis, hipóteses novas e dados exatos.  

Seguindo os critérios propostos por Bardin (1977), procuramos estabelecer relações 

entre os dizeres dos sujeitos e assim instituir categorias de classificação. Procuramos que os 

objetos não se repetissem e que houvesse homogeneidade nas categorias. Igualmente 

buscamos manter firmeza em relação aos objetivos propostos nesta pesquisa. Dessa forma, 

sob a orientação de Bardin (1977), chegamos a 2 (duas) categorias: a) as concepções de 

inclusão escolar e a criança com Paralisia Cerebral e a escola; e b) a atuação do fisioterapeuta 

no contexto escolar. 

Na primeira categoria – concepções de inclusão escolar e a criança com Paralisia 

Cerebral e a escola –, discutimos as concepções sobre inclusão escolar dos sujeitos envolvidos 

na pesquisa, seu entendimento em relação aos conceitos de inclusão e integração e o que 

esperam deste contexto. Nesta categoria, também ampliamos os conceitos de PC e a 

compreensão dos sujeitos sobre esses conceitos e sobre privações motoras que possam fazer 

uma criança com tal patologia sofrer e sobre as consequências de tais privações motoras 

quando a criança se dirige ao ambiente escolar. 
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Na segunda categoria – a atuação do fisioterapeuta no contexto escolar –, 

relacionamos os dizeres dos sujeitos – pais, acadêmicos do curso de Fisioterapia, crianças e 

professores – sobre a atuação do fisioterapeuta na escola, a necessidade de esse profissional 

estar nesse local e o que fazer nesse ambiente. 

Uma vez feita a categorização dos dados, passamos à análise dos mesmos. Para tanto, 

utilizamos como referencial teórico principalmente os estudos de Mantoan (2006); Gauzzi e 

Fonseca (2004); Mittler (2003); e Barros (2002).  

Diante do exposto, mais uma vez nos reportamos à necessidade de compreender o que 

os profissionais e as famílias que estão envolvidos com essas crianças buscam no dia-a-dia 

escolar e se essas crianças realmente esperam algo além do que está sendo possibilitado. A 

formação do fisioterapeuta e o seu entendimento quanto ao seu papel na inclusão escolar 

também facilitam a discussão sobre o assunto em questão. Sendo assim, foi por meio da 

análise dos dados que segue a partir dos capítulos seguintes que procuramos analisar a 

compreensão dos pais, dos professores, dos acadêmicos do curso de Fisioterapia e das 

crianças com Paralisia Cerebral sobre o papel do fisioterapeuta na inclusão escolar 

Procuramos desenvolver, pois, uma dinâmica que possibilite ao leitor uma melhor 

compreensão do que expomos a seguir. As categorias definidas – a) as concepções de inclusão 

escolar e a criança com Paralisia Cerebral e a escola; e b) a atuação do fisioterapeuta no 

contexto escolar – apresentam a sequência das propostas feitas na metodologia, de forma a 

possibilitar a análise dos dados de acordo com os temas centrais que partiram do tópico-guia e 

dos dizeres coletados. 
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3 “A GENTE SABE QUE VAI VIR, MAS COMO VAI SER...”: A INCLUSÃO 

ESCOLAR DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL 

“Só sabemos quão pouco sabemos – com 
 o saber cresce a dúvida”. 

 
                                      (JOHANN WOLFGANG VON GOETHE). 

Neste capítulo, iniciamos a análise dos dizeres dos sujeitos da pesquisa, ou seja, dos 

professores, dos pais, das crianças e dos acadêmicos de fisioterapia. Apresentamos a 

concepção dos acadêmicos do curso de Fisioterapia sobre inclusão escolar, com enfoque nas 

crianças com PC; o que dizem as crianças participantes desta pesquisa sobre seu 

relacionamento na escola e se gostam de frequentá-la; e o que dizem os professores e os pais 

sobre inclusão escolar e sobre Paralisia Cerebral.  

Apresentamos, ainda, esclarecimentos a respeito do tema, como a etiologia da 

Paralisia Cerebral, conceitos e tipos, assim como realizamos uma discussão sobre as temáticas 

integração e inclusão escolar, suas diferenças e o que encontramos nas escolas atualmente. 

Em outras palavras, voltamos, neste capítulo, nossa atenção à primeira categoria de análise: 

concepções de inclusão escolar e a criança com Paralisia Cerebral e a escola.  

3.1 A INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 

Nesta seção, damos voz aos sujeitos desta pesquisa para que expressem suas 

concepções sobre questões referentes à inclusão escolar e à paralisia cerebral, o que permitirá 

que saibamos o que conhecem e o que pensam a respeito. Esses conhecimentos e essas 

concepções se apresentam fundamentais no contexto desta pesquisa, pois, a partir deles, na 

função de pesquisadora, poderemos estabelecer uma ligação entre a área de atuação do 

fisioterapeuta, que é a nossa especialidade, e a área da educação visando encontrar um 

caminho para uma parceria, na qual se incluem os pais e os professores, em prol da inclusão 

escolar efetiva de crianças com Paralisia Cerebral. 

Quando a temática é educação, muito há que se dizer sobre a inclusão das pessoas com 

deficiência. Em relação a este grupo, a sociedade tem mantido uma visão padronizada e 

discriminatória, uma vez que classifica as pessoas de acordo com um padrão de normalidade, 
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esquecendo que a própria sociedade se compõe de seres humanos diferentes, cuja diversidade 

ressalta diferenças que se complementam (BRANT, 2005).   

A incorporação da diferença/deficiência decorrerá de uma nova concepção de escola e 

de sociedade desejadas e a serem transformadas no cotidiano. Os educadores estão 

inevitavelmente implicados neste movimento. Para fazer frente às exigências de uma escola 

inclusiva, é primordial construir novas competências. Neste sentido, a formação e o 

aperfeiçoamento profissional cumprem um papel preponderante. 

Desde a antiga Grécia, crianças deficientes eram excluídas e discriminadas, 

condenadas à morte ou, mesmo, confinadas. Foi a partir do século XIX que começaram a 

ocorrer algumas mudanças sutis na aceitação desses indivíduos. Foi com a institucionalização 

especializada para pessoas deficientes que se iniciaram os princípios da educação especial e 

houve, a partir disso, o isolamento de grupos minoritários que eram as crianças com algum 

tipo de deficiência. Foi na França, do século XIX, que Jean Itard investiu parte de sua vida na 

recuperação de um menino com deficiência mental profunda, sendo assim considerado o pai 

da educação especial (CARDOSO, 2004a). 

Mas foi apenas em meados do século XX que passaram a ocorrer discussões tímidas 

sobre o processo educacional dessas crianças, a partir das quais começaram a ser feitas 

teorizações e aplicação de programas escolares para crianças com necessidades especiais. 

No Brasil, por volta de 1950, principiaram as movimentações em torno do assunto, 

mas foi apenas com a Declaração de Salamanca, de 10 de junho de 1994, que foram 

alavancadas, de fato, as mudanças no sistema educacional existente na época. O documento 

partiu de pressupostos de que a escola regular seria um meio eficaz para o desenvolvimento 

de crianças com necessidades educacionais especiais e que a escola inclusiva é um lugar onde 

todas as crianças devem aprender juntas (CARDOSO, 2004).  

O Brasil, ao aderir às metas da Conferência Internacional de Salamanca, 

comprometeu-se a construir um sistema educacional fundamentado no princípio da inclusão. 

A posição favorável do governo brasileiro à política de educação inclusiva é sustentada em 

um conjunto de documentos legais e normativos, como: a Constituição, de 1988; o Plano 

Decenal de Educação Para Todos, de 1993; o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990; 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96; o Decreto Federal 

nº 3.298/99 que regulamenta a Lei nº 7.853/89 e, ainda, a Convenção da Guatemala. 

Para Maciel (2000), a inclusão escolar, fortalecida pela Declaração de Salamanca, não 

resolve todos os problemas de marginalização das pessoas com necessidades educacionais 

especiais, pois o processo de exclusão é anterior ao período de escolarização, iniciando-se no 
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nascimento ou no momento em que aparece algum tipo de deficiência física ou mental, 

adquirida ou hereditária, em algum membro da família. Isso ocorre em qualquer tipo de 

constituição familiar, sejam as tradicionalmente estruturadas ou em todas as classes sociais, 

com um agravante para as menos favorecidas. 

A inclusão da criança deficiente na educação regular é um dos principais indicativos 

de mudança em relação a esta visão de incapacidade. No entanto, para que essa inclusão 

ocorra verdadeiramente, há necessidade de possibilitar aos professores e fisioterapeutas, 

partes importantes nesse processo, uma revisão e reorganização de seus conceitos e atitudes.  

Quando discutimos as questões sobre o apoio que o fisioterapeuta pode trazer ao 

professor em sala e a inclusão de crianças com Paralisia Cerebral fica também evidente que o 

profissional citado precisa conhecer o local onde as crianças as quais atende na clínica 

frequentam fora dela que, no caso, aqui, é a escola. Como pode ser possível ao fisioterapeuta 

conhecer e orientar pais e professores sobre as necessidades das crianças se não está 

familiarizado a esse espaço, que é a escola?  

Pensamos, também, que a formação do fisioterapeuta voltada a uma atitude mais 

inclusiva, como conhecer o que é e como acontece a inclusão de crianças com Paralisia 

Cerebral, traz benefícios aos envolvidos. Para tanto, investigamos a concepção dos alunos do 

curso de Fisioterapia sobre inclusão escolar e, em suas concepções, encontramos respostas 

divergentes que remontam a pensar sobre a formação dos mesmos no que diz respeito a 

ampliar a sua visão sobre o tema.  

A fim de melhor compreender a inclusão escolar na perspectiva dos acadêmicos do 

curso de Fisioterapia da FURB, perguntamos a eles sobre inclusão escolar e encontramos 

respostas variadas: 

O acadêmico F1 revelou que a “Inclusão escolar seria a inclusão daquelas pessoas 

que perante a sociedade não seriam normais”. Esta resposta de F1 nos leva a entender que, 

para ele, inclusão se refere às pessoas que não se enquadram no padrão estabelecido como 

“normal” pela sociedade. Em relação aos dizeres deste acadêmico, chamamos a atenção para 

o termo “normal”, que enfatiza o uso inadequado da palavra e a dificuldade de esse 

acadêmico encontrar a terminologia adequada para se referir ao assunto abordado.  

Encontramos uma explicação para esse o uso da palavra “normal” para se referir à 

pessoa com necessidades especiais em Oliveira (2006). Segundo esse autor, isso ocorre 

porque a escola reproduz representações sociais estigmatizadas de pessoas consideradas 

“diferentes” por fatores de capacidades, etnia, gênero e classe, o que contribui para a exclusão 

de todos que não se enquadram nos referenciais culturais estabelecidos. Assim, para Oliveira 
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(2006), as pessoas que apresentam necessidades especiais podem ser referidas como 

“anormais” e “incapazes” ou diferentes das normais, como ocorreu com F1. No que se refere 

a fisioterapeutas, esclarecer e definir termos é importante em sua formação, já que o uso de 

terminologia adequada deve ser constante em sua prática.  

A respeito de termos técnicos corretos referentes à inclusão, Sassaki (2003, p. 01) 

considera que: 

Usar ou não usar termos técnicos corretamente não é uma mera questão semântica 
ou sem importância, se desejamos falar ou escrever construtivamente, numa 
perspectiva inclusiva, sobre qualquer assunto de cunho humano. E a terminologia 
correta é especialmente importante quando abordamos assuntos tradicionalmente 
eivados de preconceitos, estigmas e estereótipos, como é o caso das deficiências 
que aproximadamente 10% da população possuem. 

De acordo com Sassaki (2003), os termos são considerados de acordo com 

determinados valores e conceitos vigentes em cada sociedade e em cada época. O autor ainda 

esclarece que, desta forma, os conceitos passam a ser considerados incorretos a partir do 

momento em que tais valores e conceitos passam a ser substituídos por outros, assim exigindo 

o uso de outros termos. Segundo o mesmo autor, estes outros termos, por sua vez, adquirem 

novos significados, mesmo que já existam na língua falada e escrita, podendo, também, que 

outros termos sejam construídos com a intenção de designar conceitos novos. Sassaki (2003) 

alerta que o maior problema advindo do uso de termos incorretos está no fato de os conceitos 

obsoletos, as idéias equivocadas e as informações inexatas serem reforçados e perpetuados. 

Para Sassaki (2003), o que determina que os termos sejam considerados corretos são 

os valores e os conceitos vigentes em cada sociedade e em cada época. Neste sentido, esses 

termos passam a ser incorretos quando tais valores e conceitos são substituídos por outros, os 

quais podem ou não já existirem na língua falada e escrita, sendo que, nesse caso, recebem 

novos significados, bem como podem ser criados termos para designar conceitos novos. 

Ainda para Sassaki (2003), o uso incorreto dos termos pode ser o motivo da dificuldade ou da 

excessiva demora de mudança de comportamentos, de raciocínios e de conhecimentos no que 

se refere à inclusão escolar.  

F1 também nos disse, ainda sobre o que pensa a respeito de inclusão, que as pessoas 

que “não seriam normais” seriam aquelas com “[...] alguma deficiência visual, motora”. 

Entendemos que, para F1, a inclusão se refere às pessoas com alguma deficiência visual ou 

motora. Isto nos levou a buscar, na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
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Educação Inclusiva (BRASIL, 2007), o público-alvo da inclusão: os alunos com deficiência, 

com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação.  

Os alunos com deficiência são aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com diversas 
barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 
sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que 
apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 
comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 
repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do 
autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram 
potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam 
elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas 
em áreas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão: 
dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, 
entre outros. (BRASIL, 2007,  site). 

Conforme aponta a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2007), o público-alvo da inclusão escolar não é composto 

apenas pelos alunos com deficiência visual e motora, como mencionou F1, como também não 

existem somente essas duas deficiências. A respeito disto, cabe explicar que, de acordo com 

Fonseca (1995), a definição mundialmente aceita de deficiência abrange a criança que se 

desvia da média padrão, seja em características mentais, sensoriais, neuromusculares e 

corporais, emocionais e comportamentais, aptidões de comunicação ou múltiplas deficiências. 

A inclusão escolar é para estudantes 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, seja perceptivo ou não em uma primeira análise. 

Destacamos, também, que o deficiente é uma pessoa com direitos. Existe, sente, pensa 

e cria. Tem uma limitação corporal e/ou mental que pode afetar aspectos comportamentais, 

muitas vezes atípicos, sendo alguns fortes e adaptativos e outros fracos e pouco funcionais, 

que lhe dão um perfil intraindividual peculiar. Da mesma forma, possui igualdade e 

discrepâncias no desenvolvimento biopsicossocial, ao mesmo tempo em que aspira a uma 

relação de verdade e de autenticidade, e não a uma relação de coexistência conformista e 

irresponsável, conforme aponta Fonseca (1995). A abordagem da problemática da deficiência 

deve e tem de ser mais positiva, em termos de direitos humanos, e mais natural, do ponto de 

vista de convivência social e aceitação entre os grupos envolvidos nesta prática de 

convivência. 

Ainda sobre a sua concepção de inclusão escolar, F1 mencionou que “alguns precisam 

de escolas especiais, mas assim, nem todos. Eles poderiam frequentar escola normal”. Com 
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estes dizeres, o acadêmico F1 demonstra a sua concepção de que algumas crianças com 

deficiência precisariam frequentar a escola especial e que outras poderiam ir para a escola 

regular. Se transpusermos os dizeres de F1 para as crianças com Paralisia Cerebral, 

poderíamos dizer que, para F1, crianças com PC podem frequentar uma escola comum, mas 

que algumas precisam da escola especial, o que sugere que, para esse acadêmico, nem todas 

as crianças com Paralisia Cerebral podem frequentar a escola regular. 

No que se refere às crianças com PC, temos o entendimento de que aquelas, por 

exemplo, que demonstram dificuldades cognitivas severas e/ou motoras graves, como a 

dificuldade em permanecer sentadas em uma cadeira e que necessitem de adaptações em seu 

mobiliário, encontrem dificuldades em frequentar a escola regular, mas não que estejam 

impossibilitadas de fazê-lo. Nesses casos, a escola precisa estar apta a receber essas crianças, 

ou seja, ter espaços adequados, mobiliário adaptado, profissionais que facilitem essa 

permanência nesse ambiente e que tenham conhecimento sobre o caso para que criem 

situações que favoreçam a aprendizagem e a convivência social e, até mesmo, a alimentação 

desse sujeito enquanto se encontra nesse ambiente. Diante de todo o exposto, pensamos que, a 

partir de então, seja possível a permanência na escola comum.  

Esta nossa concepção encontra respaldo no entendimento de Mantoan (2003, p. 24) de 

que “todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular”. A 

autora sugere que todos podem estar na escola comum, até porque a educação especializada 

não substitui o ensino da escola regular, assim como crianças com alterações muito graves de 

âmbitos motor e intelectual realmente precisam do apoio de profissionais especializados que 

possam estar nas escolas especiais ou na escola regular de ensino.  

Sobre a frequência nas escolas regulares de todos os alunos com necessidades 

especiais, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 206, inciso I, determinou como um dos 

princípios para o ensino “a igualdade de condições de acesso e permanência na escola” 

(BRASIL, 2008e, site), o que significa que, a partir dessa lei, todos, sem exceção, passaram a 

ter o direito de frequentar a escola. Além disso, a Constituição garantiu, no art. 208, inciso III, 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino” (BRASIL, 2008e, site, grifo nosso). Segundo o documento intitulado 

O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns na Rede Regular o 

advérbio preferencialmente “refere-se a ‘atendimento educacional especializado’, ou seja, 

àquilo que é necessariamente diferente do ensino escolar para melhor atender às 

especificidades dos alunos com deficiência”, o que significa que o atendimento especializado 

não substitui a educação oferecida pela rede regular de ensino (BRASIL, 2004, p. 08). 
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Desta forma, a Lei nº 9.394/96 entrou em controvérsia com a Constituição, dado que o 

referido artigo, ao determinar que o atendimento educacional especializado seja feito em 

escolas ou serviços especializados permitiu a compreensão de que seja possível substituir o 

ensino regular pelo especial. Tal entendimento constitui uma interpretação equivocada, haja 

vista que apenas o atendimento educacional especializado pode ser oferecido fora da rede 

regular de ensino (BRASIL, 2008b). 

Quanto ao acadêmico F2, este mencionou a sua concepção de que “inclusão escolar 

[...] como uma preparação de um indivíduo, sendo criança ou não, para ser inserido num 

universo de aprendizagem dentro de uma instituição chamada escola”. Os dizeres desse 

acadêmico de fisioterapia sugerem que o mesmo não possui uma idéia clara sobre inclusão 

escolar, pois, ao mencionar os termos inserir e preparar, refere-se à integração e não ao 

processo de inclusão. Conforme esclarece Mittler (2003), integração consiste em transferir o 

aluno da escola especial para a regular, sendo que o aluno deve adaptar-se à escola; já a 

inclusão implica em uma reforma radical, isto é, há necessidade de uma reestruturação da 

escola, onde a diversidade é celebrada.  

Ainda para Mittler (2003, p. 34): 

Integração envolve preparar os alunos para serem colocados na escola regular, que 
significa conceito de prontidão para transferir o aluno da escola especial para a 
escola regular. O aluno deve se adaptar à escola. A inclusão significa uma mudança 
radical em termos de currículo, avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos 
alunos nas atividades de sala de aula, faz com que todos se sintam bem-vindos e 
celebra a diversidade. 

Para Mittler (2003), na integração, o aluno é preparado para ir à escola regular, pois 

este precisa estar pronto para tanto; deve se adaptar a este ambiente, não existindo uma 

perspectiva maior de que a escola mudará princípios e conceitos para melhor acolhê-lo, o que 

significa tornar as escolas regulares uma extensão da escola especial, com práticas, 

professores, equipamentos vindos desse local para, então, esse aluno estar inserido na escola 

regular.  

Vale destacar que Mantoan (2006, p. 29) questiona essa preparação do aluno com 

necessidade educacional especial: “Como prepará-los sem que possam viver a experiência e o 

desafio das diferenças nas salas de aula?” A vivência é uma forma de a criança adequar-se ao 

espaço, pertencer a um grupo e presenciar a diversidade. 

Além do exposto, encontramos em Mantoan (2006) que o objetivo da integração é 

inserir um aluno, ou um grupo de alunos que já foi anteriormente excluído, enquanto que a 
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inclusão é não deixar ninguém fora do ensino regular, desde o início de sua vida acadêmica. 

Ainda para a autora, a integração está relacionada especificamente à inserção de alunos com 

deficiência nas escolas comuns, o que pode ser relacionado, também, às crianças agrupadas 

em escolas especiais. Quanto à inclusão, esta questiona as políticas e a organização, e é 

incompatível com a integração, pois prevê uma inserção mais radical e completa, exigindo 

grandes mudanças no ensino e que todos frequentem as salas de aula do ensino regular. 

Igualmente encontramos, em Bailão et al (2007), que o processo de inclusão vai além 

da simples integração da pessoa ao ambiente escolar, implicando não deixar ninguém de fora 

desde o início, ou seja, não é reintegrar: é integrar desde o primeiro momento, sem exclusão 

anterior. O conceito abriga não só a educação, mas todas as esferas da sociedade e depende da 

contribuição de todos.  

Conforme Jesus et al (2004, p. 81), “a escola inclusiva se depara com obstáculos ao 

seu desenvolvimento, pois exige uma estratégia global de educação”. Não basta colocar essas 

crianças na escola regular: é essencial favorecer uma situação de aprendizagem ampla e 

adequada. Ainda para Mantoan (2003), inclusão 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 inclusão é o modo ideal de garantir igualdade de oportunidades e permitir que 

crianças com deficiência possam relacionar-se com outras crianças e estabelecer trocas para 

poderem crescer, pois é na imitação, no espelhamento, que todas as crianças se desenvolvem; 

são necessários exemplos que as façam superar fraquezas e despertar potencialidades; a 

igualdade nos relacionamentos não permite trocas e estagna o desenvolvimento (BAILÃO et 

al, 2007). Os princípios da inclusão vão além de inserir crianças com necessidades especiais 

na rede regular de ensino, o que deve servir como alerta aos envolvidos nesse processo para a 

revisão do sistema educacional. 

Esperamos que, de acordo com Bailão et al (2007), as heterogenias proporcionem um 

aprendizado mais diversificado, pois, quando crianças vivenciam ambientes muito 

homogêneos, estes podem não gerar o estímulo esperado; a diferença possibilita trocas e 

assim possibilita uma relação de aprendizagem. 

Para Mittler (2003), a inclusão se constitui como uma estrada sem fim, com todos os 

tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos quais estão em nossas mentes e em nossos 

corações. Diz respeito a cada pessoa ser capaz de ter oportunidade de escolha e de 

autodeterminação. Em educação, isto significa ouvir e valorizar o que a criança tem a dizer, 

independentemente de sua idade ou rótulos. 
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Com base em Mittler (2003), em Mantoan (2006), em Jesus et al (2004) e em Bailão et 

al (2007), discordamos do acadêmico F2 ao mencionar que a inclusão escolar é “como uma 

preparação”. Entendemos que, quando qualquer criança sem deficiência inicia sua vida 

escolar, não precisa ser preparada para isto, tendo em vista que o processo de aprendizagem 

deve ocorrer naturalmente a partir do momento em que ela passa a frequentar a escola, uma 

vez que é assim na cultura em que está inserida. Portanto, não vemos a necessidade de 

preparar o sujeito com necessidades educacionais especiais, mas vemos a necessidade de que 

a pessoa que trabalha com essa criança conheça melhor a terminologia e a relação entre 

integração e inclusão.  

Ainda sobre integração e inclusão, consideramos que não basta colocar a pessoa com 

necessidades educacionais especiais na escola regular. Compreendemos que seja preciso 

muito mais do que isto, ou seja, que seja necessário pensar na amplidão que é incluir: é 

disponibilizar recursos dos quais crianças com necessidades especiais possam dispor em 

qualquer momento em que estiverem na escola, seja no que diz respeito às barreiras 

arquitetônicas ou a qualquer prática pedagógica ou orientação global que se torne 

imprescindível. 

Compreendemos, também, que abordar a problemática da deficiência deve não só 

chegar às escolas, aos professores e aos pais, mas ir além e alcançar os profissionais da saúde, 

sem deixar de considerar as próprias pessoas com deficiências. Igualmente, incluir essas 

crianças na escola pode levar a um confronto com o desconhecido, seja para os professores, 

pais, profissionais da saúde e crianças. Além disso, pessoas com deficiências constituem uma 

parcela importante da população brasileira e devem ter assegurado o direito de participar 

ativamente da comunidade em que vivem, sem preconceitos, discriminações ou 

marginalizações (MORAES, 2004). 

Temos o entendimento de que a inclusão envolve mudanças nas escolas a fim de 

receberem seus alunos com necessidades educacionais especiais, enquanto a integração espera 

que seu aluno se adapte ao ambiente ao qual está se integrando sem necessariamente 

promover alterações em seu contexto ou facilitar esse acesso.   

Quando solicitamos que o sujeito F3 expusesse sua concepção sobre inclusão, 

obtivemos a seguinte resposta:  

“[...] seriam as pessoas com necessidades especiais, alterações, síndromes, que 
teriam a necessidade de permanecer na escola. Seria um meio em que essas crianças, 
esses indivíduos se adequariam à escola, ou a escola de adequaria a eles”. 
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Quando solicitamos a F3 que mencionasse o que entende por inclusão, este 

demonstrou uma dificuldade em definir, até mesmo, o termo necessidade, além de que 

manifestou ter dúvida quanto às crianças terem que se adequar à escola ou a escola a eles. Isso 

sugere uma visão equivocada do termo em questão, pois, como já discutimos neste mesmo 

capítulo, a integração está relacionada em preparar o indivíduo para a escola e, no caso da 

inclusão, existem mudanças mais profundas no contexto educacional, devendo a escola 

receber a todos sem distinção ou preparo prévio, ou seja, a criança inicia sua vida escolar em 

uma escola comum, sem passar anteriormente por escolas especiais (MITTLER, 2003). 

O acadêmico F4, sobre a inclusão escolar, relatou que:  

“[...] são as crianças que têm necessidades especiais de estarem frequentando o 
ensino regular, sendo feita uma abordagem multiprofissional na escola com 
professores, psicólogos e toda a parte de estrutura para que eles não se sintam nem 
um pouco prejudicados nem discriminados, e que possam atuar e ter o mesmo 
conhecimento que as crianças sem necessidades especiais têm, participar igualmente, 
nas mesmas condições”. 

Por meio de seus dizeres, F4 apresenta três aspectos referentes à inclusão escolar: a) 

crianças com necessidades especiais no ensino regular; b) atividade multiprofissional; e c) não 

se sentirem prejudicados nem discriminados, atuarem e terem os mesmos conhecimentos que 

os demais e participarem igualmente nas mesmas condições. No caso do primeiro item, este 

está relacionado diretamente à inclusão; o item seguinte refere-se à atividade multiprofissional 

na escola, fator relevante ao processo de inclusão escolar e à atuação do fisioterapeuta com 

esses sujeitos ao mostrar aos professores o potencial da criança para as atividades propostas; 

às crianças, suas possibilidades em executar as tarefas; e aos pais, como é possível aos seus 

filhos trabalhar em condições de igualdade apesar de seus déficits motores. 

Com a estruturação multidisciplinar e interdisciplinar na área da saúde, novos espaços 

de discussões têm sido favorecidos na definição dos conceitos da profissão. A princípio, 

qualquer atividade humana no mundo do trabalho deve ser considerada no campo das 

profissões, mas a identidade profissional é primordial à delimitação do seu espaço. Quando 

fisioterapeutas passam a intervir e percorrer espaços antes desconhecidos, como a escola, 

começam a refletir sobre os benefícios que podem levar a esse ambiente. Refletem sobre as 

problemáticas que também envolvem este profissional, antes habituado a um espaço mais 

restrito e individualizado, pois, na clínica, este profissional está habituado a atender 

individualmente os sujeitos fugindo a qualquer contexto de inclusão escolar e social.  
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No que diz respeito às suas contribuições para a educação dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, o fisioterapeuta, de acordo com Lorenzi (1992), deve 

dominar os seguintes objetivos: reconhecer a fisioterapia como contribuidora para a educação, 

tomar conhecimento da importância do desenvolvimento sensório-motor na aprendizagem, 

identificar padrões posturais característicos da criança com deficiência que influenciam nas 

atividades escolares, caracterizar déficits e impedimentos determinados por esses padrões 

posturais, discriminar e selecionar as diferentes formas de técnicas e equipamentos acessíveis 

ao professor no ensino da criança e desenvolver as relações profissionais indispensáveis ao 

trabalho em equipe.   

Quando F4 menciona que as crianças com necessidades especiais devem atuar e ter 

“os mesmos conhecimentos” e “participar igualmente” sugere que possui uma concepção 

mais voltada para inclusão, e não somente à integração, o que está em consonância com 

Mittler (2003), segundo o qual todos devem se sentir bem-vindos à escola. 

Lembramos que, segundo a Declaração de Salamanca (1994, site),  

[...] as escolas devem acolher todas as crianças, independente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. Devem acolher 
crianças com deficiência e crianças bem dotadas, crianças que vivem nas ruas e que 
trabalham. Crianças de populações distantes ou nômades, crianças de minorias 
lingüísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas 
desfavorecidas ou marginalizadas. 

F4 tem uma visão mais clara de inclusão escolar, e compreendemos que, em suas 

concepções, o apoio multidisciplinar é um caminho para melhor convivência na escola 

regular.  

Cabe, aqui, retomarmos os conceitos sobre multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade. Segundo Rocha e Almeida (2000), multidisciplinaridade seria o 

conjunto de disciplinas que simultaneamente tratam de uma determinada questão, sem que os 

profissionais implicados estabeleçam relações entre si, tanto no campo técnico como 

científico, e a interdisciplinaridade implicaria em um grupo de disciplinas conexas que 

exigiria identificação de um problema comum estabelecendo uma plataforma de trabalho 

conjunto. 

Para Porto e Almeida (2002), a multidisciplinaridade envolve um conjunto de 

disciplinas que se agrupam em torno de um dado tema desenvolvendo investigações e análises 

isoladas por diferentes especialistas, sem que se estabeleçam relações conceituais ou 

metodológicas entre elas. É uma estratégia mais limitada, pois continuam a serem 
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reproduzidas práticas fragmentadas; a interdisciplinaridade apresenta-se como a reunião de 

diferentes disciplinas articuladas em torno de uma mesma temática com diferentes níveis de 

integração.  

F4 sugere um apoio multiprofissional, ou seja, para este sujeito, o envolvimento de 

profissionais de diversas áreas é importante quando tratamos de inclusão escolar e a busca do 

apoio mútuo entre todos pode tornar a convivência escolar de crianças com PC mais adequada 

e acessível.   

No caso de F5, encontramos, em seus dizeres, que “a inclusão é referente a alunos 

que podem ter alguma deficiência, tanto motora como psicomotora também”. Esta concepção 

vai ao encontro do entendimento do acadêmico F1, que mencionou somente as deficiências 

visual e motora. Entretanto, F5 levantou, por meio de seus dizeres, um aspecto sobre a 

inclusão que não foi mencionado por nenhum de seus colegas: a interação entre pessoas 

deficientes e não-deficientes. Para esse acadêmico, a inclusão também significa, “No caso, 

não separar as pessoas com alguma deficiência, no caso da inclusão, colocar eles com 

alunos que são ditos ‘normais’, que não têm a deficiência que o outro aluno poderá ter”. 

Esse estudante de fisioterapia referiu que as crianças precisam estar juntas, que é um fator 

importante na inclusão escolar de crianças com Paralisia Cerebral. Porém, não basta que as 

crianças estejam juntas. Para Mantoan (2003), é fundamental que a escola inclusiva atenda às 

diferenças sem discriminar, procurando não trabalhar à parte com alunos com necessidades 

educacionais especiais, pois se relacionarmos os dizeres de F5 aos de Mantoan, encontramos 

uma convergência de idéias no que se refere à inclusão escolar, isto é, que todas as crianças, 

independente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais estejam juntas realizando 

atividades, respeitando-se as diferenças. 

Outro ponto mencionado pelo acadêmico F5 é que também usa inadequadamente a 

terminologia “normais”, como o fez F1, com o diferencial de que define “normais” como 

aqueles sem deficiência (não especifica), o que pode significar que, nesta terminologia, 

estejam incluídos todos os tipos de deficiência (física, intelectual, auditiva e visual). No 

entanto, sua definição de inclusão continua incompleta, pois, para F5, a inclusão se limita a 

colocar crianças com necessidades especiais com as que não apresentam qualquer necessidade 

especial, sendo que isso bastaria para realizar a inclusão desses indivíduos.  

De acordo com Moura (2004), o processo de inclusão caminha lentamente, por conta 

da direção dada a esse caminhar: não a partir da realidade estudada, compreendida, à qual 

uma resposta real seja dada, buscada e voltada a situações concretas, a fim de reorientar, 

corrigir e dar mais força à caminhada, mas se fazendo leis em gabinetes que não conhecem, 
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na maioria dos casos, a realidade existente, assim surgindo entraves na jornada que tornam 

esse processo mais lento.  

Coube aqui, nesta seção, uma discussão sobre a compreensão que os acadêmicos de 

fisioterapia participantes desta pesquisa possuem do termo inclusão. Essa discussão permite 

afirmar que a clareza do termo ou a forma como deve ocorrer o processo inclusivo ainda 

precisam ser abordadas com os acadêmicos do curso de Fisioterapia, já que estão envolvidos 

com esse processo, visto que dão atendimento a crianças com PC que frequentam a escola 

regular.   

Em se tratando das crianças com Paralisia Cerebral atendidas pelos acadêmicos de 

Fisioterapia na clínica da FURB, entrevistamos aquelas que participaram desta pesquisa – C1, 

C2 e C3 – sobre seu relacionamento na escola e se gostavam de frequentar a mesma. Elas 

assim se manifestaram: 

“é uma amizade legal. Eu tenho três amigas que eu até levo lá em casa.[...] Gosto, 

porque é legal, eu brinco na educação física, brinco no recreio” (C3).  

“brinco com meus amigos.[...]gosto, porque eu faço trabalhos na escola” (C1). 
“tem bastante amigos e todo mundo ajuda” (C2). 

Os dizeres das crianças com Paralisia Cerebral entrevistadas permitem afirmar que 

todas gostam de frequentar a escola e que se relacionam bem com seus colegas, assim como 

valorizam o fato de brincar e de fazer trabalhos escolares, o que elucida que, para essas 

crianças, estar na escola é prazeroso e que o processo inclusivo não se mostra como algo 

penoso. 

Incluir a criança deficiente na escola deve fazer parte dos objetivos de todos os 

profissionais que trabalham com essas crianças, pois, à medida que o ambiente escolar 

permite experimentar uma diversidade maior de atividades, promove o desenvolvimento 

global da criança, o aprimoramento de habilidades e de suas capacidades, assim como a 

superação de dificuldades e a descoberta de tornar-se um ser atuante na sociedade, além de 

que possibilita à criança sem deficiência aprender que o ambiente social é constituído de 

diferentes pessoas, com diferentes características e que estas diferenças devem ser respeitadas 

(VITTA  et al, 2004). 

Na sequência, perguntamos aos professores dos alunos com deficiência participantes 

deste estudo o que entendiam por inclusão escolar. Encontramos professores que desejam que 

esta aconteça, mas encontram dificuldades em conceituar o termo e em entender a essência do 

processo. É o caso do professor PEF2, para quem “Inclusão é muito bonita na teoria, mas na 
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prática é complicado [...]. Com sinceridade, o professor da sala não sabe como trabalhar 

direito [...]”.  PEF2, por meio de seus dizeres, sugere que vê a inclusão sob dois ângulos – 

teórico e prático – e que o professor conhece a teoria, mas que não tem a prática. Este 

professor sugere que a inclusão é um processo difícil na prática, pois considera que muitos 

professores não estão preparados para o processo de inclusão escolar.  

Sobre a necessidade de o professor preparar-se ou não para promover a inclusão na 

escola regular, encontramos Mittler (2003, p. 181) que defende a concepção de que “os 

professores já tem o conhecimento necessário e as habilidades que os equipam para tal 

jornada” e que, muitas vezes, é a confiança em sua própria habilidade para ensinar de modo 

inclusivo que precisa ser estimulada. 

Quando os professores se deparam com crianças com PC precisam reconhecer que 

estes alunos apresentam uma deficiência física e que esta limita, de maneira geral, os seus 

movimentos, mas que, nem sempre, teremos déficits cognitivos ou outras alterações 

associadas como a visão e audição. 

PEF2 ainda citou:  

“a inclusão precisaria de apoio também, como agora a fisioterapia; importantíssimo, 
uma pessoa que sabe trabalhar mais especificamente com esse problema e não só o 
professor. O professor não tem realmente como dar aquela atenção que o aluno 
merece; então fica meio jogado”.  

O professor em questão demonstra precisar de mais apoio de outras áreas, como da 

fisioterapia, mas também apreendemos que o seu papel fica à margem quando fala em 

inclusão e que se apoia no professor auxiliar sem representar sua atuação com maior 

autonomia, pois segue a demonstrar em seu dizer: “[...] o C2 é uma situação especial, que ele 

dispôs de uma pessoa exclusiva para ele, mas tem crianças que não. Então falta muito ainda, 

mas vai chegar lá. Eu acho que a inclusão, um dia, vai chegar lá”. PEF2 parece aceitar a 

inclusão, mas continua em comodismo, não refere o que ele faz com a criança ou como faz, 

pois, quando lhe perguntamos sobre seu trabalho com a turma, revelou que a criança fica mais 

com a professora de apoio, também chamada professora auxiliar:  

“[...] mais com a professora. Tem um grupo de alunos que participa com a professora 
PA2, e ela desenvolve essa atividade com esse grupo, e o C2 junto com eles [...,] a 
turma é muito grande, muito numerosa, então é difícil”.  

A professora auxiliar (PA2) da criança em questão confirma a situação quando relata: 
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“Na educação física, daí eu vou com ele na Educação Física. Daí o que a gente faz? 
Nós dois não vamos ficar lá sentados olhando os outros? Não. Então eu combino com 
as meninas, a gente faz uma roda, e ele fica ali, e então a gente faz uma brincadeira”.  

 Destacamos o fato de o professor de Educação Física estar apoiado na professora 

auxiliar para que esta realize atividades específicas com esse aluno. A professora auxiliar, por 

sua vez, busca o apoio dos alunos para desenvolver atividades com PC, o que isola o trabalho 

entre professor de Educação Física, professor auxiliar e criança, eximindo-se este professor de 

sua responsabilidade no que se refere à inclusão desse sujeito. No caso, o fisioterapeuta 

poderia sugerir atividades que envolvessem a criança e a turma em um todo, ou seja, que 

todos participassem da mesma atividade. 

Para Stainback e Stainback (1999), os alunos e os professores podem se ajudar 

mutuamente para construir comunidades inclusivas e estimulantes. Para os autores, muitos 

princípios são úteis para construir redes de apoio nas comunidades inclusivas, como: apoiar-se 

na premissa de que cada um tem suas capacidades, potencialidades, dons e talentos; todos 

estão envolvidos no apoio mútuo; os relacionamentos e o apoio são naturais; os indivíduos 

são únicos e diferem em suas necessidades; funcionam melhor em escolas integradas e 

heterogêneas; e se o apoio for incorretamente dado, pode ocorrer um indivíduo 

desnecessariamente dependente dele, como, no caso, a professora auxiliar busca nas outras 

crianças da turma uma forma de inserir esse sujeito – C1 – nas aulas de Educação Física. 

Diante da menção que a professora auxiliar faz de que os colegas de C2 a auxiliam 

durante a aula de Educação Física para que o aluno com PC participe – “eu combino com as 

meninas, a gente faz uma roda, e ele fica ali, e então a gente faz uma brincadeira” –, a 

questionamos: “E os colegas têm paciência?”. PA2 referiu que sim e que “então, ele fica na 

cadeira dele, ele fica na cadeira, e a bola vai passar na mesa dele, porque a cadeira tem a 

mesinha, entendeu?” Ao mencionar que C2 permanece na cadeira de rodas, PA2 nos leva a 

entender que possui dificuldade em saber o que a Paralisia Cerebral traz de acometimento à 

criança e que tirá-lo da cadeira não acarreta nenhum problema ou piora o seu quadro clínico; 

ao contrário, traz experiências necessárias ao desenvolvimento da criança. Para que esse 

professor compreendesse melhor o que fazer com seu aluno, seria valioso que conhecesse 

qual tipo de Paralisia Cerebral esse aluno apresenta e soubesse reconhecer o seu potencial 

motor para que seja obtida uma participação efetiva do mesmo nas aulas. O fisioterapeuta 

poderia auxiliar este professor nesse reconhecimento das alterações. 

Ainda caberia ao fisioterapeuta esclarecer que a Paralisia Cerebral é classificada de 

acordo com o tipo e a localização da alteração motora, com o grau de acometimento e nível de 
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independência para atividades diárias. Na prática, nem sempre, a divisão entre essas formas 

clínicas é clara. Quando as crianças com PC apresentam um tipo espástico, são classificadas 

da seguinte forma: as hemiparéticas, que se caracterizam por um déficit motor e espasticidade 

unilateral, atingindo os membros contralaterais ao lado do cérebro atingido; as diparéticas que 

se caracterizam por um comprometimento bilateral dos quatro membros, com predominância 

dos membros inferiores; e as quadriparéticas, a forma mais grave, sendo que ocorre um 

comprometimento bilateral dos quatro membros, atingindo o controle de cabeça e do tronco, 

estando, na maioria das vezes, relacionada a lesões extensas no encéfalo (GAUZZI e 

FONSECA, 2004).  

Cabe lembrar, conforme relatamos no capítulo 2 desta dissertação, que C2 apresentava 

uma quadriplégica espástica, como já dito, e que é o tipo mais grave e acomete tanto membros 

superiores como inferiores e traz prejuízos à aquisição e manutenção de posturas como sentar, 

além de prejudicar, em muitas casos, a fala e a cognição. 

PEF3, quando perguntamos sobre o acometimento motor que seu aluno apresentava, 

demonstrou dificuldade em responder tal questão por simplesmente não ter recebido o 

esclarecimento sobre o assunto: “a dificuldade que eu vejo é que C3 não pode se locomover 

[...] não sei, acho que teria que ver com a mãe, porque eu não gostaria de falar de uma coisa 

que eu não tenho muita certeza”. Estes dizeres apontam que a professora notou que seu aluno 

tinha dificuldades em se locomover, mas desconhecia a patologia que apresentava. No caso, 

C3 apresenta uma diplegia espástica que, justamente, acomete mais a marcha. Este professor 

– PEF3 –, mesmo sem ter conhecimentos sobre o tema, identificou a deficiência na marcha, 

que vai ao encontro do tipo de Paralisia Cerebral dessa criança. O fisioterapeuta, nesse caso, 

poderia esclarecer a esse professor do que se trata essa alteração motora da criança e como 

esta poderia participar das atividades de Educação Física, já que existe uma alteração na 

marcha, o que dificulta participar da atividade da mesma forma que os outros, porém não a 

impede de participar das aulas em igualdade, desde que sejam respeitadas suas 

individualidades. 

Os professores de Educação Física – PEF2, PEF3 e PEF1 – demonstram pouco 

conhecimento sobre seus alunos com Paralisia Cerebral, o que é fator a ser considerado, já 

que é na Educação Física que as exigências motoras são maiores. Entretanto, esses 

professores demonstraram, por meio de seus dizeres, um interesse menor pela competência 

física dessas crianças, bem como se mostraram mais alheios a elas. Além disso, essas crianças 

não fazem parte do contexto das aulas de Educação Física. As respostas dos professores de 

Educação Física sugerem que suas concepções estão voltadas muito mais à normalidade e 
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capacidade de executar tarefas do que à necessidade de experiência dos alunos com déficits 

físicos. Isto é ratificado por Hort e Fischer (2003), segundo os quais a Educação Física nas 

escolas está mais voltada à performance e é conduzida de forma competitiva, excludente e 

seletiva. Caberia, aqui, ao fisioterapeuta esclarecer aos professores que a criança com PC 

pode e deve participar das atividades que envolvem o grupo como um todo e, assim, não 

deixar esta criança fora deste contexto. 

Quanto ao conhecimento de outros professores participantes da pesquisa sobre 

Paralisia Cerebral, constatamos que surgem dúvidas pertinentes ao assunto, como no caso de 

PR1, que relatou que sabia “que teve um dano cerebral, isso eu sei. Mas eu não sabia que era 

considerada paralisia cerebral” ou PA1 que citou que “sempre foi assim uma curiosidade, 

até uma coisa muito importante para mim”. É relevante para o professor que os pais das 

crianças com PC digam o que seus filhos apresentam, expliquem sobre seus filhos e o que 

está comprometido, pois, assim, o professor não pairará em um ar de dúvidas. 

É importante reconhecer que o termo Paralisia Cerebral é comumente utilizado para 

caracterizar um grupo de indivíduos que sofreu uma lesão cerebral não progressiva no início 

da vida e que estabelece um conjunto de pessoas que teve uma disfunção a qual pode ser 

severa ou profunda, assim como os distúrbios motores típicos dessas crianças (LEVITT, 

2001). Igualmente é fundamental reconhecer que o termo Paralisia Cerebral engloba um 

grande espectro de entidades clínicas que se manifestam por uma desordem no 

desenvolvimento motor, muito variável em sua etiologia, manifestações, gravidade e 

prognóstico, que se trata de um complexo de sintomas, mais do que uma doença específica, 

cuja causa comum é uma lesão não progressiva do Sistema Nervoso Central imaturo 

(GIANNI, 2007). 

O professor PR1 relata que entendia por Paralisia Cerebral um problema que acontece 

no momento do parto:  

“ só quando ocorre o parto; eu sei que é a falta de oxigenação no cérebro, isso eu sei, 
mas eu achava que isso só acontecia na hora do parto, na hora que nasce ou passou 
do tempo [...] não sabia que também se dava esse diagnóstico para meningite”. 

Para Levitt (2001), a Paralisia Cerebral é um evento clínico de etiologia complexa e 

que muitas causas incluem o desenvolvimento motor anormal do cérebro, como anoxia, 

hemorragia intracraniana, traumas, infecções entre outras. Em muitos casos, a causa não fica 

estabelecida, e os fatores podem decorrer de problemas ocorridos antes, durante e, até, meses 

ou anos após o parto.  
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Os dizeres de PR1 denotam um conhecimento parcial sobre a etiologia da Paralisia 

Cerebral, mas que desconhecia que a lesão poderia acontecer mesmo após o parto. No caso de 

C1, a PC ocorreu após o parto, quando a criança foi acometida por uma infecção e 

desenvolveu uma meningite bacteriana. O fato de os professores que trabalham com crianças 

com sequelas de lesões cerebrais conhecerem o que acontece pode facilitar sua compreensão 

do que estas crianças são capazes de executar.  

No caso do professor PEF2, este mencionou que “O C2 a gente conhece aqui na 

escola de tempos” e que “o problema que o C2 apresenta é a paralisia cerebral, a 

comunicação é meio complicado, [...] ele responde as coisas, só que é bem limitado, [...] nos 

movimentos das mãos, para escrever”. O professor em questão revelou saber que a criança 

tem uma PC e que observou que a mesma apresenta sequelas motoras decorrentes da PC. 

Também mencionou o desempenho do aluno: “[...] ele podia render muito mais, porque a 

gente conhece os problemas dele; conheço o C2 de tempos já [...]”. PA2 relacionou a 

necessidade de recursos didáticos para melhor desempenho do aluno e a dificuldade de acesso 

a este, no caso o computador: “ele adora computador [...] se ele tivesse um computador na 

sala de aula, ele ia participar bem mais das aulas, porque ele mesmo ia fazer as atividades”, 

pois “só um dia que a gente foi na sala de computação [...] daí eu levei ele no colo”. 

O professor PEF2, por sua vez, sobre seus conhecimentos a respeito da Paralisia 

Cerebral, mencionou 

“creio que ocorreu no parto, faltou oxigenação no cérebro e causou todas essas 
sequelas, então limita uma pessoa em, vamos dizer, 50% ou mais de 50% das 
atividades. Então definindo mais ou menos paralisia cerebral o que a gente sabe, que 
limita, a limitação que ele tem”. 

PEF2 demonstrou, por meio de seus dizeres, que sabia que houve sequelas que 

levaram a criança a incapacidades que são independentes de sua vontade. Este professor 

tentou dosar as sequelas, mas isto se torna difícil, pois a realidade e os estudos demonstram 

que a diversidade, no caso da Paralisia Cerebral, é ilimitada, sendo cada sujeito diferente em 

muitos aspectos, variando de acordo com a lesão, com os cuidados e com o tratamento. PEF2 

igualmente não conseguiu definir o termo, o que pode não ser fundamental. Porém, saber o 

que a patologia pode acometer faz-se necessário para, assim, trabalhar a real necessidade da 

criança. 

A professora auxiliar da criança C2, sobre a patologia que acometia seu aluno 

comentou: “Não, eu só sei que ele tem um comprometimento motor. Mas eu percebo como ele 
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aprende alguma coisa”. Como vimos, neste mesmo capítulo, essa professora trabalha com seu 

aluno sem ter conhecimento do que ele realmente tem. Ao mencionar o “comprometimento 

motor” e que o aluno “aprende alguma coisa”, dá a entender que acredita que quem tem 

incapacidade motora necessariamente tem incapacidade intelectual. Vislumbramos, nos 

dizeres desta professora, o preconceito gerado pelo fato de não conhecer de forma mais 

apurada a situação com a qual convive no contexto escolar. 

Observamos a necessidade de PA2 conhecer a diversidade que envolve um quadro de 

PC e, assim, esperar mais de seu aluno. Isto pode ser desmotivador para a continuidade dos 

estudos do aluno. Segundo a professora auxiliar de C2, o aluno não deseja ficar muito tempo 

em sala de aula: “se eu disser ‘fica mais 5 minutos’, ele começa a gritar, sabe”. 

Compreendemos que o aluno possa não demonstrar interesse em continuar na sala, talvez por 

estar sem estímulos para continuar nesse ambiente ou por ter apoio da família em não 

permanecer em sala, visto que o pai, como já mencionamos, sempre busca a criança antes do 

término das aulas: “ele falta muito e quando ele vem ele fica até o recreio, 9h15m” .  

De acordo com Moura (2004), a falta de condições e desconhecimento do problema e 

a dificuldade de estratégias e dicas para poder lidar com alunos com NEE, faz com que os 

professores fiquem desesperados, sem saber o que fazer e como agir, procurando um culpado 

para o fracasso. Neste sentido, a culpa recai quase sempre no aluno. 

Como já comentamos, o professor precisa ter coerência entre a maneira de ser e de 

ensinar. Como pode ensinar se desconhece a sua realidade? Para que isso possa acontecer 

realmente, é necessário estabelecer um diálogo entre a teoria e as experiências vividas na sala 

de aula.    

Com frequência, são encontradas dificuldades em diferenciar a deficiência física de 

outros tipos de problemas e, provavelmente, o mais comum é a deficiência intelectual, pois 

uma criança que não fala, não anda e, às vezes, nem aponta corretamente para o objeto é logo 

considerada que não entende nada e, portanto, incapaz; é difícil até mesmo para os familiares 

que estão ao seu lado todos os dias perceber e acreditar na capacidade da criança assim 

comprometida (MOURA, 2004). Crianças com PC grave ou menos grave do ponto de vista 

motor podem apresentar o cognitivo íntegro, porém fica complicado aos que convivem com 

esta reconhecer o verdadeiro potencial existente. Ainda para Moura (2004), no caso da 

Paralisia Cerebral, o desempenho da criança na escola pode ser mais complicado pelas 

patologias que a ela estão associadas e que, muitas vezes, acompanham o déficit motor, como 

problemas associados ao déficit intelectual, problemas visuais e auditivos ou alterações da 

percepção, da fala e da linguagem.  
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Ainda sobre o conhecimento que possui sobre Paralisia Cerebral, PA1, por sua vez, 

em seus dizeres, relatou não saber que a criança apresentava PC e comentou que os pais da 

criança nunca disseram nada e que talvez tivessem uma dificuldade em aceitar o que tinha 

acontecido: “Paralisia cerebral, isso nem a mãe não me falou, talvez ela não aceite”. Aos 

pais cabe esclarecer os professores sobre seus filhos, assim como os professores deveriam 

procurar saber com que realidade estão tratando; ao fisioterapeuta compete orientar sobre a 

patologia em questão e ser específico quanto à necessidade de cada criança. 

Para Finnie (2000), qualquer programa de tratamento da criança com PC só poderá ser 

bem-sucedido se houver, desde o início, uma comunicação sólida entre pais e profissionais. 

No caso, compreendemos que os professores são, no meio escolar, as pessoas que mais devem 

estar informadas sobre seus alunos, porém a comunicação deve ocorrer de forma bilateral, 

devendo haver trocas constantes entre todos os que estão envolvidos no processo inclusivo da 

criança no contexto escolar e social.  

Quando solicitamos que a professora de Educação Física da criança C1 mencionasse 

seus conhecimentos sobre Paralisia Cerebral, obtivemos a seguinte resposta: “A Paralisia 

Cerebral, na minha concepção, é quando o cérebro pára de funcionar e para isso então 

precisa de muita atividade, muito estímulo para gente conseguir conquistar alguma coisa”. O 

termo paralisia pode gerar confusões no que diz respeito à compreensão literal da palavra, 

pois a percepção do professor em relação a esta foi exatamente isso: o professor acredita que 

o cérebro simplesmente para de funcionar. Nesses casos, a criança demonstra um déficit 

motor, mas todas as outras funções continuam preservadas, pois, de acordo com Fonseca e 

Lima (2004), Paralisia Cerebral é uma Encefalopatia Infantil não Progressiva ou uma 

disfunção neuromotora, decorrente de lesões ocorridas em um encéfalo em desenvolvimento, 

que leva a distúrbios da motricidade, tônus e postura, podendo ou não ter comprometimento 

cognitivo; estas lesões ocorrem antes dos três anos de idade e têm causas pré, peri e pós-

natais.  

O fisioterapeuta preocupado com a inclusão escolar e social poderia esclarecer aos 

professores e pais que a PC resulta de uma lesão no cérebro em desenvolvimento que ocorre, 

principalmente, na gestação ou no processo do parto, sendo uma minoria posterior ao 

nascimento nos primeiros anos de vida (RATLIFFE, 2000). 

Outro aspecto a esclarecer aos professores e pais é que a Paralisia Cerebral pode ser 

classificada de acordo com a qualidade do tônus muscular ou do movimento, do padrão de 

comprometimento motor e pela gravidade da lesão e que, no caso do tônus muscular, este 

reflete a disfunção do sistema nervoso central de maneiras características.  
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Sobre a classificação da Paralisia Cerebral de acordo com a qualidade do tônus 

muscular, o fisioterapeuta poderia expor os tipos apresentados por Ratliffe (2000) que são:  

1. espasticidade ou hipertonicidade: definido como uma maior resistência ao 

estiramento passivo, alterações na postura e movimentos;  

2. hipotonicidade: a criança apresenta tônus abaixo do esperado, com articulações 

frouxas e músculos mal definidos, menor força e resistência;  

3. atetose: o tônus muscular flutua em todo o corpo, inclusive na face; a criança 

apresenta movimentos involuntários e estes acontecem entre extremos de 

amplitude de movimento; o tônus varia entre a espasticidade e a hipotonicidade; 

demonstra um movimento contorcido;  

4. rigidez: a criança apresenta lesões muito graves, permanecendo em rígida 

extensão;  

5. ataxia: muitas vezes não está relacionada a alterações do tônus muscular, e sim às 

alterações de equilíbrio e incoordenação; 

6. mista: as crianças apresentam padrões mutantes do tônus muscular que se 

misturam enquanto crescem; passam da hipotonicidade a espasticidade ou, até, 

apresentam segmentos espásticos e outros hipotônicos simultaneamente. 

Da mesma forma, algumas informações trazidas por Levitt (2001) sobre PC poderiam 

ser repassadas pelo fisioterapeuta aos pais e professores em questão, como, por exemplo, que 

os mecanismos neurológicos da postura, equilíbrio e movimento estão desorganizados e que, 

portanto, os músculos tornam-se descoordenados, rígidos ou fracos; que o terapeuta costuma 

dirigir seu tratamento aos mecanismos neurológicos, centrando seu atendimento na 

espasticidade, rigidez, atetose ou ataxia; e que, no entanto, o mais importante na terapia é 

concentrar os esforços na concepção de que a perda dos movimentos acarreta vários outros 

problemas, determinando a perda da função global. 

Outro esclarecimento a ser dados aos pais e professores seria que a lesão, na Paralisia 

Cerebral, pode ser responsável, também, por distúrbios dos sentidos especiais, como da visão 

e da audição, distúrbios intelectuais, anormalidades da fala e linguagem e da percepção e que 

nem toda criança apresenta alguma ou todas as deficiências associadas; porém, mesmo que a 

deficiência seja apenas física, a pobreza de movimentos impede a criança de explorar o 

ambiente adequadamente (LEVITT, 2001). 

Cabe ressaltar, ainda, que o professor que está envolvido com crianças que apresentam 

os distúrbios mencionados precisa reconhecer que as alterações motoras foram instaladas em 
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decorrência de uma lesão sofrida em um cérebro em desenvolvimento, porém que esta é não 

progressiva e que limita a criança de explorar o ambiente em que convive, bem como facilitar 

à criança interagir no ambiente que frequenta pode levar a avanços em seu desenvolvimento 

global. Neste sentido, os esclarecimentos feitos pelo fisioterapeuta ao professor podem 

contribuir para uma inclusão escolar efetiva.  

Entendemos que, por causa das incapacidades múltiplas e da falta de experiências de 

aprendizagem a elas relacionada e que interferem no desenvolvimento da criança, o 

fisioterapeuta deve fazer parte de uma equipe e que este trabalho será diferente de acordo com 

o contexto em que ocorre, como em centros comunitários, unidades hospitalares ou em 

ambientes educacionais (LEVITT, 2001). Essa equipe poderia ser composta por médicos 

especialistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, 

professores, enfermeiros e assistentes sociais, além de contar com o apoio dos pais e da 

família, sendo que, juntos, devem levar em consideração o todo da criança para seu melhor 

desempenho nas suas atividades (LEVITT, 2001). 

Assim, compreendemos que o conhecimento mais aprofundado do professor em 

relação à criança a quem presta assistência, auxiliado por outros profissionais, traz um 

objetivo final e conciso de contribuir para o melhor desenvolvimento global deste indivíduo.  

No que se refere a contribuir para o melhor desenvolvimento global da criança com 

Paralisia Cerebral e a incluí-la na escola regular, o relato de PA2 de que C2 participava da 

aula de Educação Física na cadeira de rodas mostra que a criança ainda permaneceu à margem 

do grupo, o que também ocorre em sala de aula, como veremos a seguir.  

PA2 fez o seguinte relato da forma como é conduzido seu trabalho com a criança na 

classe, ou seja, em sala de aula:  

“ele tava desmotivado porque ele não queria trabalhar na área da alfabetização. Daí 
eu peguei e disse assim pra ele: ‘se você não aprender a ler até o final do ano, você 
não vai pra 6ª’. Ele ficou assim bem irritado, sabe, daí eu conversei com os pais, para 
eles darem um apoio também”. 

Segundo a professora auxiliar, C2 não está alfabetizado, o que o desmotivou a realizar 

as atividades em sala de aula. Diante da desmotivação da criança com PC e do fato de não 

estar alfabetizado, a professora auxiliar, conforme apontam seus dizeres, procurou alternativas 

em relação à sua aprendizagem – alfabetizar essa criança e solicitar o apoio dos pais – para 

resgatar o seu interesse em sala de aula, visto que C2 não acompanha o conteúdo da série na 

qual está inserido e que este fato tem sido desmotivador para essa criança frequentar a sala de 
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aula.   

 Jesus et al (2004) consideram que a ajuda aos professores que estão em ação com as 

crianças e o trabalho compartilhado reduz as dificuldades do cotidiano escolar e ajuda a 

buscar soluções possíveis, contextualizadas e realistas.  

Cabe esclarecer que, de acordo com a professora regente – PA2 –, C2 frequenta a 

quinta série, mas não está, ainda, alfabetizado, conforme mostram seus dizeres: “A gente vê 

que ele reconhece letras e números, mas o fato da alfabetização dele é muito pouco [...]. Ele 

sabe todas as letras, mas não lê”. Entendemos que esta criança possa apresentar, também, 

déficit intelectual que talvez ainda não esteja completamente aceito ou compreendido pelos 

pais. PA2 ratifica sua afirmação referindo que C2 “[...] entende tudo, se você passar pra ele 

hoje uma matéria e amanhã cobrar dele, ele te responde tranquilo”. Neste caso, 

consideramos que seria pertinente que essa criança passasse por uma avaliação especializada 

do fisioterapeuta e equipe a fim de determinar se há ou não algum grau de déficit intelectual e 

quais déficits motores existem, a fim de dar melhor apoio ao professor quando trabalha com 

este sujeito e favorecer aos pais a compreensão da realidade da criança em questão, pois, 

como esclarecemos anteriormente, a criança que apresenta PC pode demonstrar, além de 

acometimento motor, o acometimento cognitivo. 

Ainda em seus dizeres, a professora auxiliar referiu que solicitou aos pais a 

colaboração para motivar novamente este sujeito a participar das atividades em sala e referiu 

como atua com esta criança:  

“[...] Eu trago um livro a parte, não o conteúdo da 5ª, o conteúdo da 5ª a gente copia 
norma;, eu leio para ele, ele tenta interagir, tenta participa;, eu trago assim a parte, 
pego um lápis e mando ele prestar atenção nas palavras, juntar palavras, porque o 
alfabeto ele conhece, conhece o alfabeto, é só juntar entende;, daí ele vai aprender a 
ler, não é como o ‘fulano’ que não conhece o alfabeto, ele conhece os numerais sabe, 
ele é bem assim”. 

Notamos nos dizeres dessa professora um discurso discriminatório, quando diz que 

“não é como o ‘fulano’ que não conhece o alfabeto”, mas que se contrapõe ao interesse em 

buscar algo melhor ao seu aluno. Outro aspecto a ser mencionado é que ainda não 

encontramos, em nenhum momento, referência à participação do professor de sala no 

aprendizado dessa criança – C2 –, o que sugere que não existe uma interação entre ambos, ou 

seja, entre o professor da sala e o professor auxiliar. O professor de sala ensina os alunos que 

não apresentam alteração, como no caso a Paralisia Cerebral, e a professora auxiliar fica à 

margem com seu aluno buscando alternativas para seu aprendizado. 
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Entendemos que o que ocorre aqui está muito aquém da inclusão, pois a criança está 

no mesmo ambiente que outras crianças na escola, mas trabalhando à parte, sem interação 

alguma com seus colegas e com o professor regente. Esse fato é totalmente contrário ao 

processo de inclusão, o qual propõe que os alunos sejam trabalhados em sua individualidade, 

mas sem serem discriminados ou excluídos do contexto em que se encontram. É preciso 

respeitar a individualidade, mas buscar a igualdade nos valores e abordagens que são 

desprendidas à criança com Paralisia Cerebral e às outras que se encontram em sala de aula. 

Isto porque, segundo Gauzzi e Fonseca (2004), a PC complica sempre mais o desempenho 

escolar, em decorrência das patologias associadas que muito frequentemente acompanham 

essas crianças, como a deficiência intelectual, problemas visuais e/ou auditivos, de percepção, 

de fala, de linguagem, dentre outros.  

Para Mantoan (2006), a escola que é justa e para todos não pode estar sustentada no 

fato de todos serem iguais e nascerem assim e que a inclusão propõe a desigualdade de 

tratamento como forma de restituir uma igualdade. Para a autora, a igualdade de 

oportunidades pode ser perversa ao garantir o acesso à escola comum de pessoas com 

deficiência e não lhes assegurar a permanência e o prosseguimento de sua escolaridade a 

outros níveis de ensino.  

Diante do exposto pela professora auxiliar e da análise que realizamos, 

compreendemos que é preciso repensar e romper o processo educacional existente e 

reconhecer o direito de aprender como ponto de partida e as diferenças no aprendizado como 

processo e ponto de chegada. 

Não é apenas a criança com Paralisia Cerebral que precisa do seu diferencial: todas as 

crianças, independente de sua situação de deficiência ou não, do “gordinho” ao que usa 

óculos, podem enfrentar barreiras na escola. Assim, individualizar as necessidades traz uma 

escola mais justa, ou seja, reconhecer a necessidade de cada um que está na sala de aula, seja 

com PC ou não, se faz necessário. No caso da Paralisia Cerebral, podemos encontrar uma 

diversidade enorme de alterações, mesmo que a lesão seja a mesma, pois cada indivíduo tem 

uma vivência que é única, seja a sua família, seus amigos, ou, até mesmo, o tratamento clínico 

que recebe diferenciarão, em muito, um ser do outro. Portanto, não é possível pensar em 

massificar o processo de inclusão escolar, assim como não é possível massificar a abordagem 

fisioterapêutica. Daí a importância de abordar a temática inclusão escolar nas aulas das 

disciplinas do curso de Fisioterapia para que os acadêmicos conheçam melhor o tema e, 

assim, possam trabalhar em parceria com os professores em prol do sujeito que está ou será 

incluído na escola. 
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Ainda quanto à atuação da professora auxiliar, cabe colocar que a ela são atribuídas as 

seguintes funções:  

co-reger a classe em parceria com o professor titular, contribuindo com a proposição 
de estratégias diferenciadas para qualificar a prática pedagógica, devendo 
acompanhar o processo de ensino e aprendizagem de todos os educandos,  junto com 
o professor titular, não definindo objetivos funcionais para uns e acadêmicos para 
outros. (SANTA CATARINA, 2006, p. 7).  

O planejamento deve ser elaborado por ambos, não diferenciando o papel do professor 

titular ou do segundo professor; da mesma forma, os docentes se fazem regentes de toda a 

turma, sem direcionar um atendimento exclusivo ao aluno com necessidades especiais, sendo 

os dois responsáveis por criar estratégias em todas as etapas de ensino e aprendizagem 

(SANTA CATARINA, 2006). 

A professora auxiliar, ainda em relação à C2, relatou que: 

“[...] ele falta muito, e quando ele vem, ele fica até o recreio. [...] O pai sempre diz 
que a escola não está apta, porque nós não temos um banheiro aqui na escola para 
fazer a troca dele, por isso que ele não fica até o final. E daí eu acho assim, que se ele 
viesse todos os dias ele iria acompanhar bem” (PA2). 

Ao relatar a respeito da frequência de C2 na escola, PA2 não só faz menção às faltas 

dessa criança e às saídas antecipadas, quanto ao fato de o pai sempre afirmar “que a escola 

não está apta”, em termos físicos, para atender às necessidades de seu filho. Consideramos 

que esse pai, ao mesmo tempo em que deseja a inclusão escolar de seu filho, o exclui no 

momento em que o retira mais cedo das aulas ou não o leva à escola. P2 mostrou, ainda, ter 

uma concepção mais clara de inclusão escolar, quando assim se expressou:  

“Então quer dizer, uma criança com necessidades especiais, é claro que você não vai 
poder cobrar dela igual a uma normal, a não ser que você dê suporte para ela ter o 
trabalho, desenvolver o trabalho parecido. Não digo igual ao dos outros, mas 
semelhante ao dos outros. Só que isso eles não dão, mas querem cobrar a presença 
dele”.   

Os dizeres de P2 permitem constatar que este apresenta certa compreensão sobre o 

tema inclusão, quando diz que a criança precisa desenvolver atividades que sejam, no 

mínimo, semelhantes às dos demais colegas. Neste sentido, o auxílio do fisioterapeuta 

consistiria em esclarecer o que é uma Paralisia Cerebral e quais consequências trará à criança, 

assim como as capacidades a serem desenvolvidas nessa criança, ou seja, o que ela é capaz de 

fazer neste contexto.  
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O pai da criança citada – C2 – encontrou nas barreiras arquitetônicas um obstáculo à 

permanência de seu filho na escola, ou seja, cumpre a obrigação de levá-lo até a escola, mas o 

leva rapidamente de volta para casa em seu ambiente, onde não existe uma necessidade de 

convivência fora do contexto familiar.  

Ainda sobre a permanência de seu filho com PC na escola, P2 mencionou que “[a 

escola] sempre promete que vai ter banheiro, que hoje não tem fraldário, vai ter rampa que 

hoje não tem rampa, vai ter material didático que hoje não tem material didático”.  

Entendemos que a falta de estrutura física seja um grande fator que impede a permanência da 

criança na sala de aula, mas talvez esse pai pudesse, no horário do intervalo, tomar as 

providências quanto à higiene e alimentação da criança e deixá-la novamente na sala de aula, 

já que dispõe desse tempo para todos os dias buscar seu filho na escola. Conforme PA2, essa 

criança sempre sai mais cedo da escola: “ele falta muito, e quando ele vem fica até o 

recreio”. 

Sobre o comportamento do pai de C2, encontramos em Moura (2004) que muitos pais 

ainda desistem de colocar seus filhos na escola, porque acreditam que eles nada aprenderam 

ou aprenderão. Entretanto, se uma avaliação correta for realizada, será vista a capacidade de 

aprender da criança e que apenas o caminho seguido foi inadequado. O autor refere que, 

enquanto a criança está no meio familiar, de modo geral, é mais entendida e, assim, não 

surgem maiores problemas, mas que, quando chega o momento de ir à escola, surgem dúvidas 

de onde colocá-la, se será aceita, se ela conseguirá ou se sofrerá. A participação, nesse caso, 

do fisioterapeuta em relação à criança com Paralisia Cerebral residiria nos esclarecimentos 

dados aos pais de que a permanência dessa criança na escola serviria de experiência ao seu 

desenvolvimento. 

Ainda de acordo com Moura (2004), as dificuldades no processo de inclusão são 

grandes, umas inerentes à própria deficiência e com todos os tipos de sintomas, sequelas, 

limitações e grandes diferenças entre os casos e indivíduos, principalmente nos casos de PC 

que muito diferem de uma pessoa para a outra. Para o autor, é essencial o processo de 

compreensão verdadeiro da criança e da situação para que possamos ajudar de forma real o 

caso.  

Moura (2004) também elucida que determinadas situações, como passar a mão na 

cabeça de suas crianças ou jovens, vê-los como “coitadinhos” e tratá-los como bebês que, 

muitas vezes, a família e os professores gostariam de manter, não favorece o crescimento 

pessoal dos mesmos, sendo necessário enfrentar situações mais complexas que os levem ao 

crescimento normal. Para tanto, cabe aos profissionais que atuam com essas crianças e jovens 
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entender com clareza o que envolve o indivíduo com PC, a começar pelo fisioterapeuta que 

precisa se aproximar da realidade escolar para, então, satisfazer as necessidades pertinentes a 

cada caso.  

Quanto aos colegas de C2, PA2 mencionou o seguinte: 

“[...] os colegas gostam dele, eles aceitam ele assim, porque se ele não está na sala, é 
um conflito lá, se o C2 está na sala eles já sabem que não podem gritar tanto e falar 
tanto, eles respeitam. [...] Quando ele está saindo ‘C2, você já vai? Fica, fica, fica’, 
eles convidam ele para ficar”. 

Os dizeres de PA2 revelam que a turma frequentada por C2 solicitava que a criança 

permanecesse em sala, demonstrando, com isso, naturalidade na convivência entre eles. 

Entretanto, encontramos, no seguinte relato sobre a matrícula, situações de exclusão advinda 

da escola, no que se refere à criança C2: “[...] desde o pré é uma briga, que a gente vem 

fazendo praticamente ano a ano. [...] Você corre na escola, até no ministério público eu já 

tive que ir para providenciar uma professora auxiliar para ele”.  

A busca que os pais de C2 empreenderam para fazer valer o direito do filho de 

frequentar a escola regular mostra que sabem que, de acordo com a Constituição Federal, a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana, assim como o bem-estar de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 

devem ser garantidos e que todos têm direito à educação, a qual deve visar ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a aptidão para o 

trabalho (BRASIL, 2008e).   

Essa mesma dificuldade encontrada pelos pais de C2 para matriculá-lo na escola 

regular e contar com uma professora auxiliar também foi relatada pela mãe de C3: “[...] 

tirando o diretor, na secretaria não foi aceito, disseram que não tinha pessoal pra cuidar 

dela, mas depois com muita insistência, aí aceitaram, aí tinha uma pessoa que cuidava dela, 

cuidava bem e agora ta beleza, não tem problema mais”. Esses dizeres apontam que tanto C3 

quanto C2 foram alvo de exclusão no momento de iniciarem sua vida escolar. Porém, a 

criança C3, após as dificuldades iniciais, teve sua matrícula aceita. Os dizeres da mãe de C3 

igualmente revelam que os pais estão amparados, assim como os professores, no professor 

auxiliar, a fim de que este encontre solução para todas as questões pertinentes à inclusão 

dessas crianças. O professor auxiliar se apresenta, então, nesse caso, como peça-chave para a 

inclusão escolar das crianças participantes desta pesquisa, já que, para os pais e professores, a 

presença desse profissional supriria todas as necessidades da criança enquanto esta estivesse 
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na escola, no caso ir ao banheiro, comer, copiar a matéria do quadro, locomover-se de um 

espaço a outro da escola, entre outros. 

Cabe aqui destacar a necessidade do atendimento educacional especializado, pois esse 

atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos visando à autonomia e 

independência nas escolas ou fora delas; esse atendimento relaciona-se a serviços e recursos 

da educação especial que asseguram condições de acesso ao currículo por meio da promoção 

da acessibilidade aos materiais didáticos, aos espaços e equipamentos, aos sistemas de 

comunicação e informação e ao conjunto de atividades escolares (BRASIL, 2009).  

O atendimento educacional especializado deve ser organizado no contraturno do 

ensino regular e, assim, disponibilizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

barreiras e facilitem a aprendizagem considerando as necessidades específicas dos alunos, 

conforme o Decreto-Lei nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 e o Decreto Legislativo 186, de 

09 de julho de 2008, que ratificam a convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) 

sobre os direitos da pessoas com deficiência (BRASIL, 2009).  

Para a atuação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), o professor deve ter 

formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica na 

educação especial, devendo elaborar e organizar recursos pedagógicos considerando a 

necessidade dos alunos, além de elaborar e executar o atendimento especializado; para tanto, 

deve estabelecer parcerias com outras áreas na elaboração de estratégias e acessibilidade que 

serão utilizadas pela criança (BRASIL, 2009). Nesse caso, o fisioterapeuta servirá como apoio 

a esse professor especialista no que refere a suprir as necessidades advindas da deficiência 

física causada pela Paralisia Cerebral. Neste sentido, poderá esclarecer dúvidas relacionadas à 

patologia, aos posicionamentos das crianças e a atividades adaptativas à realidade da criança. 

A partir da análise dos dizeres de PEF2 e PA2, encontramos fatores relevantes quanto 

aos conceitos e aplicação da inclusão escolar de crianças com PC. Além da mãe de C3, outros 

pais participantes desta pesquisa estão apoiados na existência de uma professora auxiliar, pois 

relatam com constância a importância de essa professora acompanhar seus filhos. É o caso de 

P3 que referiu que “aí tinha uma pessoa que cuidava dela”; de P1 que disse “E dão 

professor de apoio pra ele”; e de P2, segundo o qual seu filho “depende de uma pessoa junto 

para suprir as necessidades dele do dia-a-dia”. No caso, P3, P1 e P2 se mostraram voltados 

à presença desse profissional para que a inclusão escolar de seu filho ou filha ocorresse de 

fato.  

Não discordamos que o professor auxiliar tenha papel relevante na adequação das 

crianças na escola, porém pensamos que o processo de inclusão escolar é mais amplo e 
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necessita de apoio de outras áreas, assim como de mudanças amplas que vão além de a 

criança ter o professor de apoio e de que, no caso, este baste para resolver todas as questões e 

situações que possam ocorrer no processo inclusivo.  

Outro fato a ser mencionado é que, diferente de PEF2, que se colocava à margem da 

inclusão de seu aluno com PC – C2 –, outros professores deixaram transparecer, em seus 

dizeres, que os fisioterapeutas poderiam orientá-los quanto ao modo de lidar com seus alunos 

com Paralisia Cerebral. É o caso de PR1, PEF2 e PR3.  

“É tão difícil, porque é uma coisa muito nova assim, muito recente. Eu acho que para 
perguntar, perguntar a gente até teria um monte de coisas assim de repente, 
conforme, às vezes vai aparecendo e a gente acha a resposta sozinha porque na 
verdade é isso” (PR1). 
 
“Na verdade a gente gostaria de saber a forma de trabalhar assim com ele para estar 
podendo ajudar. Porque na verdade a gente não sabe, o que pode contribuir para a 
melhoria dele” (PEF2). 
 
“A questão de repente do quanto pode ser movimentada C3, posições adequadas e 
adaptações de pequeno porte aqui na escola e em sala de aula para melhorar a 
presença e a parte motora” (PR3). 

Os professores PR1, PEF2 e PR3 nos dão a entender que necessitam de apoio e 

orientação do fisioterapeuta e que ambos podem trabalhar juntos, como, por exemplo, 

dialogando sobre as dúvidas, estudando sobre Paralisia Cerebral e trocando saberes. Isto 

porque o fisioterapeuta também precisa de apoio, visto que apresenta uma vivência muito 

voltada à prática clínica e encontra dificuldades em se deslocar de seu ambiente restrito da 

clínica para o local onde a criança com PC precisa do apoio de outros profissionais, o que faz 

com que tenha dificuldades no desempenho de sua função em prol da inclusão escolar e 

transite entre dúvidas e anseios para exercer suas atividades. Além disso, encontra-se 

despreparado quando busca, em sua essência profissional, respaldo teórico e prático na sua 

formação no que se refere a frequentar o ambiente escolar. 

O exercício do fisioterapeuta em escolas é assegurado pelo Código de Ética 

Profissional, que assegura que este transite em diversos espaços desenvolvendo as habilidades 

para o que está preparado para fazer.  

No que diz respeito às suas contribuições para a educação dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, o fisioterapeuta, de acordo com Lorenzi (1992), deve 

dominar os seguintes objetivos: reconhecer a fisioterapia como contribuidora para a educação; 

tomar conhecimento da importância do desenvolvimento sensório-motor na aprendizagem; 
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identificar padrões posturais característicos da criança com deficiência que influenciam nas 

atividades escolares; caracterizar déficits e impedimentos determinados por esses padrões 

posturais; discriminar e selecionar as diferentes formas de técnicas e equipamentos acessíveis 

ao professor no ensino da criança; e desenvolver a relações profissionais indispensáveis ao 

trabalho em equipe.   

De acordo com Reginato (2005), a escola é um terreno fértil para aprendizagem e 

constitui um espaço privilegiado às manifestações afetivas, sociais e cognitivas. Para que a 

escola se manifeste e concretize seu papel educador e socializador do conhecimento, é preciso 

respeitar o ritmo de seus educandos.   

Um princípio fundamental da escola é que esta deve acolher todas as crianças, 

independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 

outras; precisa acolher crianças deficientes e bem-dotadas, que vivem na rua e trabalham, 

crianças de populações distantes ou nômades, minorias linguísticas ou étnicas, as menos ou 

mais favorecidas, ou seja, realmente é um espaço de diversidades (CORRÊA, 2006). 

A escola comum abre suas portas em função das necessidades que surgiram com a 

inclusão escolar: o que fazer e como fazer com crianças que anteriormente estavam restritas 

às escolas de educação especial e que têm chegado frequentemente a este ambiente 

diversificado. A grande questão começa não em fazer, mas em como fazer. Fórmulas 

especiais não existem para nenhum profissional; os contextos são diversos e as deficiências, 

múltiplas, transitando entre intelectual, motora, visual, auditiva, entre várias outras. 

Os fisioterapeutas colocam-se em posição de favorecer a inclusão escolar, mas a 

problemática de como favorecer este processo não é fácil a nenhum profissional. O professor, 

no caso, está habituado ao espaço em que se encontra e o fisioterapeuta, com a clientela que 

chega à escola; mas a união desses fatores é desconhecida para ambos. Muitas propostas estão 

em discussão. Sabemos que estamos enfrentando uma variedade de campos desconhecidos. A 

troca de saberes torna-se fundamental ao fisioterapeuta que, sem o auxílio dos professores, 

pais, crianças e da própria escola, não conseguirá vencer obstáculos, assim como o inverso 

também se torna real. 

Para Rebelatto e Botomé (1999), o conhecimento disponível na área já permite 

algumas considerações sobre a ampliação das possibilidades de atuação dos fisioterapeutas, 

partindo para além da recuperação e da prevenção de problemas de saúde e agindo em vários 

níveis.  

As crianças que estão na escola comum, assim como suas famílias, precisam receber 

uma ação multidisciplinar e/ou interdisciplinar. Uma criança com múltiplas deficiências 
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precisa se beneficiar e se desenvolver de forma mais harmônica, mediante abordagem clínica, 

educacional e terapêutica adequada, o que possibilita uma melhor compreensão de seu 

momento estrutural, de suas limitações e possibilidades, com melhor inserção social e, como 

consequência, melhor qualidade de vida (BARROS, 2002). 

Para Moraes et al (2002), a criança com necessidades educacionais especiais luta pelos 

seus direitos de cidadania plena, direitos básicos como a educação, e escolas adequadamente 

adaptadas para seu desenvolvimento como ser humano e social em sua plenitude. 

Quando entramos no contexto da escola comum, é importante considerar a observação 

de Corrêa (2006), quando diz que, no caso de pessoas com necessidades especiais, a 

deficiência se sobrepõe à pessoa e ela deixa de ser considerada um ser que possui qualidades e 

atributos, assim como defeitos próprios da natureza humana, passando aos olhos de outras 

pessoas a ser simplesmente um deficiente, desprovido de possibilidades e potencialidades. O 

autor também destaca que, no início, as tentativas de trazer estas pessoas ao ambiente 

educacional estruturavam-se em conceitos apenas de integração, ou seja, o deficiente deveria 

esforçar-se para obter o sucesso; a sociedade, nesse modelo, fazia pouco ou quase nada em 

termos de mudanças e atitudes, adaptações físicas e práticas menos segregativas.     

A antiga preocupação com a descrição e a compreensão dos processos que devem ser 

procurados para incluir uma criança com deficiência na escola, principalmente quando se trata 

de entender e intervir em processos que se encontram de alguma maneira interceptados por 

vários fatores, pode se somar, ainda, ao contexto de uma proposta de educação inclusiva, na 

qual a escolaridade do aluno com deficiência possa se realizar na rede comum de ensino.  

A criança com deficiência física não pode estar em um mundo à parte a fim de 

desenvolver suas habilidades motoras. É preciso que receba os benefícios da reabilitação, mas 

em constante interação com o ambiente ao qual ela pertence. É muito mais significativo à 

criança desenvolver habilidades de fala se ela estiver com quem possa se comunicar, assim 

como é mais significativo para ela desenvolver habilidade de andar se, para ela, estiver 

garantido o seu direito de ir e vir. Portanto, é no ambiente escolar, em um espaço de interação 

de uns com os outros, que vemos qualquer criança motivada estabelecer comunicação, sentir a 

necessidade de se locomover, entre outras habilidades que a faz pertencer ao gênero humano.  

O aprendizado de habilidades ganha muito mais significado quando a criança está 

imersa em um ambiente compartilhado que permite o convívio e a participação. A inclusão 

escolar é a oportunidade para que, de fato, a criança com deficiência física não esteja à parte, 

realizando atividades meramente condicionadas e sem sentido (SCHIRMER et al., 2007). 

Quando os fisioterapeutas resgatam a inserção neste espaço, também precisam entender que, 
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na inclusão, toda a sociedade precisa se modificar para receber as pessoas – no caso deste 

estudo, as crianças com necessidades educacionais especiais – para que elas possam se 

desenvolver. 

Uma série de questões vem sendo estudada pelos fisioterapeutas que estão 

interessados na inclusão escolar, como as adaptações, a acessibilidade e as orientações aos 

professores e pais quanto aos posicionamentos necessários da criança com necessidades 

especiais que se encontra na escola. Porém, outros fatores também tomam relevância quando 

falamos em inclusão escolar e fisioterapia. Entramos em questões como, por exemplo, se 

esses professores que estão na sala de aula realmente sabem com que alterações estão 

envolvidos e o quanto, além daquele contexto percebido por eles, envolve aquela criança com 

necessidades especiais que está na escola e no que realmente o fisioterapeuta pode facilitar 

este acesso e convivência entre as partes. 

Em relação a como e ao que fazer na escola, Schirmer et al (2007, p. 10) apontam 

onde é importante ressaltar atuações diretas, como: 

• Auxílio em Atividades de Vida Diária – Material Escolar e Pedagógico Adaptado. 
• Comunicação Aumentativa e Alternativa. 
• Informática Acessível. 
• Acessibilidade e Adaptações Arquitetônicas. 
• Mobiliário – Adequação Postural – Mobilidade. 

O aprendizado tem início ainda muito precoce. É durante a primeira etapa do 

desenvolvimento infantil que a criança especializa e aumenta seu repertório de relações e 

expressões, por meio dos movimentos e das sensações que lhe são proporcionadas, das ações 

que executa sobre o meio e de suas reações com o meio em que convive e é novamente 

percebido por essa criança. As sensações são experimentadas tomando significado afetivo e 

intelectual e assim são armazenadas e utilizadas, reutilizadas e percebidas em novas relações. 

A partir disso, as crianças formam uma espécie de banco de dados que, no futuro, será 

retomado em processamentos cada vez mais complexos e abstratos. Desta forma, podemos 

dizer que, à medida que a criança evolui no controle de sua postura e a especializa, seus 

movimentos tornam-se cada vez mais adequados para que possa se deslocar e aumentar sua 

exploração do meio, isto é, está lançando bases ao seu aprendizado e seu corpo está sendo 

marcado por infinitas e novas sensações (SCHIRMER et al., 2007).  

Para Schirmer et al. (2007), o aprendizado começa precocemente e é influenciado por 

vários fatores, tanto biológicos como ambientais. A criança com lesão no cérebro sofre 

limitações no mecanismo motor, o que não permite que sua exploração do ambiente seja tão 
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rica quanto é necessária. Ao mesmo tempo, o ambiente não gera os estímulos necessários para 

que essa criança se forme plenamente, pois, como não consegue explorá-lo em plenitude, 

também não aproveita a magnitude que ele gera no desenvolvimento. Dessa forma, a criança 

com deficiência acaba privada de inúmeras sensações.  

Na escola, o fisioterapeuta pode facilitar a exploração do ambiente com respaldo 

técnico e humanizado aos que esperam a vivência escolar ampla. A frustração que talvez uma 

criança sofra nas experiências escolares não é privilégio só dos deficientes, mas para estes 

possivelmente são de maior impacto. Quando os profissionais de outras áreas permeiam o 

ambiente escolar podem facilitar acessos e reduzir frustrações. Não queremos milagres, do 

tipo “saia da cadeira e ande”, mas facilitar o envolvimento da criança com necessidades 

especiais nas atividades pedagógicas propostas no ambiente escolar. 

As escolas e a pessoas envolvidas no processo de ensino e de aprendizagem deverão 

estar preparadas para receber o aluno com deficiência. Professores mais bem informados e 

pais mais bem orientados favorecem a troca entre as famílias, escola e fisioterapeutas 

(CORRÊA, 2006). 

Para Schirmer et al. (2007), o ambiente escolar é, para qualquer criança, o espaço que 

deve, por natureza, promover a interação de uns com os outros. É nesse espaço que vemos 

motivadas as crianças para estabelecer comunicação e assim sentir a necessidade de 

locomoção ou quaisquer outras habilidades que as façam pertencer ao gênero humano. O 

aprendizado dessas habilidades ganha mais sentido quando a criança está imersa em um 

ambiente compartilhado que permite o convívio e a participação junto a outros com 

semelhanças e diferenças. Isto faz do fisioterapeuta um membro importante na equipe que 

compartilha os saberes para que essa criança participe da escola comum. É na escola que 

oportunidades são criadas para que o deficiente físico não esteja à margem no processo 

educacional e realize atividades meramente condicionadas e sem sentido. 

A organização de currículos, a formação de professores, a própria formação dos 

fisioterapeutas e de outros profissionais que participem desse processo inclusivo, as mudanças 

nos processos de avaliação, a valorização de potencialidades e a adequação de métodos que 

promovam conhecer individualidades e transpor desafios favorece a chegada do aluno com 

necessidades educacionais especiais às escolas. 

Focalizar a inclusão escolar como objeto de análise da formação acadêmica do 

fisioterapeuta em relação ao processo educacional e pautar-se na doença traz uma necessidade 

de esclarecimento dos professores e coordenação sobre o assunto em questão nas escolas. Nos 

cursos de Fisioterapia, não é diferente a preocupação com a formação dos novos profissionais, 
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a qual tem sido cada vez mais enfatizada. Historicamente, a atuação do fisioterapeuta é 

entendida como assistência no nível de atenção terciária, ou seja, depois da doença instalada. 

Porém, sabemos que, quando inserido na atenção primária, pode ser de grande valor para 

ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e na educação em saúde e em outros 

locais. Por este motivo, é fundamental registrar a preocupação com a estrutura acadêmica dos 

novos fisioterapeutas.  

Para inserir-se no contexto da formação e da atenção básica, a competência do 

fisioterapeuta precisa ir além da boa técnica; é preciso estar sensível às necessidades e às 

circunstâncias de vida das famílias envolvidas, dos professores, dos coordenadores, dos 

diretores e colegas de trabalho, além de ter a criança como foco principal. Embora o próprio 

mercado de trabalho esteja mudando na direção de um trabalho integrador, isso não significa 

somente buscar equipes com profissionais de diversas áreas, integrados, acenando para uma 

perspectiva que atualmente está sendo chamada de interdisciplinaridade. Devemos considerar 

que a intervenção não depende da atuação de somente um profissional, mas da flexibilidade 

dos atores sociais envolvidos, professores, crianças, famílias e assim por diante (SILVA e 

ROS, 2007).  

De acordo com Schirmer et al. (2007), uma criança que apresenta um atraso no 

desenvolvimento motor, ou uma Paralisia Cerebral, quando incluída em ambiente escolar 

inclusivo, tem muitas razões para se sentir provocada e instigada a desenvolver habilidades 

que não desenvolveria em um ambiente não diversificado.  

Quando focamos as diferenças, os fisioterapeutas representam sujeitos importantes 

neste espaço. Contudo, cabe ressaltar, como dito em muitos momentos neste capítulo, que a 

formação do fisioterapeuta precisa, com urgência, voltar-se a uma visão mais integradora sem 

segmentações ou sobreposições profissionais. 

A escola é o espaço formado para educar e promover a aprendizagem pedagógica de 

crianças em plenitude. Fisioterapeutas não podem se esquecer de que esse espaço está voltado 

ao âmbito educacional, e não clínico. O profissional que se dirigir à escola pensando em um 

espaço de atendimento clínico e isolamento não supre as necessidades propostas e vivenciadas 

pela educação inclusiva. 

Compreender e conhecer as mudanças que ocorrem com uma criança quando sofre 

uma lesão cerebral é um fator extremamente relevante a todos que trabalharão com esses 

sujeitos, seja na clínica de fisioterapia ou na escola. Os contextos em que estão envolvidos, 

assim como as rotinas que enfrentam desde cedo, podem, muitas vezes, serem desestimulantes 

à permanência na fisioterapia ou à frequência na escola. O fisioterapeuta precisa compreender 
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que uma rotina de atendimentos diários ou semanais é desgastante a qualquer indivíduo. 

Compreender melhor os ambientes que essas crianças frequentam pode, até mesmo, facilitar o 

trabalho clínico com a criança com PC. 

Para Moura (2004), ainda hoje, em todos os meios profissionais, inclusive na 

educação, a realidade da deficiência não é incluída nos estudos e na formação dos respectivos 

profissionais e muitas vezes não é considerada a importância que deveria de fato ter. 

Os progressos que estão acontecendo nas últimas décadas têm se encaminhado a um 

único propósito, que é o de estabelecer uma escola capaz de se adaptar, acolher e cultivar as 

diferenças como um elemento de valor positivo e à abertura de um espaço pluralista e 

multicultural onde se mesclem cores, gêneros e capacidades, e assim construir uma escola, 

uma educação na qual todos, sem exclusão, encontrem uma resposta educativa de acordo com 

suas necessidades (CAMACHO, 2004). 

Seria mais simples se as escolas respeitassem de fato as necessidades especiais de seus 

alunos, se procurassem ajuda de quem realmente conhece a situação e que certamente poderia 

esclarecer sobre as patologias, suas consequências e exigências (GAUZZI e FONSECA, 

2004). 

Ainda para Gauzzi e Fonseca (2004), embora o ponto alto no processo de inclusão seja 

a formação do professor, chegamos a um ponto lamentável em que são questionadas as 

atividades proporcionadas e a organização de propostas concretas. 

Entendemos que a contribuição de outros profissionais no contexto escolar pode ser 

valorosa ao professor e às crianças que se encontram na escola. A compreensão do 

fisioterapeuta a respeito do seu papel na escola também precisa ser modificada no intuito de 

ampliar a sua visão além da clínica, já que é um profissional da área da saúde e apresenta uma 

formação voltada à prática terapêutica. Não cabe ao fisioterapeuta se distanciar de sua 

formação clínica, mas ampliar seus conceitos para além dessa prática, no caso, o ambiente 

educacional, e contribuir de forma concreta na inclusão escolar de crianças com Paralisia 

Cerebral.  

Esse profissional precisa estar inserido no contexto escolar e vivenciar o dia-a-dia na 

escola e as dificuldades encontradas por professores e alunos como fator relevante quando se 

trata de inclusão escolar, como veremos no capítulo a seguir.       
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4 O FISIOTERAPEUTA E A INCLUSÃO ESCOLAR  

"O futuro social da profissão exige do fisioterapeuta  
a ousadia para alterar sua história!" . 

  
                                                                                                   (RUY GALLART DE MENEZES).  

Neste capítulo, dissertamos e discutimos questões relativas ao papel do fisioterapeuta 

no processo de inclusão escolar de crianças com Paralisia Cerebral, o que constitui a segunda 

categoria de análise (a atuação do fisioterapeuta no contexto escolar). Assim, trazemos os 

dizeres dos acadêmicos de fisioterapia, de pais, professores e crianças sobre o processo 

inclusivo e a atuação do fisioterapeuta, pois, como estamos em busca do papel do 

fisioterapeuta na inclusão escolar, consideramos relevante ouvir esses sujeitos envolvidos no 

processo e, a partir daí, definir esse papel e os caminhos para estabelecer uma parceria que se 

torne um caminho para a inclusão escolar das crianças com Paralisia Cerebral. 

Antes, porém, de apresentar esta discussão dos dados, consideramos que também seja 

fundamental trazer a trajetória da fisioterapia, sua história e seu crescimento como profissão, 

passando da dependência de outros profissionais e a influência sofrida ao longo dos anos até a 

busca por sua autonomia, a inserção em outros campos de atuação e a valorização da 

profissão na equipe multidisciplinar e interdisciplinar, bem como a implantação do curso na 

FURB. Neste sentido, compreendemos, então, que uma explanação teórica sobre os aspectos 

mencionados possa contribuir para que o leitor melhor entenda as concepções dos sujeitos 

participantes desta pesquisa quanto à atuação do fisioterapeuta na inclusão escolar de crianças 

com Paralisia Cerebral.  

4.1 A FISIOTERAPIA E SUA TRAJETÓRIA 

Nesta seção, apresentamos a trajetória percorrida pela fisioterapia desde o seu 

surgimento até os dias atuais, bem como o contexto em que está inserida na FURB e na 

clínica de fisioterapia da instituição. 

Discursar sobre a trajetória da fisioterapia nos remete a tempos muito remotos, quando 

o homem ainda era nômade e se favorecia de recursos naturais para satisfazer suas 

necessidades em amplos aspectos, como alimentação, abrigo, cura de enfermidades, 
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explorando o ambiente ao qual pertencia naquele determinado momento. Não podemos falar 

do fisioterapeuta sem transcorrer sua história, seus conceitos, seu objeto de trabalho, suas 

modificações ocorridas ao passar dos séculos e, claro, sua solidificação profissional e a busca 

de autonomia. Atualmente, a profissão tem demonstrado tendências a ampliar a visão do 

profissional em questão e em buscar um sujeito menos fragmentado em sua formação e 

atuação.   

A partir dos próximos itens, apresentamos e escrevemos a trajetória da fisioterapia, o 

seu surgimento, seus conceitos, seu crescimento como profissão e como esta ampliou seu 

espaço na área da saúde; descrevemos seu trajeto no Brasil até chegarmos à criação do curso 

na FURB, instituição onde estudam os acadêmicos de Fisioterapia participantes desta 

pesquisa.  

A fisioterapia é considerada uma profissão na área da saúde que utiliza os meios 

físicos e naturais para prevenção e tratamento de doenças e suas respectivas consequências no 

ser humano. A necessidade de dispor de pessoas capazes de recuperar ou reabilitar o 

indivíduo que sofre de alguma doença ou distúrbio orgânico, como lesões articulares, 

ocupacionais, neurológicas, entre outras, fez surgir as primeiras escolas de fisioterapia.  

Tornar possível às pessoas incapacitadas voltarem à atividade profissional 

impulsionou o crescimento desta atividade que, enquanto profissão, cada vez mais adquire 

importância significativa na área das Ciências da Saúde e nas sociedades modernas 

(FISIOTERAPIA UCB, 2008, site).    

A fisioterapia é uma arte milenar, atividade que tem sido praticada desde a idade da 

pedra, época em que o homem pré-histórico buscava o sol e as águas para amenizar o seu 

sofrimento e dor. A trajetória percorrida até então foi longa. Como curso e profissão 

reconhecida, a fisioterapia é jovem, mas, como conhecedora dos recursos físicos e naturais, é 

experiente.  

Para Rebelatto e Botomé (1999), na Antiguidade, período compreendido entre 4.000 

a.C. e 395 d.C., os homens percorriam grandes distâncias em busca dos banhos que, tanto 

naturais, em cavernas, como em casas de banhos, atraíam pessoas enfermas que procuravam 

aliviar suas dores. A própria eletricidade do peixe elétrico servia como agente físico para a 

cura. Até mesmo os exercícios físicos que atualmente são utilizados em muitos momentos 

para a evolução do tratamento levam ao passado distante. Os sacerdotes utilizavam os 

movimentos do corpo com fins terapêuticos, e os chineses e os gregos desenvolveram 

programas de ginásticas terapêuticas. Porém, o contexto curativo sempre foi muito mais 

presente que o preventivo na evolução da história da fisioterapia.  
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Na antiguidade havia uma ausência de estudos ou aplicações voltados a evitar a 
ocorrência de morbidades. [...] O trabalho estava fundamentado e dirigido para a 
doença instalada. [...] Na Grécia antiga havia, porém, uma preocupação 
diferenciada voltada a mens sanna  in corpore sanno, que pareceu não ter 
influenciado significativamente nas relações com os cuidados do corpo na época. 
(REBELATTO e BOTOMÉ, 1999, p. 32). 

Por sua vez, o avanço na área da saúde, durante a Idade Média, período compreendido 

entre 476 d. C. e 1453 d.C., coube aos árabes, que desenvolveram muito bem a farmacologia 

(KURBAN, 2005). Em contrapartida, nesse período, o retrocesso coube à organização dos 

homens em feudos: o culto à alma e ao espírito fez abandonar os cuidados com o corpo. A 

nobreza e o clero passaram a utilizar o exercício para aumento da potência corporal com a 

desvalorização dos cuidados com a saúde; a atividade física passou a valorizar a força e a 

diversão (REBELATTO e BOTOMÉ, 1999). 

Com o Renascimento, entre fins do século XIII e meados do século XVII, houve uma 

grande apreciação da beleza física e novamente um cuidado com a manutenção das condições 

normais. Mas foi a industrialização, nos séculos XVIII e XIX, que caracterizaram as 

transformações sociais e trouxeram fôlego às profissões que estavam preocupadas com a 

manutenção do estado de saúde do indivíduo. O ritmo de trabalho foi acelerado e a atenção ao 

sistema produtivo e ao lucro trouxeram exigências, levando o operário a grandes cargas de 

trabalho e ao desgaste físico. Como consequência, os acidentes de trabalho passaram a ocorrer 

com frequência e uma visão curativa voltou com força. A partir destas condições, “a clínica, a 

cirurgia, a farmacologia, a aplicação de recursos elétricos, térmicos e hídricos e a aplicação de 

exercícios sofreram uma evolução dirigida para o atendimento do indivíduo doente” 

(REBELATTO e BOTOMÉ, 1999, p. 41). 

Foi ainda no século XIX que começaram a surgir especialidades na medicina, época 

em que a fisioterapia também definiu seus campos de atuação. O exercício físico e as outras 

maneiras de atuar que caracterizam a profissão voltaram-se ao tratamento da patologia, 

constituindo uma nova área de estudo e trabalho.   

Derivada da medicina, a fisioterapia teve, no início da sua criação como profissão, no 

começo do século XX, como características básicas, a formação técnica e a reabilitação do ser 

humano. A conduta fisioterapêutica era realizada conforme diagnóstico e prescrição médica. 

Os médicos eram o ápice da pirâmide hierárquica, e os fisioterapeutas e outros profissionais 

da saúde, a base (BARROS, 2002).   

A I Guerra Mundial e a II, entre outras, ocorridas no século passado, também 

trouxeram suas consequências, como mutilações e lesões, e um contingente de pessoas que 
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precisavam de reabilitação se formou. “O que mais interessava era não impedir o indivíduo de 

produzir ou que não causasse incômodo ou prejuízo à sociedade” (REBELLATO e 

BOTOMÉ, 1999, p. 23). Com o final da II Guerra Mundial, em 1945, tivemos a paz e, em 

contrapartida, uma série de mutilados, que funcionalmente perdiam seu papel social. A 

necessidade de reabilitar esses indivíduos e trazê-los de volta ao cotidiano social era grande, e 

essas necessidades fizeram surgir uma nova profissão: a do fisioterapeuta (BARROS, 2002).  

O termo fisioterapia refere-se à atuação terapêutica por meio de agentes físicos, como 

o movimento (o qual denominamos cinesioterapia), a eletricidade (eletroterapia), o calor 

(termoterapia), o frio (crioterapia), entre outros, para obter os resultados desejados na atuação 

da profissão, como atenuar sofrimento. No caso, podemos citar a dor, recuperar condições de 

saúde4 e reabilitar o indivíduo, ou seja, recuperá-lo do estado de doença para a realização de 

determinadas atividades. Estas três grandes categorias mencionadas podem representar a 

definição da atuação profissional do fisioterapeuta (REBELATTO e BOTOMÉ, 1999). Para 

os autores mencionados, a profissão tem sua origem e direção iniciais voltadas à reabilitação, 

mas a gênese da formação do curso também está amparada na estrutura educacional e na 

tradição de pesquisa em saúde no país que fortaleceram a tendência predominante do 

nascimento da fisioterapia. Este contexto histórico trouxe a ênfase da profissão à doença, e 

não propriamente à saúde da população, buscando-se um caráter menos preventivo e mais 

curativo.  

A fisioterapia, assim como a medicina e outras profissões da área da saúde, sofreu suas 

mudanças no decorrer da história. As mudanças ocorridas na história do fisioterapeuta 

remetem a pensar no objeto de trabalho da profissão e nas transformações sofridas no decorrer 

dos anos e séculos.  

O homem, na Antiguidade, reconheceu e usou recursos físicos para tratamento.  A 

China usou o movimento, antes mesmo do nascimento de Cristo, para tratamento; na Grécia 

antiga, Aristóteles descreveu a ação dos músculos; a Idade Média veio com a desvalorização 

do corpo e da saúde, sendo este um mero recipiente do espírito; o Renascimento resgatou a 

preocupação com a saúde; a Revolução Industrial, no século XIX, ocasionou a necessidade de 

recuperar trabalhadores das grandes jornadas de trabalho; as grandes guerras do século XX, 

assim como as epidemias, como a poliomelite, também trouxeram grandes transformações no 

campo da saúde, abrindo esse espaço ao profissional que amenizava e tratava tais sequelas.  

                                                 
4 De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a atual definição de saúde é: “situação de perfeito bem-estar 
físico, mental e social” da pessoa e não meramente a ausência da doença, o que é questionado atualmente por ser 
considerada ultrapassada, primeiramente, por visar a uma perfeição inatingível, atentando-se às próprias 
características da personalidade e ao todo do indivíduo (SEGRE e FERRAZ, 1997).  
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No século XX, foram desenvolvidos inúmeros trabalhos por médicos e fisioterapeutas 

que criaram técnicas específicas de tratamento, reconhecidas pelos fisioterapeutas 

mundialmente. Entre elas, podemos citar o método Klapp, na Alemanha; o método Cyriax, na 

Inglaterra; o método Bobath, na Suíça e Inglaterra, todos difundidos e reconhecidos no mundo 

todo (BARROS, 2003). Todo este histórico e procedimentos trouxe, ao longo da história, 

reconhecimento profissional ao fisioterapeuta, por sua capacidade de atuar, como dito 

anteriormente, amenizando sequelas, contribuindo para a melhora da vida pessoal e social do 

sujeito envolvido no processo de recuperação. Hoje, o fisioterapeuta também busca a atuação 

ampliada, preocupando-se em evitar a doença.   

O Fisioterapeuta de hoje já não guarda semelhanças com seu nascedouro de 
‘técnico de reabilitação’ da década de 50. Esta evolução foi conquistada pela 
profissão, no campo legal e científico, através da competência e amadurecimento da 
categoria profissional. O Fisioterapeuta deixou de ser um ‘profissional da 
reabilitação’ para tornar-se um profissional de saúde, atuante na promoção, 
desenvolvimento, prevenção, tratamento e recuperação da saúde. (BARROS, 2003, 
p. 25). 

Pensar em estudar e direcionar a atenção apenas às patologias ou esforçar-se a agir 

além traz ao fisioterapeuta questionamentos quanto ao seu campo de atividade que deve 

ultrapassar a doença em si. 

Atualmente, o fisioterapeuta tem buscado e ocupado seu espaço profissional em 

creches, hospitais, centros de terapia intensiva, ambulatórios, clínicas geriátricas, entidades, 

clínicas especializadas, centros desportivos, clubes, instituições de ensino, postos de saúde, 

centros médicos, associações de pessoas com necessidades especiais, empresas, linhas de 

produção e instituições de ensino (FISIOTERAPIA UCB, 2008, site). 

A fisioterapia, ao longo de sua história, resgatou ações em reabilitação e prevenção, 

partindo rumo à deficiência, podendo estar embasada na realidade socioeconômica e cultural 

das comunidades. Quando falamos em reabilitação, estamos nos referindo à cura da doença já 

instalada, como no caso dos mutilados pós-guerra, e quando falamos em prevenção, podemos 

propor três categorias de ação, no caso, para evitar deficiências: uma categoria primária de 

prevenção, uma secundária e uma terciária. 

Segundo Corrêa (2006), a categoria primária de prevenção consiste em prevenir 

deficiências físicas, intelectuais e sensoriais, como programas contra o uso de drogas e álcool 

na gestação, por exemplo; a categoria secundária parte dos problemas instalados, na busca de 

diagnóstico precoce, impedindo ou reduzindo sequelas permanentes ou muito graves, como, 

no caso, programas de estimulação precoce do desenvolvimento motor na criança com lesões 
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cerebrais; e a categoria terciária, que tem como objetivo dar assistência e atendimento à 

pessoa com a deficiência instalada, que seriam os programas de educação especial para 

qualificação de profissionais que atuam com essas pessoas.   

No Brasil, durante o Período Colonial – 1500 a 1822 –, o tratamento dos doentes era 

realizado por diversas pessoas que se colocavam como capazes de curar enfermidades, entre 

as quais podemos citar: jesuítas, pajés, feiticeiros africanos, cirurgiões portugueses, 

hispânicos e holandeses. Para Portugal, não era interessante que se criassem Instituições de 

Ensino Superior em terras brasileiras, sob o risco de se fomentarem idéias de independência; 

era preferível que as famílias mais abastadas mandassem seus filhos para a Europa para 

obterem formação mais adequada. Porém, com a fuga da Família Real Portuguesa para o 

Brasil, em 1808, vieram também recursos humanos e, principalmente, financeiros para 

atender às necessidades dos nobres e monarcas que se instalaram no país (BARROS, 2003). 

O momento histórico brasileiro apresentado foi primordial ao desenvolvimento global 

do país.  A vinda de recursos, antes todos remetidos a Portugal, e a busca de cultura, às quais 

os nobres europeus estavam habituados, fizeram com que ocorressem inúmeras alterações no 

Brasil que, antes, não passava de mera colônia a ser explorada. Isso também impulsionou a 

educação e fomentou a criação de profissões que suprissem as necessidades dos portugueses e 

da família real aqui instalados.   

Na área da saúde, foram fundadas as duas primeiras escolas de medicina brasileiras, 

uma na Bahia, em fevereiro de 1808, e outra no Rio de Janeiro – a Escola de Anatomia, 

Medicina e Cirurgia, atualmente conhecida como Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro –, por decreto assinado pelo próprio D. João VI, em novembro de 

1808 (BARROS, 2003). 

Foi ainda no século XIX que começaram a surgir os primeiros serviços de fisioterapia 

no Brasil, na época colonial. Porém, foi no final do século citado que começou a ser dada 

maior atenção a esta atividade. A industrialização, como já mencionado no início deste 

capítulo, trouxe os acidentes de trabalho e, então, a necessidade de tratamento. Além de a 

indústria não oferecer condição alguma de segurança, as jornadas de trabalho eram extensas e 

a mão-de-obra estava longe de ser especializada. A fisioterapia, nessa época, final do século 

XIX e início do século XX, tinha um papel exclusivamente curativo e reabilitador. Assim, no 

Brasil, a utilização de recursos físicos na assistência à saúde iniciou por volta de 1879, com a 

industrialização (REBELATTO e BOTOMÉ, 1999). Posteriormente, em 1884, o médico 

Artur Silva participou da criação do serviço de fisioterapia no Hospital de Misericórdia do 

Rio de Janeiro (BARROS, 2003). 
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De acordo com Barros (2003), desde o início do século XX, a fisioterapia despertava o 

interesse de médicos em relação ao uso de recursos elétricos nos seus procedimentos:  

Dados coletados de fontes primárias na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 
revelaram, entre outros trechos, informações que contextualizam o momento que 
era vivido pelos profissionais médicos com relação à fisioterapia no Brasil, quando 
então, ainda faltavam 60 ou 70 anos para a regulamentação da profissão no país. 
(BARROS, 2003, p. 12). 

No ano de 1929, o médico Dr. Waldo Rolim de Moraes instalou o serviço de 

fisioterapia para dar assistência aos pacientes do Hospital Central da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo. Mais tarde, foi organizado o serviço no hospital de clínicas da 

mesma cidade (REBELATTO e BOTOMÉ, 1999).  

Para Barros (2003), foi com o surgimento das primeiras escolas de fisioterapia, na 

década de 1950, que os profissionais começaram a se responsabilizar pela área de estudo, 

sendo que, com a atuação do fisioterapeuta, desde muito cedo, a fisioterapia despertou o 

interesse de outras áreas. Foi assim que surgiu, no ano de 1956, o primeiro curso de formação 

de técnicos em fisioterapia, com duração de dois anos, os quais atuariam no processo de 

reabilitação (SANCHEZ, apud REBELATTO e BOTOMÉ, 1999).  

Porém, a autonomia técnico-científica do fisioterapeuta teve inúmeros obstáculos em 

seu caminho rumo à consolidação. Apesar do reconhecimento profissional do fisioterapeuta, a 

profissão continuou a ser objeto de disputas intensas no chamado “mercado de saúde” 

brasileiro (BARROS, 2003). 

Foi por meio do Parecer nº 388/63 que os fisioterapeutas foram, em um primeiro 

momento, definidos como auxiliares médicos. A legislação passou a definir o objeto de 

trabalho e a regulamentar a profissão a partir de documentos legais que começaram a surgir 

no Brasil a partir do ano de 1963. Uma comissão de peritos do Conselho Federal de Educação 

elaborou o referido parecer, o qual definia a ocupação do profissional, seus limites de trabalho 

e atividade: como auxiliar médico que executa. Segundo os documentos elaborados, todas as 

responsabilidades cabiam ao médico que prescrevia o que fazer, supervisionava e assumia a 

responsabilidade do serviço. Em resumo, as tarefas terapêuticas estavam sob orientação e 

responsabilidade do médico (BRASIL, 2008f). Esses profissionais chamados de técnicos em 

fisioterapia deveriam ter a formação em curso superior.  

No entanto, foi o Decreto-Lei nº 938/69, de 13 de outubro de 1969, data que 

permanece atualmente como o dia anual do fisioterapeuta, que trouxe novas diretrizes à 

profissão: esse profissional teria formação superior, com atividades privadas somente ao 
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fisioterapeuta, porém mantendo o caráter reabilitador (BRASIL, 2008), Esse decreto conferiu 

maior autonomia ao fisioterapeuta, habilitando-o para a efetivação do processo 

fisioterapêutico que, no âmbito existencial, deve conter as fases de admissão, diagnóstico, 

prognóstico, prescrição, intervenção e alta (BRASIL, 2008).  

Foi essa visão reabilitadora trazida pelo Decreto-Lei nº 938/69 que definiu a profissão 

inicialmente. Desta forma, o conceito se fortaleceu ao longo dos anos, e o fato de recuperar 

pessoas incapacitadas pela poliomielite ou por acidentes de trabalho, entre outras lesões, foi o 

maior foco de atenção do profissional fisioterapeuta no princípio, se fortalecendo ao longo 

dos anos seguintes (BRASIL, 2008). 

A busca por profissionais com uma visão ampliada, não envolvendo só a recuperação 

ou a prevenção da doença, mas que parta em direção aos problemas de saúde, que detecta e 

intervém o mais precocemente possível na existência destes, tem definido novos campos de 

trabalho. Pensar apenas em prevenção ou reabilitação continua segmentando a visão desse 

profissional. Para Rebelatto e Botomé (1999), é importante esclarecer que prevenção não é só 

diagnóstico precoce; vai além; é agir antes que o fenômeno exista, para impedi-lo de existir.  

É relevante dizer que ir à procura dos problemas de saúde para detectá-los e intervir o 

mais precocemente possível serve como avanço profissional. Também cabe destacar que o 

profissional aqui em discussão não poderá só atuar em prevenção, sendo necessário ampliar a 

sua visão. Assim, a recuperação de uma lesão, quer seja ortopédica, traumatológica ou 

neurológica, entre outras, não deixará de fazer parte do seu contexto, mas diversificar seu 

campo de atuação deve fazer parte de suas novas diretrizes. 

A criação, em 1975, dos Conselhos Federal e Regionais, de caráter normativo, 

supervisor e fiscalizador da profissão, bem como o dever legal e a função social de manter a 

integridade da profissão (COFFITO, 2009), e do Comitê de Ética da profissão, em 1978, que 

determina que os fisioterapeutas prestem assistência ao homem nos três níveis de atenção à 

saúde – promoção, tratamento e recuperação –, trouxe avanços legais à profissão (COFFITO, 

2008a). Tais avanços se constituíram marcos para o respeito e a valorização dos 

fisioterapeutas.  

Os pareceres e as resoluções determinaram, segundo o Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), o objeto e o campo de atuação do 

fisioterapeuta (COFFITO, 2008a). Os conselhos de fisioterapia estão divididos em dois 

grandes grupos: o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e os conselhos 

estaduais ou regionais (CREFFITOS). A profissão está regulamentada de forma que todos os 

profissionais recebem um número de identificação quando concluem o curso de graduação, o 
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qual será utilizado enquanto atuar na área. Quando ocorrem mudanças de região ou estado ou, 

até mesmo, endereço ou estado civil, tudo deve ser comunicado ao CREFITTO ao qual o 

fisioterapeuta está vinculado, que assegura credibilidade e fiscaliza a profissão e profissionais.  

Outro avanço ocorreu com a Resolução nº 80, de 09 de maio de 1987, que define 

competências do fisioterapeuta, como: elaborar diagnóstico referente à sua avaliação físico-

funcional; indicar tratamento e técnicas específicas referentes à sua profissão; e reavaliar 

constantemente adequando sua técnica à dinâmica da metodologia adotada (COFFITO, 

2008b).  

 A Resolução nº 80 determina que a fisioterapia é uma ciência aplicada, cujo 

objeto de estudos é o movimento humano em todas as suas formas de expressão e 

potencialidades, quer nas suas alterações patológicas, quer nas suas repercussões psíquicas e 

orgânicas, com objetivos de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de 

órgão, sistema ou função. Mais especificamente, a Resolução nº 80 (COFFITO, 2008b):  

• considera que, no processo terapêutico, o fisioterapeuta lança mão de conhecimentos 

e recursos próprios, com os quais, baseando-se nas condições psico-físico-social de 

seu cliente, busca promover, aperfeiçoar ou adaptar o indivíduo a uma melhor 

qualidade de vida e utiliza, para alcançar os fins e objetivos propostos nas suas 

metodologias, a ação isolada ou conjugada de fontes geradoras, como termoterápicas, 

crioterápicas, fototerápicas, eletroterápicas, bem como agentes cinésio-mecano-

terápicos, entre outros, decorrentes da evolução e produção científica nesta área;  

 

• determina que, com a formação acadêmico-profissional, pode o fisioterapeuta atuar 

juntamente com outros profissionais nos diversos níveis de assistência à saúde, na 

administração de serviços, na área educacional e no desenvolvimento de pesquisas;  

 
• considera que métodos e técnicas fisioterápicas são atos privativos do profissional e 

que os métodos que utiliza compreendem um conjunto sistemático de procedimentos 

orientados para os fins de produção e/ou aplicação de conhecimentos a favor de sua 

clientela; realiza avaliação físico-funcional, prescrição fisioterapêutica, programação e 

uso dos recursos terapêuticos, reavaliação e alta fisioterápica. Considera que a 

reabilitação é um processo de consolidação de objetivos terapêuticos, não 

caracterizando área de exclusividade profissional, e sim uma proposta de atuação 

multiprofissional voltada para a recuperação e o bem-estar biopsicossocial do 
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indivíduo, sendo que a cada profissional componente da equipe deve ser garantida a 

dignidade e a autonomia técnica no seu campo específico de atuação, observados os 

preceitos legais do seu exercício profissional.   

Ressaltamos aqui a autonomia e a responsabilidade do fisioterapeuta, este profissional 

da saúde que busca e tem garantia de suas ações e competências. Ainda Barros (2003, p. 27) 

discute e complementa a questão:   

O Fisioterapeuta, como profissional pleno da área de saúde, não abre mão de 
seus direitos e responsabilidades profissionais, e deverá ampliar suas áreas de 
atuação no campo da saúde funcional através da constante capacitação ética, 
técnico-científica e política, contribuindo decisivamente para a melhoria das 
condições de vida e saúde da população brasileira. 

Deste modo, o fisioterapeuta presta seus serviços nas diferentes áreas e especialidades 

da saúde, tais como cardiologia, pneumologia, neurologia, pediatria, medicina intensiva, 

ortopedia, traumatologia, cirurgia, medicina desportiva, dermatologia, ergonomia, 

reumatologia, doenças pulmonares, estética, geriatria, gerontologia, educação e outras. 

Igualmente é uma ciência ainda em construção cujos paradigmas se encontram abertos e em 

franca evolução, sempre em busca do conhecimento científico, revertendo-o em prol de uma 

comunidade menos favorecida e carente de uma intervenção de saúde, inclusive com a 

redução de intervenções cirúrgicas e consultas, o que não abranda o sistema de saúde 

assoberbado num país de proporções continentais como o Brasil. Na direção apontada, à 

medida que as sociedades evoluem, surgem preocupações com a saúde e com a educação. A 

fisioterapia experimenta um crescimento vertiginoso nas duas últimas décadas, e a 

preocupação quanto à formação dos fisioterapeutas tem acompanhado esse crescimento 

(BARROS, 2003).   

Novas demandas têm indicado a necessidade de o fisioterapeuta trabalhar além de 

apenas um corpo pensante e em eliminar apenas a doença ou prevenir-se contra ela. Uma 

reconstituição e uma reconceituação da profissão que tem como eixo a saúde, a harmonização 

de um ser na sua totalidade e na sua coexistência com os seus e a natureza precisam ser 

buscadas (KURBAN e WITTMANN, 2002).  

Em consequência, entender o indivíduo como um todo, e não como um ser 

fragmentado, como também não pensar apenas na doença a ser tratada e curada, é 

fundamental. Uma criança que apresenta Paralisia Cerebral, por exemplo, demonstra, de 

acordo com o caso, limitações que são inerentes às sequelas sofridas antes, durante ou nos 
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primeiros anos de sua vida, mas que não fazem dela alguém incapaz. Para os que não vêem o 

global, o que os limita a verem apenas as incapacidades, uma visão sistêmica e ampla do 

indivíduo deve fazer parte de sua formação, levando-os a enxergarem a realidade possível. 

Com isto, novos suportes conceituais despontaram para reorientar a práxis fisioterapêutica. A 

fisioterapia não deve promover hierarquias nem dualidades e fragmentações e o ser que se 

apresenta como paciente é gente e fruto de complexas relações (KURBAN e WITTMANN, 

2002). A existência de diferentes corporeidades é natural, porém a educação precisa pautar 

suas práticas em valores que radicalizem a favor da vida (ZOBOLI e SANTOS, 2004).   

No atual contexto, esse espaço voltado ao paciente, como o próprio contexto da 

palavra nos diz, não tem mais espaço e está deixando de existir. A pessoa que procura um 

profissional da saúde é, na atualidade e realidade, um cliente. Neste sentido, não espera mais 

de braços cruzados nem passivamente que as mudanças aconteçam, mas interfere diretamente 

em seu tratamento, sendo que muitas estudam suas doenças e conhecem bem suas limitações e 

possibilidades. Quando o profissional que atua com essas pessoas está restrito à doença e 

demonstra uma visão fragmentada não traz suporte aos anseios dos que ali estão e a eles 

mesmos, desacreditando as suas fundamentações acerca da fisioterapia.  

O modelo tradicional e preventivo do fisioterapeuta, e que não foi capaz de promover 

o desenvolvimento do ser saudável privilegiando as partes, não permitiu a visão do todo 

(KURBAN e WITTMANN, 2002). Por isto, entramos no contexto da corporeidade na 

formação do fisioterapeuta. A forma de o homem lidar com seu corpo e o controle do 

comportamento corporal são uma construção histórico-social. Além disso, o corpo de cada 

indivíduo revela sua singularidade pessoal e tudo o que caracteriza o grupo do qual faz parte.  

Para Zoboli e Santos (2004), o corpo é uma unidade de multiplicidades, pois, ao 

mesmo tempo, é social, biológico, psicológico, transcendente e sagrado, porque ele é ele, e 

não outro, um conjunto único, diferente dos demais. Um corpo, um ser humano, é produzido 

pelas inúmeras interações que acontecem e produzem uma unidade organizada. É neste 

momento que voltamos novamente à formação do fisioterapeuta. A visão tradicional e 

fragmentada não tem mais espaço na sua atual formação. Saber apenas como os sistemas 

biológicos funcionam não basta; conhecer como os sistemas digestivo, cardíaco, respiratório, 

neurológico e assim por diante agem não é mais suficiente, porque o homem não existe na 

mera junção das partes isoladas. 

Aceitar como o fisioterapeuta atuava no século passado não cabe mais nos dias de 

hoje. Isto porque os paradigmas cartesianos e fragmentados que levaram à formação 

profissional antigamente se distanciaram das necessidades do presente. Estar atualmente em 
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diversos segmentos e locais, além de uma formação mais generalista possível, torna o 

fisioterapeuta capaz de agir técnica e humanamente em qual seja o espaço ou ambiente. “O 

modelo de corporeidade supera o modelo biomédico, porque inclui na compreensão do corpo 

humano sua real e efetiva complexidade” (KURBAN e WITTMANN, 2002, p. 8).  

Para Silva e Ros (2007), é fundamental relevar a preocupação com a formação dos 

novos fisioterapeutas. Nos últimos anos, a educação na área da saúde está muito enfatizada, 

sendo que não se trata de formar pessoal apenas competente tecnicamente, mas profissionais 

que reflitam sobre o acesso universal, a qualidade e a humanização na atenção à saúde, assim 

como sobre o aspecto social dessa atuação em diversos ambientes e contextos.  

Ainda precisamos lembrar que a formação técnica e ética do profissional 

fisioterapeuta precisa receber atenção também quanto à humanização e que as Universidades 

precisam adequar currículos incluindo ações mais humanizadas. Os profissionais de hoje são 

formados para o uso intensivo de tecnologia e para a especialização, o que dificulta seu 

trânsito em outros ambientes e locais de atuação.  

Os próprios acadêmicos dos cursos de Fisioterapia transitam em diversas locais no 

momento de sua formação acadêmica especialista e, nesse momento, enquanto muitos cursos 

visam, com este trânsito em diversas áreas, buscar formação mais generalista e humanizada, 

podem não perceber que a interligação de saberes faz com tenham uma idéia mais 

globalizada. Discutir o papel do fisioterapeuta nas interfaces multidisciplinares e 

interdisciplinares traz um aspecto relevante em sua formação. Torná-lo capaz de transitar, na 

sua formação, em áreas anteriormente desconhecidas, como o aspecto educacional e social, 

faz a diferença em quem está se dirigindo ao mercado de trabalho.  

O acadêmico que sai da Universidade e não se sente apto a discutir questões que 

fogem ao perfil limitado e tecnicista é um indivíduo fragmentado na sua formação. Em busca 

disso, os cursos da saúde, em um aspecto geral, discutem novas grades curriculares, mais 

amplas, que adéquem seus alunos à realidade que enfrentarão ao saírem da graduação. 

Observamos, neste momento, a necessidade de retomarmos a definição de termos como 

multidisciplinaridade e interdisciplinaridade.  

De acordo com Alves e Reinert (2007), multidisciplinaridade refere-se à idéia de que o 

conhecimento ou a abordagem ao indivíduo pode ser dividido em partes, resultado de uma 

visão cartesiana e depois cientificista, na qual existe um saber específico e que possui um 

objeto determinado e reconhecido, bem como conhecimentos e saberes relativos a este objeto 

e métodos próprios. Constitui-se, então, a partir de uma determinada subdivisão de um 

domínio específico do conhecimento em que são definidos aspectos diferenciados. No 
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contexto multidisciplinar, os profissionais podem trabalhar juntos, mas mantêm 

procedimentos e conceitos isolados.  

Quanto ao conceito de interdisciplinaridade, para Pires (1998), este se refere a 

compartilhar métodos e técnicas que podem ser tomados como uma possibilidade de quebrar a 

rigidez dos compartimentos que se encontram isolados. Existe uma melhor comunicação entre 

as partes, o que facilita a aproximação entre diversos profissionais e áreas.  

Como vemos, o profissional da fisioterapia precisa, no momento em que busca novos 

campos de atuação, como no caso a escola, entender melhor os princípios que envolvem uma 

equipe multidisciplinar e uma equipe interdisciplinar, pois não basta estar no ambiente 

educacional e trabalhar isoladamente. É necessário envolver-se com todos os profissionais 

que ali estão e agir por um objetivo comum que deve ser a melhora global da criança 

envolvida nesse contexto. 

De acordo com Carvalho (1999), é uma falha na formação do fisioterapeuta a falta de 

direcionamento das disciplinas para as deficiências da área, para a preocupação com a 

reintegração social do paciente, para a preocupação com o mercado de trabalho e para a 

preocupação com a escolaridade. O transitar entre diversas disciplinas precisa rever a 

interligação entre elas.  

Segundo Barros (2002), a profissão foi se adequando ao contexto e conquistou, ao 

longo de sua trajetória, maior autonomia. Ainda para o autor citado, o fisioterapeuta deixou de 

ser apenas um reabilitador, passando a ser um profissional pleno e autônomo, da área da 

saúde, com formação exclusiva de nível superior. Além disso, houve um crescimento intenso 

da profissão de fisioterapeuta, não só no Brasil, mas no mundo, o que levou a um 

considerável aumento de oferta de cursos de graduação, em instituições públicas e privadas 

(BARROS, 2002). 

No decorrer deste capítulo, esclarecemos questões sobre o origem da fisioterapia no 

Brasil, por volta de 1879, trazendo características da área da saúde, e que o primeiro curso a 

existir foi no ano de 1951, com a duração de dois anos. No mundo, a profissão do 

fisioterapeuta tem aperfeiçoado seus conhecimentos por meio de intensas pesquisas, 

principalmente em países como a Austrália, Canadá e Estados Unidos.  

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), 

existem, atualmente, quinhentos e um cursos de fisioterapia no país, sendo destes setenta e 

quatro concentrados na região Sul e, no Estado de Santa Catarina, dezessete (INEP, 2008). Na 

região de Blumenau e proximidades, encontramos: a Universidade Regional de Blumenau, em 

Blumenau; a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), em Itajaí; o Centro Universitário 
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Leonardo da Vinci (UNIASSELVI), em Indaial; a Faculdade Guilherme Guimbala (FGG), em 

Joinvile; e, na capital catarinense, a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), entre outras no estado. 

Foi pela necessidade crescente de novos profissionais na área que a FURB, resolveu, 

em 1993, criar o curso de Fisioterapia. 

Quanto à formação do fisioterapeuta e sua relação com o mercado de trabalho, Souza 

(2004) revela que essa formação e adequação têm requerido constantes reflexões e que, pelo 

fato de o fisioterapeuta ser reconhecido como profissional da saúde, o mercado de trabalho 

dele exige uma formação mais ampla e abrangente, o que requer que o mesmo tenha maior 

consciência sobre sua atuação. Ainda para o autor, essa “nova realidade tem motivado os 

profissionais a reformularem suas práticas e a buscarem evidências científicas para subsidiar 

suas intervenções” (SOUZA, 2004, p. 14).  

No caso dos acadêmicos participantes desta pesquisa, a sua formação para o mercado 

de trabalho ocorre no curso de fisioterapia da FURB, sobre o qual discorremos a seguir.  

4.2 O CURSO DE FISIOTERAPIA DA FURB 

Para melhor compreender a formação do acadêmico de fisioterapia da FURB, 

estudamos os fundamentos do curso de Fisioterapia da FURB e a estruturação do mesmo, 

desde a sua fundação até o seu novo PPP.  

Existe, na sociedade em que vivemos um elemento fundamental para a produção de 

riquezas, vinculado diretamente ao mercado de trabalho. Assim, a formação profissional tem 

sido decisiva como elemento fundamental para isto, sendo as Universidades reconhecidas 

como centros de produção de saber (MACHADO, 2001). 

Na continuidade desta necessidade crescente de ganho do saber e da procura cada vez 

maior por uma profissão que traga este amparo financeiro e o status desejado aos pais e seus 

filhos, os centros de formação em graduação procuram suprir as demandas do mercado que 

existem em torno da educação e foi assim que a Universidade Regional de Blumenau, em 

1994, realizou o primeiro vestibular para o curso de Fisioterapia. 

O Ensino Superior no Brasil é considerado um dos níveis de educação formal 

oferecido em instituições adequadas a isto, podendo ser públicas ou privadas, e o seu acesso 

está aberto a pessoas que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que sejam 
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aprovadas no processo seletivo exigido, além de que a Universidade deve ser um espaço de 

diversidades. Segundo Mendes (2006), a Universidade, para ser universal na compreensão da 

totalidade, deve tornar-se universal pela reunião de todas as perspectivas. Em uma cultura 

polêmica como a brasileira, é indispensável a Universidade pluralística. Desta forma, a 

Universidade Regional de Blumenau percebeu um espaço a ser preenchido no que tangia à 

fisioterapia e passou a organizar comissões e estabelecer pareceres a favor da implementação 

do curso.   

A implantação do curso de fisioterapia na FURB ocorreu na década de 1990, após 

trabalho de comissões especiais que, com o intuito de implantar o curso, realizaram 

levantamentos sobre a demanda, investimentos, condições existentes, aspectos 

interdisciplinares e laboratórios. O projeto de viabilidade do curso foi aprovado pelo Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), por meio do Parecer nº 279/93, de 16 de novembro 

de 1993; pelo Conselho Universitário, de 15 de dezembro do mesmo ano; pelo Parecer 

008/93; pelo Conselho de Administração, de 16 de dezembro de 1993; e pelo Parecer nº 

022/93 (FURB, 2006).  

Este foi o segundo curso a ser criado no Estado de Santa Catarina e a justificativa foi a 

carência de profissionais da área na região. A Universidade, ao criar este curso estaria 

prestando relevantes serviços à comunidade, visando a melhorar a qualidade de vida da 

população da região do Vale do Itajaí (SOUZA, 2004). O primeiro vestibular aconteceu em 

janeiro de 1994 e ofertava quarenta vagas (FURB, 2006). 

Foi durante o processo de construção e reconhecimento do curso que houve 

necessidades de ajustes quanto a nomenclaturas, à carga-horária e ao encadeamento das 

disciplinas nos semestres, vindo suprir a formação profissional desses acadêmicos para o 

mercado de trabalho. 

O reconhecimento do curso na Universidade Regional de Blumenau ocorreu em 22 de 

outubro de 1998 (FURB, 2006). A avaliação fez recomendações, podemos apontar a formação 

de equipes multidisciplinares nos estágios curriculares, implantação de estágios de observação 

e cursos de mestrado e doutorado na área, revisão de algumas ementas, que o TCC fosse 

submetido a uma banca avaliadora, entre outras sugestões mais específicas a determinadas 

disciplinas.  

Para contemplar as sugestões, foi criada uma comissão para ir ao encontro das 

necessidades encontradas, que procurou abordar o aspecto social que o curso demanda, como 

também aspectos relevantes quanto ao profissional de fisioterapia, como suprir necessidades 
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do mercado de trabalho da região, como hospitais, clínicas, asilos, creches, escolas, centros de 

reabilitação e outros.  

De acordo com Kurban e Wittmann (2002), inferir perspectivas e sugestões para a 

construção de projetos político-pedagógicos dos cursos de Fisioterapia deve superar a lógica 

mecanicista linear, competitiva e excludente. É preciso detectar novas demandas sociais e 

competências profissionais para a prática do fisioterapeuta, com novos fundamentos práticos e 

teóricos, que convêm sejam analisados no contexto social atual.  

A FURB, ao criar o curso, conferiu relevância às necessidades da comunidade, 

ofertando acesso à população carente ao atendimento especializado prestado pelo 

fisioterapeuta, elevando, assim, o nível de saúde da população da região.  

O curso de fisioterapia da FURB tem como foco principal preparar um profissional 

generalista, com formação sólida em todas as funções da profissão. De acordo com o Plano 

Departamental do Curso (2006-2010), o departamento comporta atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Tem como particularidade os estágios diferenciados em locais que 

propiciam práticas hospitalares (Hospital Santa Isabel e Hospital Santa Catarina), 

psiquiátricas (Hospital Santa Catarina), ambulatoriais (Clínica da Universidade) em áreas 

neurológica, pediátrica, reumatológica, ortopédica, entre outras, geriátrica (casas asilares) e o 

Programa de Saúde da Família (PSF), assim como atendimento na Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE) de Blumenau e Associação Blumenauense de Deficientes 

Físicos (ABLUDEF). 

A Clínica de Fisioterapia da Universidade Regional de Blumenau foi criada para dar 

suporte ao curso com o atendimento à comunidade e oportunizar aos acadêmicos do curso de 

Fisioterapia a prática clínica. 

 Como já mencionamos, o curso iniciou suas atividades em 1994, e o atendimento à 

comunidade em 1997, no bloco T da própria Universidade. No ano seguinte, a clínica foi 

transferida para a Rua São Paulo, número 1525, Edifício Cristiana. Em julho de 1999, foi 

transferida para o Campus 3, Bloco O, primeiro andar, onde mantém suas atividades até os 

dias atuais. A Clínica de Fisioterapia da FURB recebeu o nome inicial de Ambulatório de 

Fisioterapia e, mais tarde, a partir do ano de 2005, foi renomeada como Clínica de 

Fisioterapia. 

As atividades da Clínica de Fisioterapia da FURB acontecem nos períodos matutino e 

vespertino, e a clientela é composta por pessoas da comunidade que, em geral, necessitam de 

atendimento fisioterapêutico, encaminhados pelos postos de saúde dos bairros e unidades de 

saúde, como a Policlínica. Os atendimentos prestam serviço ao Sistema Único de Saúde.  
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A clínica é procurada por pessoas com lesões variáveis dos tipos ortopédicas e 

reumatológicas, como entorses, processos álgicos (quadros de dor), fraturas, entre outras; por 

indivíduos com sequelas neurológicas, envolvendo síndromes, como, por exemplo, a 

Síndrome de Down, senhores e senhoras com quadros de diminuição de movimentos em 

decorrência de acidentes vasculares encefálicos (AVEs), crianças com Paralisia Cerebral e 

demais patologias associadas.  

É na Clínica de Fisioterapia da Universidade que ocorre uma importante etapa na 

formação dos acadêmicos do curso. Nesse local, ocorrem as disciplinas de Prática Clínica 

Supervisionada I e II, em que os acadêmicos atendem a demanda vinda da comunidade e 

confrontam a teoria e a prática, ao mesmo tempo em que se aproximam do mercado de 

trabalho.  

Os acadêmicos estão estruturados em turmas de quatro a seis alunos, em obediência às 

recomendações do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, contando com a 

presença permanente de um professor supervisor durante seus atendimentos. Portanto, os 

clientes da Clínica de Fisioterapia da FURB são atendidos por acadêmicos dos dois últimos 

semestres do curso que já passaram por toda uma aprendizagem teórica e, a partir desse 

momento, associam a teoria e a prática. Nas atividades exercidas, os alunos, devem atender as 

diferentes patologias e sequelas e empregar vários tipos de técnicas, para assim adquirir a 

prática e a segurança necessárias à execução da profissão que escolheram (SOUZA, 2004).  

Embora as Universidades atuais apresentem a pesquisa como um dos seus objetivos, 

na área da saúde, uma grande parte exerce mais a função de formar profissionais com 

capacitação técnica para o mercado de trabalho do que produzir conhecimento necessário para 

o desenvolvimento de novas e melhores alternativas para a solução dos problemas atuais 

(SOUZA, 2004). Reportamos a afirmação de Souza (2004) à educação e nos deparamos com 

paradigmas sobre que decisões ou atitudes esperamos do fisioterapeuta em contextos 

diferentes de atuação. Assim, na Universidade, a fisioterapia costuma ter papel definido, 

sendo responsável pela formação dos profissionais e produção do conhecimento suficiente ou 

adequado à realidade que esperam esses alunos acadêmicos.  

Na formação em fisioterapia, de forma geral, observamos o modelo tradicional, que 

volta sua postura à transmissão de informação relacionada ao desenvolvimento de habilidades 

e técnicas de tratamento a serem utilizadas nas alterações estruturais e funcionais do corpo 

humano, assim como para manutenção e recuperação. A respeito das proposições de 

mudança, o ensino segue orientado por uma visão reducionista, que busca a resolução da 

doença a partir das partes comprometidas sem que tal organismo seja considerado em sua 
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totalidade (SOUZA, 2004). Desta forma, os processos estão baseados na avaliação e 

intervenção na patologia e sintomatologia da doença. 

Os fisioterapeutas que agora caminham rumo a novas perspectivas e buscam um saber 

além da visão reducionista citada encontram perspectivas de ampliar espaços pouco 

explorados. No momento em que discussões tomam rumo a diversidades em escolas, 

Universidades, entre outros locais, espaços profissionais começam a se delimitar. Ampliar 

idéias que fujam do tecnicismo e rumem ao global permite vislumbrar novos campos 

profissionais a qualquer que seja a profissão em questão. Buscamos, assim, rever conceitos a 

respeito da atuação do fisioterapeuta no processo de inclusão escolar. 

Considerar que o homem cresce em um ambiente social, que sua interação com outras 

pessoas é essencial ao seu desenvolvimento e que a escola pode ser o caminho ao indivíduo 

com deficiência fundamenta o proposto, pois é nesse ambiente social que podem essas 

crianças trocar experiências, assim como qualquer outra criança, que não necessariamente 

demonstre qualquer deficiência, fazendo destes seres humanos agentes plenos do seu 

desenvolvimento (BORGES et al., 2005).  

O fisioterapeuta que procura se envolver com a educação necessita mostrar uma visão 

mais ampliada e buscar outras formas de atuar profissionalmente, respeitar outros espaços e 

adequar-se às novas realidades, partindo para além da reabilitação e prevenção.  

4.3 O PAPEL DO FISIOTERAPEUTA NO CONTEXTO ESCOLAR 

Quando trabalhamos com uma clientela pediátrica, precisamos ter em mente que não 

estamos tratando com adultos em miniaturas e, muito menos, que não podemos tratá-los como 

tal (BARROS, 2002).  

No sentido apontado por Barros (2002), o fisioterapeuta precisa ter em mente que 

aquela criança que hoje atende, amanhã será um adulto formado pela interação entre o 

biológico, o meio e as aquisições conquistadas ao longo de sua vida, sendo ele responsável 

pela qualidade dessas aquisições e, consequentemente, pela qualidade de vida que poderá 

delas decorrer. Compreendemos que essa responsabilidade do fisioterapeuta vai além de sua 

atuação em uma clínica, estendendo-se até a escola que as crianças que necessitam de 

tratamento fisioterapêutico frequentam. Assim, discutir sobre o papel do fisioterapeuta nas 

escolas comuns é de grande relevância para o processo de inclusão de crianças com PC nesses 
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espaços. O trabalho em equipe pode estar cada vez mais próximo da realidade das escolas, 

pois a inclusão propõe que os movimentos entre diversos profissionais aconteçam 

sincronizados, ou seja, que o trabalho clínico e especializado esteja presente nas práticas 

inclusivas e no contexto de seus sujeitos.  

Cabe lembrar que o fisioterapeuta é um profissional da saúde com sua formação 

voltada à reabilitação e à prevenção de doenças que envolvem comprometimentos que 

limitam o movimento do indivíduo, assim como atuação direcionada à recuperação e à 

prevenção em diversos campos, como nas áreas: cardiorrespiratória, geriatria, obstetrícia, 

neurologia, ortopedia, entre outras. Deve buscar a reintegração desses sujeitos que necessitam 

da fisioterapia aos espaços que pertenciam, sendo em seu ambiente social, educacional ou de 

trabalho. Nesta pesquisa, conforme já mencionado na Introdução, focamos o fato, também, de 

que esses profissionais da fisioterapia podem ampliar sua atuação e vivências e que o 

ambiente educacional desponta como uma nova perspectiva para isso, como veremos na 

análise dos dados que ora iniciamos.  

Para analisar os dizeres dos acadêmicos de fisioterapia sobre a atuação da profissão 

em questão nas escolas comuns, a eles solicitamos que expusessem sobre como o profissional 

deve atuar na inclusão escolar. Para um dos acadêmicos entrevistados, o fisioterapeuta 

deveria, em relação ao aluno, 

“Adaptá-lo, promover adaptação tanto na parte da logística da escola, se necessita de 
rampa, uma cadeira mais adequada para ele, [...] Se é uma criança que ela faz uso de 
cadeira de rodas, então como é que a gente vai melhorar isso, nela ali, a criança, 
adaptá-la melhor. Ou se é uma criança que vem com uma órtese, com uma bengala, 
como é que a gente pode trabalhar com ela, melhorar”  (F1). 

Para F1, a visão do fisioterapeuta na escola está relacionada a adaptações e 

acessibilidade. Isto se refere ao direito de ir e vir a lugares públicos e/ou privados, ou seja, 

garante o direito de locomoção em lugares como escolas, moradia e de lazer.  F1, porém, 

deixa subentendida a presença do profissional fisioterapeuta na escola para “adaptar” ou 

“melhorar” as condições de acessibilidade da criança com PC às dependências físicas da 

instituição escolar, seja pelo uso de cadeira de rodas ou órtese.  

Os dizeres de F1 a respeito da acessibilidade encontra respaldo na Lei nº 10.098/00, de 

19 de dezembro de 2000, que estabelece que as barreiras arquitetônicas devem ser suprimidas 

e os mobiliários adaptados a fim de facilitar a acessibilidade de pessoas com necessidades 

especiais ou mobilidade reduzida e que haja adequação dos espaços para atenderem à 



 87 

diversidade humana (BRASIL, 2008c). Da mesma forma, o Decreto nº 5.296/2004 estabelece, 

de forma geral, os critérios para a promoção da acessibilidade (BRASIL, 2008d).  

A presença ocasional do fisioterapeuta na escola complementa a educação inclusiva e 

pensamos que aprimorar a visão de todos que estão envolvidos nesta questão pode beneficiar 

a criança com necessidades especiais, visto que este profissional poderá ser um agente capaz 

de contribuir com a criança com PC para que esta consiga vencer as barreiras de locomoção e 

ter acesso à escola.  

F2, por sua vez, considera 

“[...] esse um ponto importante, o ponto de locomoção por dentro da instituição, dali 
para fora da escola também. [...] Seria para os alunos, trabalhando com os alunos, 
[...] em relação à postura, vendo mais a parte ortopédica, de como a escola poderia 
corrigir isso para o futuro, para sua própria saúde” (F2). 

Para F2, a locomoção também encontra papel de destaque no que tange à fisioterapia. 

Este aspecto é muito forte na formação do fisioterapeuta, o qual está preocupado com o ir e 

vir livre e espontâneo, não relacionado diretamente ao caminhar, mas à locomoção de 

qualquer forma, seja em cadeira de rodas, engatinhando, sentado no chão ou como for 

possível, sendo o mais ergonômico àquela pessoa.  

Para Kurban (2005), restabelecer o movimento saudável é diferente de robotizar o 

movimento por meio de gestos que se repetem. Assim, para reeducar a marcha, não basta ir e 

vir em uma barra. É preciso que a criança ou adulto vivencie esta caminhada em vários locais, 

como calçadas, terrenos arenosos, escadas, ou seja, é preciso colocá-la em locais típicos da 

vida cotidiana. A criança que frequenta a escola necessita exatamente disto: vivenciar, nesse 

local, a rotina na qual está inserida, o que cabe não apenas à criança, mas como já dito, a toda 

a equipe que está envolvida no processo de inclusão escolar. 

F5 assim se manifestou: 

“Ele poderá, por exemplo, perceber se alguma criança tem algum atraso, no 
desenvolvimento dela, psicológico, tanto motor, associado ao psicomotor, acho que 
mais associado a isso. Também tem o lado da ergonomia, por exemplo, um aluno que 
contém alguma deficiência física e precisa de alguma adaptação também para que ele 
possa ter melhor desempenho na sala de aula”. 

De acordo com F5, aspectos ergonômicos também são relevantes em relação à 

frequência da criança na escola. Para Alexandre (1998), ergonomia refere-se ao estudo 

científico da relação entre o homem e seu ambiente de trabalho, além dos seus ambientes 
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social e escolar. Torna-se relevante considerar o fato de que a visão fragmentada em relação à 

criança com a qual o fisioterapeuta estará no ambiente escolar pode dificultar o entendimento 

do verdadeiro papel do fisioterapeuta na escola.  

Para Dutra e Bastos (2005), a atuação da fisioterapia na escola consiste em 

proporcionar posicionamento adequado ao aluno, verificando e adequando a posição do 

mesmo, também do seu mobiliário na sala de aula, prescrever e posicionar adaptações para 

melhorar a função da criança, com consequente aumento do rendimento escolar. 

Outro aspecto mencionado por F5 é que o fisioterapeuta pode, também, constatar a 

existência de algum atraso psicológico associado ao atraso motor e identificar “alguma 

adaptação também para que ele possa ter melhor desempenho na sala de aula”. Quando 

discutimos sobre fisioterapia, notamos que o sujeito levanta a questão psicológica como 

relevante e associada ao motor. Observamos, no contexto abordado, que as crianças com 

limitações motoras sofrem privações que podem, indiretamente, ser percebidas no seu aspecto 

psicológico. Porém, cabe aqui citar que as equipes interdisciplinares devem trabalhar em 

conjunto, ou seja, se um fisioterapeuta identifica alterações não pertinentes a sua formação 

deve fazer o encaminhamento necessário ao profissional competente para isso.  

Conforme mostram os dizeres de F1, F2 e F5, a acessibilidade e a ergonomia são 

aspectos relevantes na atuação do fisioterapeuta. Para Torres et al (2002), a acessibilidade é 

dinâmica e não está associada somente ao desenvolvimento tecnológico, mas também está 

pautada no desenvolvimento da sociedade em geral. Ainda para os autores citados,  

A acessibilidade é um conceito que envolve tanto aspectos do espaço físico, o 
espaço em que vivemos, como do espaço digital. A legislação brasileira conceitua 
acessibilidade como sendo a possibilidade e condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoa 
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. (TORRES et al, 2002,  p. 1). 

Já a ergonomia refere-se à ciência de realizar uma tarefa que se adapte ao trabalhador, 

e não forçar o trabalhador a adaptar-se à tarefa. As preocupações com a ergonomia estão se 

tornando um fator essencial à medida que as necessidades relacionadas ao trabalho e 

atividades de vida diária têm levado à busca de alternativas para aqueles que realizam 

atividades repetitivas no seu ambiente de trabalho ou em vários setores de atividade. Em todos 

os setores, é possível realizar intervenções ergonômicas para melhorar significativamente a 

eficiência, a produtividade e a segurança, atuando em todas as frentes de qualquer situação de 
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trabalho, estudo ou lazer ou, até, de quaisquer situações relacionadas a fatores ambientais que 

possam afetar a audição, a visão, o conforto e, principalmente, a saúde (GOMES, 2008).  

Ainda em relação ao papel do fisioterapeuta no contexto escolar, para F3 e F4, o 

aspecto relacionado ao desenvolvimento motor dos sujeitos em questão é relevante no que diz 

respeito à atuação do fisioterapeuta: 

“Na escola o fisioterapeuta pode atuar procurando diagnosticar alterações do 
desenvolvimento motor das crianças; na inclusão, fazendo trabalhos específicos com 
as pessoas com as alterações, com alterações associadas” (F3). 
 
“Eu acho que o fisioterapeuta tem bastante papel, bastante coisa pra fazer na escola. 
Principalmente com estimulações precoces, para as crianças que não possuem um 
bom desenvolvimento [...]” (F4). 

Destacamos, nos dizeres de F3 e F4, o trabalho específico, ou seja, fica subentendido 

em seus dizeres o aspecto relacionado com suas vivências clínicas, pois buscam diagnosticar 

alterações do desenvolvimento motor e promover estimulação precoce. De acordo com Tisi 

(2004), a estimulação precoce está voltada à abordagem com bebês quanto a identificar 

precocemente atrasos no desenvolvimento motor, assim como promover estímulos ao mesmo, 

o que não necessariamente estaria relacionado às crianças que frequentam o Ensino 

Fundamental, mas às crianças bem pequenas que estão na Educação Infantil.  F3 e F4 

destacam o trabalho específico voltado ao atendimento mais individualizado, o qual o 

fisioterapeuta pode exercer na escola, porém inserido em equipe para assim reconhecer as 

particularidades de cada área.   

Compreendemos que reconhecer alterações do desenvolvimento motor e atrasos do 

mesmo releva a necessidade da fisioterapia na escola, mas não se torna suficiente para suprir 

os déficits locais desses indivíduos. Em outras palavras, reconhecer alterações do 

desenvolvimento não supre o todo necessário para a criança com Encefalopatia Crônica da 

Infância que está na escola.  

Ao trabalhar com crianças que apresentam problemas do desenvolvimento, o ideal é 

que exista precocidade nesse tratamento, no caso a estimulação precoce pode ser um recurso a 

ser utilizado pelo fisioterapeuta. Para tanto, é necessário que haja identificação precoce de 

algo que não está adequado e que se busque ajuda tão logo seja identificada a situação 

(BARROS, 2002). 

De acordo com Gianni (2007), o quadro clínico na Paralisia Cerebral é muito variado e 

apresenta diversas manifestações associadas ao distúrbio motor, assim como esse distúrbio 
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motor também se manifesta com muitas variações, sendo necessário conhecer profundamente 

a criança e ter em mente que cada desabilidade compromete inúmeras funções para assim 

determinar metas a serem atingidas. 

Destacamos, também, que F4, além de se referir à estimulação precoce, que é 

específico da área de fisioterapia, mencionou que, ao atuar na escola, estaria desempenhando 

outro papel,“ajudando os professores nessa inclusão, com eles, ajudando no 

desenvolvimento, acho que tende a ganhar o aluno e o professor”. No sentido apontado pelo 

aluno de fisioterapia, encontramos em Silva (2007, p.24) que se cria “então a necessidade de 

uma abordagem em conjunto dos profissionais de diversas áreas para melhor atender as 

pessoas com deficiências”.   

De acordo com Mittler (2003), os professores podem refletir sozinhos sobre suas 

atitudes e podem se ressentir ao serem colocados em grupos para compartilharem saberes, 

mas cada escola tem que ter sua própria abordagem de envolvimento pessoal e promoção de 

mudanças, devendo ser criadas oportunidades para reflexão e discussão do assunto. Neste 

caso, o professor pode ter a vivência educacional, mas precisa de apoio para amparar suas 

dúvidas.  

Stainback e Stainback (1999) sugerem redes de apoio, em que os professores teriam 

amparo necessário para trabalhar com a comunidade inclusiva. Essas redes priorizam que os 

indivíduos são diferentes, se apoiam uns nos outros para superar suas dificuldades individuais 

e funciona melhor em turmas e escolas integradas e heterogêneas. 

É na busca do amparo mútuo, como cita F4, que alunos e professores podem se 

beneficiar, assim como o fisioterapeuta poderia intermediar e facilitar a esses indivíduos a 

implementação de alguns conceitos que envolvam crianças com necessidades educacionais 

especiais e assim intermediarem a inclusão das mesmas. 

A inclusão no campo da educação, para Mittler (2003), envolve um processo de 

reforma e reestruturação das escolas para que os alunos possam ter acesso às oportunidades 

educacionais e sociais oferecidas pela escola, o que inclui currículo, avaliação, registros e 

relatórios de aquisições acadêmicas dos alunos em questão.   

As escolas necessitam reestruturar seus currículos, sistemas de avaliação e propostas 

pedagógicas a fim de criar para as crianças com PC oportunidades de melhor vivenciar o 

ambiente escolar, sendo cada indivíduo respeitado em suas individualidades. 

F3 refere que “na inclusão, fazendo trabalhos específicos”, ou seja, propõe que, na 

inclusão, o fisioterapeuta poderia atuar fazendo o trabalho especializado que pode ser 

necessário à inclusão da criança, mas não relata que trabalho seria esse.   
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Acreditamos que a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar possa ter um papel 

importante quanto ao processo inclusivo de crianças com Paralisia Cerebral no contexto 

escolar, pois, de acordo com Pires (1998), na multidisciplinaridade, as pessoas, no caso, 

podem estar perto, mas não juntas e, na interdisciplinaridade, existe melhor comunicação 

entre as partes, o que facilita a aproximação entre diversos profissionais e áreas. O apoio 

mútuo de profissionais de diversas áreas pode facilitar aos envolvidos o acesso e a 

permanência da criança na escola.  

Para Bronfenbrenner (1996), o desenvolvimento é definido como uma mudança 

duradoura na maneira pela qual uma pessoa percebe o seu ambiente e lida com ele. Essas 

interconexões podem ser tão decisivas para o desenvolvimento quanto os eventos que 

ocorrem num determinado ambiente. Para a detecção dessas influências desenvolvimentais, é 

importante uma observação detalhada da situação. Para as mudanças ocorrerem, precisamos 

envolver uma mudança no papel das pessoas envolvidas nesse contexto em relação às suas 

expectativas e posicionamentos em relação ao que está acontecendo. 

Quanto ao desenvolvimento, F3 e F4, ao destacarem “diagnosticar alterações do 

desenvolvimento motor das crianças” ou “estimulações precoces, para as crianças que não 

possuem um bom desenvolvimento” , mencionam o desenvolvimento motor como alvo de seu 

trabalho à inclusão, porém não discutem a forma de fazer. O fisioterapeuta precisa, então, não 

apenas reconhecer disfunções; precisa ir além, ou seja, carece promover o esclarecimento aos 

outros sujeitos que estão neste espaço e facilitar a convivência escolar entre crianças, pais e 

professores. De acordo com Barros (2002), o comportamento e desenvolvimento humanos 

também são resultado da estimulação de outras pessoas e do meio ambiente. 

Haywood e Getchell (2004, p. 97), que discutem amplamente o desenvolvimento 

motor em todas as fases e idades da vida, destacam que   

O desenvolvimento tem suas características definidoras. Primeiro, é um processo 
contínuo de mudanças na capacidade funcional. Os organismos vivos estão sempre 
em desenvolvimento, mas as quantidades de mudanças podem ser mais ou menos 
observável nos diversos períodos da vida. Segundo, o desenvolvimento está 
relacionado à idade, Todavia pode ser mais rápido ou lento. [...] Terceiro, o 
desenvolvimento é uma mudança seqüencial. [...] Essa mudança é o resultado de 
interações entre o indivíduo e o ambiente.  

Ainda para Haywood e Getchell (2004), todos os indivíduos de uma espécie passam 

por padrões previsíveis do desenvolvimento, incluindo o físico, o intelectual e o psicológico e, 

em todos os resultados, teremos sempre um grupo de individualidades, ou seja, esperamos que 

uma criança se sente em torno dos seis meses de idade, porém o ambiente e o biológico serão 
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determinantes para que os padrões previsíveis esperados ocorram da forma prevista. Caso o 

ambiente ou o biológico não favoreçam a sequência esperada do desenvolvimento no 

indivíduo, seja por uma lesão cerebral ou por uma ausência de estímulos do ambiente, este 

provavelmente não terá uma sequência de padrões de movimentos, intelectuais ou 

psicológicos esperados. Ao discutirmos a questão apontada por esses autores, nos voltamos à 

interferência constante da fisioterapia na inclusão escolar, pois uma criança que evolui por 

interações e influências com o ambiente e que sofre mudanças constantemente não pode 

esperar que os fisioterapeutas visitem as escolas, passem a orientação pertinente ao momento 

e então coloquem a situação como resolvida. É preciso vivenciar de forma mais íntima a 

realidade; é preciso estar nesse ambiente para, assim, conhecer a realidade na qual está 

envolvido.      

A partir de Vigotsky, que tinha a concepção de que a educação social, baseada na 

compensação social de problemas físicos era uma maneira de proporcionar uma vida 

satisfatória a crianças deficientes, foi possível chegar aos dias atuais e discutir novamente 

questões da relevância da convivência na formação do indivíduo.  

Vigotsky, segundo Veer e Valsiner (1999), defendia a idéia de uma escola que não 

isolasse crianças deficientes e, ao contrário, as integrasse ao ambiente social; enfatizava que 

essas crianças, das quais discutiu com maior vigor as com deficiência visual, auditiva e 

mental, poderiam participar conjuntamente com as crianças que, na época, eram chamadas de 

“normais”; e reivindicava arduamente que os muros entre as escolas especiais e comuns 

fossem transpostos, pois a participação de forma mais integrada ajudaria a criança com 

deficiência a superar seus déficits.  

Entendemos que, quando os sujeitos com PC estão envolvidos em ambientes 

diversificados, estes locais possibilitam a essas crianças vivências que as levam a buscar nas 

suas potencialidades equiparações e superações que a escola especial não traria, por não ter 

como aspecto diferenciado a diversidade que a escola comum apresenta.   

Voltando aos sujeitos, no caso ainda os acadêmicos do curso de Fisioterapia, estes 

citam, enfim, o desenvolvimento motor como aspecto relevante de observação e análise na 

escola. Entendemos que, apesar de o desenvolvimento motor ter valor indiscutível à criança e 

atue como coadjuvante fundamental na sua evolução, não basta este conhecimento. Para 

Barros (2002, p. 55), 

durante o desenvolvimento do bebê, as funções cerebrais que emergem e tornam 
evidenciáveis, uma mais do que outras, são as funções motora, perceptiva, 
proprioceptiva, cognitiva, afetiva e de linguagem. Todas essas funções evoluem 



 93 

simultaneamente, com grande interação entre si, e de forma harmônica. A 
percepção e a cognição se expressam através da atividade motora.  

Como explica Barros (2002), a função motora demonstra ser um fator a ser observado, 

já que influencia a aprendizagem da criança em todos os aspectos do seu desenvolvimento; 

porém, não bastaria isto para reconhecer como a fisioterapia pode atuar no contexto escolar. 

Já discutimos anteriormente a formação do fisioterapeuta e a necessidade da ampliação de 

seus conhecimentos além da clínica. Entendemos que apenas orientar professores sobre o que 

seus alunos com necessidades educacionais especiais precisam não é suficiente, pois 

fragmenta a proposta inclusiva que busca o indivíduo em sua totalidade. 

Para Mittler (2003), a educação inclusiva é oferecida na sala de aula comum, o que é 

compatível com noções de apoio à aprendizagem que pode ser oferecido pelo profissional ou 

professor de apoio, não sendo este o único recurso para facilitar o processo inclusivo, e que o 

professor deve ter direito ao suporte que for necessário.  

Quando discutimos a necessidade de o fisioterapeuta dar apoio e suporte a este 

professor, pensamos em cursos de capacitação, aulas sobre o que são alterações motoras e 

como acontecem. Porém, consideramos relevante citar que, mesmo crianças com Paralisia 

Cerebral, do tipo diplégica espástica ou quadriplégica espástica, apresentam variáveis em seu 

desenvolvimento, o que torna imprescindível que essas crianças sejam analisadas 

individualmente e que sejam reconhecidas as necessidades de cada uma. Para tanto, não serão 

palestras com conceitos gerais que trarão o esclarecimento preciso aos professores, pois 

quando chegarem à sala de aula e se depararem com as diversidades do quadro, novamente 

estarão desprovidos dos conhecimentos indispensáveis para atuar. Em outras palavras, terão 

dúvidas se uma criança com as alterações físicas citadas pode sustentar ou não seu tronco, 

pode ou não ter boa comunicação, pode ou não ser capaz de permanecer todo o período que 

está na escola concentrada na sua aprendizagem, pode ou não segurar o lápis e assim 

sucessivamente. Portanto, simplesmente tentar ensinar aos professores conceitos básicos não 

satisfaz as necessidades geradas na sala de aula e no cotidiano.  

Consideramos que, de acordo com Flehmig (2000), enquanto as crianças crescem 

dominam diferentes estágios do desenvolvimento, que trazem suporte à formação da 

intelectualidade, moralidade, saúde emocional e habilidades acadêmicas, ou seja, a criança 

transpassa estágios até chegar ao pensamento mais lógico e imaginativo. Quanto ao seu 

desenvolvimento motor, este também ocorre na mesma lógica. A criança com PC que 

apresenta a deficiência física, também sucessivamente transporá e adquirirá as habilidades 
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motoras, porém com uma variável diferente do esperado à criança que não apresenta a PC, 

pois cada um tem o seu tempo e forma de fazer, que depende em muito das influências 

sofridas pelo ambiente.   

Compreendemos que todos os sujeitos citados, F1, F2, F3, F4 e F5, deixam, de forma 

subentendida ou explícita, que o fato de o profissional em discussão ir até a escola, vivenciar 

o espaço que a criança com necessidades educacionais especiais se encontra torna mais fácil a 

compreensão do que fazer. Observar de forma distante, ou seja, permanecer em seu ambiente 

clínico sem deslocamento até o ambiente escolar não permite reconhecer as reais necessidades 

da criança. 

Segundo Stbäus e Mosquera (2004), devemos destacar aspectos no trabalho em equipe 

para levar a melhora na qualidade de vida dos alunos, pois, na educação inclusiva, a interação 

dos profissionais e equipe, assim como da família servindo como agentes promotores no 

desenvolvimento infantil no que tange ao aluno e sua educação, serve como suporte ao 

processo educacional. Ratificamos a necessidade de o fisioterapeuta estar inserido na equipe, 

pois isto o aproxima da escola e diminui a distância entre o ambiente escolar e o clínico.  

Para tanto, entendemos que o fisioterapeuta se deslocar até a escola e estar inserido 

junto aos profissionais que ali se encontram mostra a necessidade de uma atuação em equipe e 

que compreender o que os pais pensam a respeito da fisioterapia na inclusão escolar contribui 

para a delimitação do papel do fisioterapeuta no processo de inclusão. 

Uma vez expostos e analisados os dizeres dos acadêmicos participantes desta pesquisa 

sobre a importância de o fisioterapeuta estar inserido no contexto escolar, passamos a discutir 

o que os pais das crianças com Paralisia Cerebral pensam a respeito. Assim, solicitamos que 

os pais – P1, P2 e P3 – se manifestassem sobre a importância do fisioterapeuta na escola e 

que suporte profissional esperavam dele: 

“Eu sinto que é importante porque desenvolve bem a criança,[...]se não fosse a 
fisioterapia não seria o que é hoje,[...]acho que é importante na escola também” (P1).  
 
“Quanto mais fisioterapia ele fizer, melhor a gente vê o sentido da melhora dele [...] 
a gente sente que se tiver tanto aqui (na clínica) ou na aula, nos intervalos, eu acho 
que melhoraria mais ainda o meio de vida dele” (P2). 
 
“Tudo assim que ajuda, qualquer coisa que movimente ela [...] Na educação física, 
por exemplo, ela não pode fazer muita coisa. Então se tivesse um fisioterapeuta nessa 
hora da educação física ela poderia fazer outra coisa” (P3).  
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Os dizeres de P1, P2 e P3 denotam que consideram necessário que o fisioterapeuta vá 

à escola, mas focam sua atenção na atuação clínica da fisioterapia, ou seja, esta ação do 

fisioterapeuta está relacionada ao que observam no atendimento ambulatorial. Quando P1 cita 

sobre seu filho que se “não fosse a fisioterapia ele não seria o que é hoje” ou P2 que 

“Quanto mais fisioterapia ele fizer, melhor a gente vê o sentido da melhora dele” enaltece a 

atuação do profissional em questão e reconhece que, na escola, também poderia promover 

benefícios à criança.  

P2 e P3, ao destacarem, em seus dizeres, que “a gente sente que se tiver tanto aqui (na 

clínica) ou na aula, nos intervalos” ou “se tivesse um fisioterapeuta nessa hora da educação 

física ela poderia fazer outra coisa” sugerem que propõem atendimento específico, como 

fisioterapia, na escola, como se fosse uma extensão da clínica ou outras atividades no 

momento da educação física, voltando-se, também, a valores relacionados ao atendimento 

individualizado, fato relacionado ao que observam e recebem no ambulatório de fisioterapia.  

Cabe destacar que, além de não mencionarem que a escola tem papel pedagógico 

voltado à aprendizagem, denotam não ter conhecimento de que a fisioterapia não estará 

inserida neste contexto para substituir uma atividade de sala de aula, mas para facilitar o 

processo de ensino e de aprendizagem.  

Constatamos que a inserção do fisioterapeuta em equipe multidisciplinar ou 

interdisciplinar não faz parte da percepção dos pais quanto à presença desse profissional na 

escola. Os pais demonstraram dificuldade em diferenciar dois ambientes muito distintos: um 

que está voltado ao trabalho técnico e específico do fisioterapeuta, no caso, a clínica, e outro, 

voltado ao processo pedagógico e social, que é a escola. Esclarecimentos sobre a inserção em 

equipe se mostram necessários na formação dos conceitos dos pais quanto ao que pode o 

fisioterapeuta fazer na escola para facilitar o acesso das crianças com PC. 

Para Borges et al., (2005, p. 46), “a meta principal da fisioterapia deve ser minimizar 

os aspectos que restringem a participação da criança com Paralisia Cerebral”, em quaisquer 

ambientes: domiciliares, comunitários, acadêmicos e profissionais. Discutir o que fazer é o 

que torna pertinente esclarecermos. Para os pais, reconhecer a necessidade do fisioterapeuta 

apareceu com um fator claro; todos concordaram que sim, mas o que esperar e o que o 

fisioterapeuta deveria fazer não ficou definido em seus dizeres. Tanto pais como acadêmicos 

remontam seus pensamentos a uma idéia mais individualizada em relação ao que a fisioterapia 

poderia fazer na escola no momento em que os profissionais da fisioterapia tentam buscar 

como perspectiva para sua atuação esse novo espaço que desponta. 
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Quanto à abordagem que fizemos com os pais sobre o que esperavam que o 

fisioterapeuta fizesse na escola em relação ao seu filho, eles revelaram que:  

“[...] no alongamento ele melhora. [...] não sei a escrita dela é difícil de entender [...] 
e ela adora escrever de letra pegada. Acho assim, que na coordenação para ela 
escrever seria excelente” (P3). 
 
“Como a criança normal corre, brinca de bola, passeia como outras crianças. Ele já 
é mais individual, então deixa de aprender também um pouco nessa parte também” 
(P1). 
 
“[...] nas aulas, podia ter um intervalo para fazer um alongamento. Uma 
fisioterapeuta nesse momento ajudaria no quê? A alongar, a fazer ele se movimentar, 
fato que hoje não ocorre na aula” (P2). 

Os dizeres dos pais mostram que o papel mais esclarecedor do que pode o 

fisioterapeuta fazer no contexto escolar não está claro, já que suas vivências estão muito mais 

associadas à prática clínica de fisioterapia do que ver o fisioterapeuta na escola, quando 

dizem: “nas aulas, podia ter um intervalo para fazer um alongamento” (P2) ou “no 

alongamento ele melhora” (P3). Repetem-se nos dizeres dos pais a questão do alongamento e 

do atendimento individualizado.  

Para Kavalco (2003), o fisioterapeuta deve ter a capacidade de observar e perceber 

quais são as esperanças e expectativas que envolvem pais e crianças, o que se tornaria 

relevante para o desenvolvimento da criança em sala de aula. Perrin (1996) também considera 

a orientação aos pais e crianças como uma parte fundamental do processo terapêutico, 

considerando como parte importante do tratamento e inclusão na escola desta criança a 

colaboração de todos que estão envolvidos neste contexto.  

Relacionamos os dizeres dos pais aos conceitos citados por Kavalco (2003) e 

relevamos que o desconhecimento da profissão em questão, assim como a falta de delimitação 

da atuação do fisioterapeuta na inclusão escolar, propôs conceitos associados às vivências que 

essas famílias têm em relação ao acometimento motor de seus filhos quando frequentam a 

clínica para atendimento individualizado.  

Observamos a visão tecnicista que as famílias têm sobre a fisioterapia. Assim, ampliar 

conceitos a respeito de outras formas de agir com estes sujeitos para o fisioterapeuta 

complementaria sua formação globalizada e generalista. 

Outro aspecto relevante que surgiu, tanto nos dizeres dos pais como no dos 

professores, está relacionado à escrita. Os pais disseram “e ela adora escrever de letra 

pegada” (P3) e o professor: “o que mais eu poderia utilizar para estimular nesse sentido à 
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escrita?” (PA1) ou “ela tem um pouco de dificuldade motora, ela tem uma escrita um pouco 

mais lenta” (PR3). Destacamos o fato de os envolvidos estarem preocupados com a escrita, 

mas não reconheceram as alterações que a Paralisia Cerebral traz a essas crianças e 

distinguem as dificuldades das mesmas, pois citam a escrita lenta.  

Para Ozu e Galvão (2005), o ser humano é um todo indivisível sendo o 

desenvolvimento intelectual e afetivo primordiais para a construção das habilidades motoras e 

vice-versa. Para os autores, no sistema nervoso lesionado, no caso crianças com PC, existem 

padrões de movimentos que exigem a ação do meio ambiente, como, por exemplo, a 

gravidade que estimula a criança a se opor contra ela ficando em pé e assim as reações se 

tornam inadequadas, já que surgem com a patologia movimentos e posturas atípicas. Embora, 

ainda para Ozu e Galvão (2005), o enfoque maior seja dado às alterações motoras, crianças 

com PC também apresentam déficits relacionados à linguagem, à visão, à audição, à cognição, 

à atenção e ao processamento sensorial, tão limitantes quanto as dificuldades de movimento. 

A Paralisia Cerebral, de acordo com Gianni (2007), é uma encefalopatia crônica não 

progressiva. Independente da sua causa, traz uma desordem motora intimamente relacionada à 

área lesada e que pode se dividir em tipos clínicos: a espástica, que é o aumento da tonicidade 

(contração do músculo) muscular; a hipotonia (quando a contração muscular está diminuída) e 

a presença de movimentos involuntários, alterações da coordenação e equilíbrio. Há, ainda, os 

tipos mistos que envolvem todos os distúrbios mencionados simultaneamente; todas essas 

alterações promovem, na criança lesada, dificuldades de locomoção, coordenação e domínio 

sobre seus movimentos.    

 Esclarecemos que, quando uma criança é cadeirante, por apresentar a patologia citada, 

ou seja, não apresentar capacidade para caminhar e precisar da cadeira de rodas para se 

locomover, o escrever fluidamente no caderno também é prejudicado, pois a doença em 

questão afeta os movimentos e a postura. O fato de melhorar a coordenação motora não 

possibilitará diretamente uma boa escrita, assim como o fato de escrever no caderno e nas 

linhas e com letra cursiva não é fundamental à aprendizagem da criança.  

Para Fischer (2001), a escrita nas linhas e o treino constante não são fatores decisivos 

para a habilidade de aquisição da escrita. Ainda para a mesma autora, a habilidade de 

aquisição da escrita não está relacionada ao escrever em cadernos, pois a criança pode 

escrever no computador, na máquina de escrever ou, até mesmo, com os pés. Portanto, 

destacar a escrita no caderno ou coordenação motora como fator indispensável à criança para 

aprimorar sua aprendizagem ou para o fisioterapeuta atuar na escola foge, e muito, ao que este 

profissional deve fazer.  
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Pensamos que, primeiro, pode ser interessante saber o que envolve a Paralisia 

Cerebral; depois, entender o que é trabalhar em equipe; e, por fim, reconhecer as 

individualidades, destacando assim a necessidade de o fisioterapeuta estar inserido na escola.  

Consideramos que a questão de acessibilidade, da adaptação, da orientação e dos 

esclarecimentos quanto ao processo motor da criança não pode ficar de fora da discussão em 

questão. Na prática, podemos pensar nas redes de apoio que visam reconhecer as 

individualidades e capacidades, que se apoiam na ajuda mútua, ou seja, cujo enfoque deve ser 

voltado ao aluno que precisa de apoio, sendo que esse apoio não deve gerar dependência 

(STAINBACK e STAINBACK, 1999). O fisioterapeuta tem sua formação voltada à 

prevenção, reabilitação e reintegração do sujeito em seu meio social e profissional, visando ao 

aluno com Paralisia Cerebral.  

A presença do fisioterapeuta, com olhar voltado ao neurodesenvolvimento na infância 

nas escolas, enriqueceria a qualidade do trabalho prestado por esse profissional que atua, 

muitas vezes, na recuperação do indivíduo com necessidades educacionais especiais e deve 

estar consciente da importância da prevenção (BARROS, 2002). 

Quando partimos em direção ao que os professores disseram sobre a presença do 

fisioterapeuta na escola, encontramos, em um primeiro momento, que existe concordância em 

relação à presença do profissional na escola e que muitos reagem com entusiasmo a esta 

proposta, valorizando a profissão. Nos dizeres dos professores, encontramos referência ao 

aspecto motor, ao montante de adaptações e orientações específicas, assim como ênfase à 

melhora da coordenação motora e escrita, como veremos a seguir.                    

PR1 nos disse que,  

“[...] realmente, a coordenação motora é uma coisa muito importante [...] eu acho 
que, quanto mais ele conseguir desenvolver essa parte, vai ajudar muito na escola, 
porque as pessoas não estão preparadas para trabalhar com criança nessa situação” 
(PR1).   

Observamos que PR1 define que a fisioterapia precisa trabalhar a coordenação para 

facilitar a adequação do seu aluno na escola e que considera que “realmente a coordenação 

motora é uma coisa muito importante”. 

PA1, por sua vez, tem a seguinte concepção: 

“Eu penso que não no caminhar, eu penso que talvez trabalhando, me orientando 
como eu poderia estimulá-lo mais para a escrita” (PA1).  
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Como visto, PA1 propõe estímulos para a escrita e enfatiza que “[...] não no 

caminhar”. Porém, a questão não fica clara quanto ao que o fisioterapeuta deve fazer, ou seja, 

essa professora também menciona que o fisioterapeuta poderia orientá-la para que pudesse 

estimular seu aluno com PC para que escrevesse, o que sugere que não sabe como agir no 

contexto escolar em relação à aprendizagem do aluno.  

PEF2 e PR3 se referiram à necessidade de saber como fazer para melhorar o 

movimento da criança e a possibilidade de adaptações a fim de aprimorar a parte motora, pois 

dizem: “é interessante a gente saber de que forma, o que pode ser feito para estar auxiliando 

ou melhorando o movimento dele” (PEF2) ou “quanto pode ser movimentada a C3, posições 

adequadas e adaptações” (PEF3).  

Todos os professores demonstram um ponto em comum, que é perceber que seus 

alunos apresentam problemas de coordenação e nos movimentos de forma geral e que a 

fisioterapia atuaria nesse contexto. Porém, quando pedimos a eles para delimitarem o que o 

fisioterapeuta deve fazer, observamos que, para eles, ficou mais difícil encontrar o consenso. 

Da mesma forma, as crianças caminharem não foi o ponto mais relevante no contexto escolar, 

e sim a motricidade fina (coordenação motora) – “[...] realmente a coordenação motora é 

uma coisa muito importante [...]” (PR1); “[...] melhorar a presença e a parte motora, tudo, 

geral dela” (PR3) –, pois esta influencia diretamente a escrita que, do ponto de vista dos 

professores, é um aspecto muito importante quando a criança está na escola, o que difere em 

muito dos acadêmicos da fisioterapia, já que estes usam com frequência em seus dizeres a 

palavra locomoção: “o ponto de locomoção” (F2), mas que não necessariamente está 

relacionado ao caminhar, mas à forma de se movimentar entre um lugar e outro na instituição.  

Em termos de proficiência motora, as crianças com dificuldades de aprendizagem 

exibem diferenças significativas quando comparadas com crianças sem necessidades especiais 

da mesma idade, em seus componentes da motricidade global, composta e fina. De acordo 

com Fonseca (1996), a coordenação global ou motricidade ampla é a ação simultânea de 

diferentes grupos musculares na execução de movimentos voluntários, amplos e relativamente 

complexos. Exemplo: para caminhar, utilizamos a coordenação motora ampla em que 

membros superiores e inferiores se alternam coordenadamente para que haja deslocamento. A 

motricidade fina é a capacidade de realizar movimentos coordenados utilizando pequenos 

grupos musculares das extremidades. Exemplo: escrever, costurar, digitar (FONSECA, 1996).  

De acordo com Umphred (2004), o fisioterapeuta está primariamente ligado às funções 

motoras e posturais e ao uso eficiente do corpo, podendo não ficar limitado a essas funções. 
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Assim como os fisioterapeutas podem acompanhar o desenvolvimento físico da 

criança, pais, médicos e educadores deveriam monitorar os estágios do crescimento intelectual 

e emocional para identificar necessidades de experiências adicionais adequadas ao 

desenvolvimento. Essas experiências têm profundas implicações com a educação, pois a 

inteligência e as habilidades cognitivas se desenvolvem a partir das experiências que 

fornecem alicerces ao pensamento e à aprendizagem (FLEHMIG, 2000).   

Outros aspectos a serem destacados nos dizeres dos professores estão relacionados ao 

fato de estes mostrarem despreparo para certas situações inerentes à criança que apresenta 

uma Paralisia Cerebral. Quanto a isto, PA1 nos disse: 

 “às vezes eu seguro a cabecinha dele porque senão ele [...] não consegue se 
concentrar. Ou [...] eu pego o bracinho direito, apoio na cadeira para que ele fique 
mais reto, senão ele cai” (PA1).  

Quando PA1 disse que “eu seguro a cabecinha dele, [...] eu pego o bracinho”, deixa 

subentendido que o mesmo tenta substituir o déficit motor da criança fazendo para o mesmo o 

movimento com o qual esse demonstra maior dificuldade. Não é necessário que as pessoas 

que trabalham com crianças com PC façam o movimento por elas, mas que saibam solicitar 

ao aluno a correção de sua postura e ter a paciência para aguardar a execução do movimento 

que ocorre mais lentamente.  

PA2 assim se expressou: 

“seria ótimo se ele fosse pegar alguma coisa, segurar na mão [...] se conseguisse 
controlar as mãos dele e ia conseguir até andar com a cadeira de rodas” (PA2). 

No caso, o professor PA2 revelou que gostaria que seu aluno tivesse habilidade 

suficiente em braços para movimentar a cadeira de rodas, mas tem dificuldade em perceber a 

relação da criança no contexto motor, pois uma criança que demonstra déficit para ficar em 

pé, caminhar e escrever também terá dificuldades para usar os membros superiores para 

empurrar sua cadeira de rodas. 

PEF1 nos informou que seu aluno com PC  

“ [...] tem bastante dificuldade de agarrar a bola”.  

PR3 mencionou o seguinte: 

“porque a gente nem sabe o quanto pode estar movimentando ela”.  
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Os dizeres dos professores permitem afirmar que eles procuram uma maneira de 

facilitar a aprendizagem dos seus alunos, mas que não sabem como fazê-lo. Segurar a cabeça 

da criança, como mencionou PA1, pode ser, até mesmo, constrangedor e desconfortável à 

mesma, ou querer, conforme relatou  PEF1, que seu aluno agarre a bola ou, de acordo com 

PA2, empurre a cadeira de rodas quando suas dificuldades motoras estão concentradas mais 

em membros superiores, demonstra a ansiedade de querer saber como fazer para movimentar 

a criança. Entretanto, não saber como fazer traz a necessidade de aprofundar o conhecimento 

sobre o aluno e suas possibilidades e limitações motoras de acordo com cada caso e 

individualidade da criança que precisa de apoio especializado. 

De acordo com Gianni (2007), não existe um protocolo básico para o tratamento 

fisioterapêutico da criança com PC devido à amplitude das variações ocorridas quando o 

sujeito apresenta essa patologia. Por esse motivo é interessante fazer uma avaliação minuciosa 

da pessoa e assim elaborar um programa para atendê-la, além de reconhecer as 

potencialidades presentes. Podemos ter em mente que quem apresenta esses distúrbios 

neurológicos é capaz de executar inúmeras atividades quando solicitadas adequadamente e 

que devemos aprender como trabalhar com estas, que essas crianças passam por um processo 

de reabilitação prolongado e que devemos ter o hábito de observá-las e gerar estímulos que 

levem a respostas variadas, bem como que cada criança tem que ser vista de forma individual. 

Quando a professora segura a cabeça da criança não demonstra ter conhecimento das 

possibilidades motoras do seu aluno, pois o mesmo sustenta bem a mesma e é capaz de 

corrigir a posição de seu corpo, no caso, a cabeça, quando solicitado. É preciso, como foi 

citado por Gianni (2007), reconhecer as variações da patologia, as individualidades e as 

potencialidades das crianças, o que pode evitar situações desagradáveis como a citada. 

A presença do fisioterapeuta na escola pode ser muito significativa, pois as dúvidas 

podem ser tiradas na hora, as orientações são passadas diretamente, junto com a criança no 

ambiente educacional, os diagnósticos em relação às necessidades locais podem ser feitos 

precocemente e resolvidos no ambiente escolar (BARROS, 2002). 

 Para Bersch e Machado (2007), a deficiência física apresenta uma diversidade de 

tipos e graus de comprometimento que requerem estudos sobre as necessidades específicas de 

cada pessoa e que, para que o educando com deficiência física possa acessar o ambiente 

escolar e interagir com o mesmo, é preciso criar condições que propiciem melhor locomoção, 

comunicação, conforto e segurança, pois é no desenvolvimento de objetivos específicos em 

parceria com outros profissionais que o aluno poderá ser beneficiado. 
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Por outro lado, vimos o anseio dos professores em buscar o melhor para seu aluno, 

como foram os casos de PEF2 e PEF3: 

 “de repente para a gente estar aprendendo alguma coisa que possa estar ajudando o 

C2, trabalhar com ele junto com a turma, a gente poderia estar aprendendo para 

depois trabalhar com ele” (PEF2). 

 
“eu penso que nas atividades complexas que dou para a turma que ela faz parte, de 
repente ela poderia estar participando mais, estar integrada” (PEF3). 

PEF2 fez referência a aprender para trabalhar com a criança, ao mesmo tempo em que 

demonstrou preocupação em inseri-la no grupo. Isso denota o quanto gostaria de oferecer o 

melhor para seu aluno com PC. Entretanto, esse professor não mencionou o que gostaria de 

melhorar para o aluno com deficiência. O mesmo professor citou, também, a importância de 

essa criança se integrar no grupo, quando disse: “trabalhar com ele junto com a turma”. Essa 

mesma preocupação manifestada por PEF2 foi sugerida por PEF3 que ressalvou: “estar mais 

integrada”. Os dois professores – PEF2 e PEF3 – sugerem que se preocupam com a criança 

no sentido da participação em grupo, mas continuam com conceitos equivocados sobre o que 

seria integração e/ou inclusão, já que integrar não envolve grandes mudanças pedagógicas e a 

inclusão, sim.  

Cabe, aqui, retomar termos como integração, inclusão e exclusão. Na integração, o 

aluno tem a oportunidade de transitar no sistema escolar regular, sendo que, em resumo, a 

escola não muda no todo, mas os alunos com necessidades especiais devem mudar para se 

adaptarem as suas exigências; a inclusão implica em um termo mais amplo e envolve uma 

mudança educacional, em que as escolas atendem as diferenças sem discriminar, sem 

trabalhar a parte com os alunos; e a exclusão é o fato de esses alunos serem segregados e 

estarem à margem quando tentam ingressar na escola comum (MANTOAN, 2006).   

A inclusão é um desafio que, ao ser enfrentado pelas escolas comuns, deve provocar 

melhorias em diversos sentidos para que os alunos com deficiência possam exercer 

plenamente seus direitos à educação. Para isso, é necessário que a escola aprimore suas 

práticas; entretanto, a maioria das escolas está longe de se tornar inclusiva (MANTOAN, 

2006). 

PEF2 e PEF3 também sugerem e concordam que precisam trabalhar com seus alunos 

no grupo, o que denota que a inserção no grupo não se mostra como natural. PR1, por sua 

vez, afirmou que 
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“tirando daquelas crianças que a gente diz que é normal [...], nem eu estou 
preparada, acho que ninguém está” (PR1).  

Os dizeres de PR1 denotam que, para ela, é preciso que haja orientação que poderá 

partir do fisioterapeuta, pois não está preparado para receber esse aluno quando diz: “nem eu 

estou preparada, acho que ninguém está”. Assim como o fisioterapeuta precisa facilitar o 

acesso da criança à escola comum, o professor precisa trabalhar com seu aluno no grupo, de 

forma que isso aconteça naturalmente. Para tanto, talvez precise de orientação mais específica 

em relação ao seu acadêmico. 

Trabalhos em grupos, com discussões, trocas de experiências e orientações podem ser 

organizados e orientados pelo fisioterapeuta e enriquecidos por uma equipe interdisciplinar. 

Orientações aos pais e familiares podem ser feitas na escola, assim como para os professores, 

sendo que esse profissional poderia facilitar a mediação entre escola e família (BARROS, 

2002).  

Outra situação que aparece com constância nos dizeres desses professores é em 

relação à acessibilidade e à promoção de um ambiente adequado para a criança, envolvendo, 

no caso, tecnologia assistiva, cujo objetivo, de acordo com Bersch (2007) é resgatar o maior 

grau de funcionalidade e autonomia aos indivíduos deficientes, sendo serviços que contam 

com uma equipe que avalia, prescreve, confecciona e capacita o usuário na utilização do 

recurso indicado. 

Tecnologia assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal 

de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de 

pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão 

(BERSCH e TONOLLI, 2008). 

A tecnologia assistiva pode ser de grande valor quando tratamos com Paralisia 

Cerebral. Percebemos que essas crianças muitas vezes demonstram dificuldades em 

permanecerem em posturas, no caso da escola. Podemos citar, principalmente, a posição 

sentada que prejudica sua permanência na cadeira e dificulta o escrever no momento em que 

começam a escorregar na cadeira ou a cair para o lado. No caso das crianças envolvidas na 

pesquisa, emergiu do relato de um professor essa dificuldade em manter a posição sentada, 

pois PA1 relatou que seu aluno com PC:  

“[...] tem a tendência a cair para o lado assim, direito ele cai mais. Aí eu arrumo uma 
almofadinha bem aqui, na curvinha da coluna, para que ele fique mais para frente, 
entendeu, aí eu arrumo ele, para que ele fique reto”  (PA1). 
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PA1 refere que a criança não sustenta a posição em que está e cai para o lado e 

reafirma o fato de que se interessa com a postura da criança: “eu arrumo uma almofadinha 

[...] para que ele fique mais para frente, entendeu, aí eu arrumo ele, para que ele fique reto”. 

Como visto, esse professor enfatiza que arruma a criança e torna a dizer o mesmo. 

Consideramos que a tecnologia assistiva possa facilitar ao professor e ao aluno a permanência 

na escola, assim como o professor entender melhor a situação e as dificuldades encontradas 

pela criança com PC quando precisa permanecer por um tempo maior sentada.  

Os dizeres de PA1 indicam que a postura precisa ser trabalhada e orientada pelo 

fisioterapeuta ao professor. É importante aos professores que compreendam que a postura e o 

equilíbrio são a base da atividade motora e que, nessa plataforma, se apoiam os processos de 

aprendizagem e que os alunos com disfunções motoras possuem a indicação específica de 

recursos que supram suas necessidades posturais, que podem ser desde soluções simples, 

como almofadas ou, até, a mudança no mobiliário (BERSCH, 2007).  

Já PR1 menciona que o seu aluno  

“[...] estava quase enterrando a cabeça dentro do prato na hora de comer entende. E 
tem uma mesa baixa, tem bastante coisas adaptadas na escola” (PR1). 

Os dizeres de PR1 revelam que a escola em que atua já fez adaptações para a inclusão 

de seu aluno com deficiência, mas que, embora tenha sido feita uma adaptação pertinente, há 

uma dificuldade motora da criança com deficiência que ultrapassa o simples mobiliário. Neste 

sentido, o fisioterapeuta pode orientar sobre móveis, formas de posicionar a criança e como 

conduzi-la no espaço em que se encontra, no caso, a escola.  

PR3 explicou que:  

“apesar de nossa escola ter rampas, coisa assim, é complicada a questão de levar ela, 
por exemplo, à biblioteca, à computação”. 

O atendimento educacional especializado pode garantir a inclusão e desempenhar 

papel importante quando atua de forma colaborativa com o professor de classe comum para a 

definição de estratégias pedagógicas e a disponibilização de recursos que favoreçam o acesso 

do aluno ao currículo comum, sua interação no grupo e a participação em todos os projetos e 

atividades pedagógicas e acesso físico aos espaços da escola (BERSCH, 2007).   

De acordo com Machado (2007), a acessibilidade arquitetônica se faz mediante a 

análise das condições do ambiente e dos profissionais da educação. É a arquitetura e a 
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engenharia observando as necessidades oriundas de cada tipo de dificuldade: motora, 

sensorial, de comunicação, cognitiva ou múltiplas alterações. Então, para o profissional da 

fisioterapia, sua atuação está mais relacionada à adaptação de mobiliário, adequação de 

material e correção postural, quando falamos em acessibilidade.  Na verdade, a situação está 

diretamente relacionada à tecnologia assistiva, pois é a busca de como a criança deve ficar 

melhor em termos de postura na sala e fora dela que mostra a necessidade de o fisioterapeuta 

interagir no ambiente escolar.  

Os pais também fizeram alusão à acessibilidade e à tecnologia assistiva, pois P1 

referiu que a escola procurou oferecer o melhor acesso ao aluno: “eles adaptaram uma 

cadeira para ele, uma carteira mais baixa, [...] foi feito um banheiro especial”. PEF3 

também revelou que sua escola fez adaptações para receber crianças com deficiência, mas 

que, mesmo assim, 

“eu tenho que buscar na sala, subir aquelas rampas todas, e aqueles obstáculos todos 
que temos aqui” (PEF3).  

 Outro pai – P2 – colocou uma situação inversa: 

“sempre prometem que vai ter banheiro que hoje não tem fraldário, vai ter rampa que 
hoje não tem rampa, vai ter material didático, que hoje não tem material didático”.  

P1 encontrou na escola uma situação favorável na recepção do seu filho, enquanto o 

sujeito P2 teve obstáculos impostos pela escola para receber essa criança em seu contexto 

educacional. Encontramos, nos dizeres, a angústia dos pais em oferecer o melhor para seus 

filhos, vista a existência de escolas que procuram sanar déficits e de outras que colocam 

barreiras para a inclusão acontecer. Talvez a presença do fisioterapeuta na escola possa 

influenciar positivamente para as melhorias necessárias e adaptação para as crianças com PC.  

A professora PA2 refere, ainda, que os pais de C2 questionam constantemente a 

escola em relação à acessibilidade arquitetônica e que quando quer usar o computador carrega 

a criança no colo para o andar superior. Em seus dizeres, menciona que “o pai tem esse ponto 

aí do banheiro, que precisa ter um banheiro especial” e, se referindo ao computador, nos diz 

que “se ele tivesse um computador na sala de aula, [...] a gente foi na sala de computação 

aqui no primeiro andar, daí eu levei ele no colo”. Cabe ressaltar que a acessibilidade 

arquitetônica é um fator que pode ser observado pelo professor.  

Quando PA2 comenta sobre carregar a criança no colo até o andar superior, permite 

que apontemos duas questões que precisam ser esclarecidas: a escola demonstra não estar 
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adaptada para a inclusão escolar, pois a criança precisa ser carregada, ou seja, fica 

subentendido que não existem rampas para acessar ao segundo piso e, ao mesmo tempo, o 

professor assume uma responsabilidade que não é dele, pois não cabe ao mesmo carregar seus 

alunos no colo para facilitar sua aprendizagem. 

Ressaltamos, ainda, que, nos dizeres dos professores, quando solicitados que se 

manifestassem sobre a necessidade de um fisioterapeuta ir à escola, encontramos unanimidade 

no que se refere ao auxílio que prestaria este profissional ao ambiente em questão. Os sujeitos 

entrevistados comentam sobre a fisioterapia:  

“nem que não tivesse na escola um fisioterapeuta, mas que viesse em determinados 
dias ou horários” (PR3). 
 
“Assim, uma fisioterapeuta estando na escola? [...] iria ajudar muito” (PEF3). 

 
“como agora a fisioterapia, importantíssimo, uma pessoa que sabe trabalhar mais 
especificamente com esse problema e não só o professor, [...] que bom que vocês 
estão juntos, a fisioterapia” (PEF2).            

Como já dito, os professores mostram que gostariam de ter o fisioterapeuta na escola 

para facilitar o trabalho com a criança que apresenta alguma necessidade educacional 

especial. Assim, a orientação específica a cada criança também é referida pelos professores, e 

a parceria com outros profissionais mostrou-se valorizada no dizer dos professores – “iria 

ajudar muito” (PEF3); “que bom que vocês estão juntos, a fisioterapia” (PEF2) Por vezes, 

pensamos que o educador precisa ter melhores esclarecimentos em relação ao seu aluno com 

Paralisia Cerebral para, então, poder prestar um ensino com melhor qualidade. 

Por meio de seus dizeres, os professores voltam a valorizar o trabalhar específico: 

“uma pessoa que sabe trabalhar mais especificamente com esse problema e não só o 

professor” (PEF2). É relevante ressaltar que os professores necessitam do atendimento 

especializado para melhor atender seus alunos, pois sua função é promover a aprendizagem da 

criança e, para tanto, faz-se necessário que tenham apoio de outros profissionais. Neste 

sentido, encontramos em Bersch (2007) que é relevante, no contexto escolar, observar a 

importância do atendimento especializado para participação efetiva do aluno com deficiência 

física no cotidiano da escola.  

Ainda sobre a importância da presença do fisioterapeuta na escola, PR3 sugere que 

este poderia estar no local, no caso, na escola, “em determinados dias ou horários”. A forma 

como esse professor propõe ao fisioterapeuta estar na escola pode ser uma alternativa de 

aproximar escola e fisioterapia. 
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A legislação não prevê a permanência do fisioterapeuta na escola, mas de acordo com 

Fávero et al (2007), garante, por meio da Constituição Federal, em seu artigo 206, inciso I, o 

dever do Estado com a educação e a garantia de acesso a todos ao ensino até o nível mais 

elevado. Também no artigo 208, inciso III, refere-se ao atendimento educacional 

especializado, que deve estar disponível em todos os níveis de educação e de preferência nas 

escolas comuns.  

O fisioterapeuta pode atuar no âmbito educacional ao orientar professores e pais 

quanto às necessidades que surjam em relação à criança com deficiência que frequenta a 

escola. Cabe aqui destacar o professor especialista, como o profissional que terá acesso ao 

aluno e aos profissionais de outras áreas das quais será necessário buscar o apoio para que a 

criança com Paralisia Cerebral possa suprir seus déficits enquanto está no ambiente escolar.  

Barros (2003) esclarece que a fisioterapia tem se lançado a pesquisar questões 

educacionais, pois parece muitas vezes estar longe e deslocada da realidade escolar, sendo que 

muitos perguntam o que os fisioterapeutas farão nas escolas.  O autor coloca a precisão de o 

fisioterapeuta se aproximar da realidade escolar e assim poder resolver mais facilmente as 

necessidades que a escola encontra ao inserir crianças com PC.  

Destacamos que seria enriquecedor a atuação conjunta de vários profissionais, como 

fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, médicos, entre outros, pois assim 

esses profissionais alicerçariam o trabalho nesse contexto. Uma orientação adequada e o 

diagnóstico precoce baseados em dúvidas e dificuldades reais podem auxiliar a todos: 

famílias, educadores e fisioterapeutas, ou seja, uma equipe multiprofissional poderia prover a 

assistência necessária às famílias, professores e crianças envolvidas no processo de inclusão 

escolar. 

 Para Mittler (2003), é necessário criar oportunidades aos que trabalham com crianças 

com necessidades educacionais especiais, o que não significa influenciar o professor em 

relação à inclusão; os professores precisam de oportunidades para refletir sobre propostas de 

mudanças que mexem com seus valores e com suas convicções e que afetam a prática 

profissional cotidiana.  

Voltamos ao contexto da pesquisa e encontramos professores que anseiam por 

esclarecimentos e subsídios para executarem seu trabalho mais plenamente. Quando PR1 cita: 

“É tão difícil, porque é uma coisa muito nova assim, muito recente. Eu acho que para 

perguntar, perguntar até teria um monte de coisas” ou PA1: “até uma coisa muito 

importante para mim e muito mais para ele, mas até hoje eu não sei nem como que é 
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trabalhado com ele, a fisioterapia”, referem o fato de ser uma novidade e que, apesar de já 

estarem trabalhando com essa criança, continuam com questões a serem esclarecidas. 

Os fisioterapeutas podem suprir em parte certas necessidades e discutir a situação de 

seus alunos com necessidades educacionais especiais. Cabe esclarecer que buscar o apoio 

mútuo entre áreas diversas traz acréscimo aos que vêem a criança com Paralisia Cerebral C 

em seu todo. O professor, o fisioterapeuta, o psicólogo, o arquiteto, entre outros, devem ter 

uma finalidade única: promover a melhor inserção e inclusão dessa criança na escola comum. 

Isso facilitará para que ela ultrapasse seus limites e não fique segregada a grupos homogêneos 

que compartilham deficiências, mas esteja incluída em grupos que compartilhem saberes e 

heterogenia.  

Em se tratando das crianças, discutimos, a partir desse momento, os dizeres das 3 

crianças participantes desta pesquisa, em relação ao que pensam sobre o fisioterapeuta ir até a 

escola. C3 nos disse: 

“Mais fisioterapia, é isso? [...] caminhar, escrever. [...] No caso assim não precisava, 
mas se você quiser ir, pode ir. [...] se você quiser ir conhecer minhas professoras, 
pode ir”. 

Os dizeres de C3 nos levam a apontar dois aspectos em sua resposta. O primeiro está 

ligado à visão que esta criança demonstra ter da fisioterapia: “Mais fisioterapia, é isso? [...] 

caminhar, escrever [...]” Essas palavras de C3 sugerem que a sua visão de fisioterapia na 

escola está fragmentada, relacionada à visão ambulatorial e à necessidade de fazer 

fisioterapia. O outro aspecto – “[...]  assim não precisava, mas se você quiser ir, pode ir [...]” 

– deixa subentendido que não gostaria que o fisioterapeuta fosse à sua escola, pois diz que não 

precisa e que, no caso de querer ir, pode fazê-lo para conhecer seus professores, ou seja, as 

palavras de C3 sugerem que não quer essa interferência em seu ambiente de aprendizagem.  

Consideramos que essa visão de C3 possa advir do fato de relacionar a fisioterapia a 

algo técnico e mecânico que às vezes presencia quando vai à clínica para receber o 

atendimento especializado. Os profissionais que atuam com essas crianças precisam se 

lembrar do aspecto lúdico que todos devemos ter quando abordamos crianças, sendo em qual 

área profissional de atuação for, além de que pode ser interessante a C3 maiores 

esclarecimentos sobre o papel do fisioterapeuta quando atua diretamente com ele.  

Aos pais do sujeito também cabem orientações a fim de facilitar a aceitação de seu 

filho sobre a necessidade da fisioterapia e a continuidade da mesma. 
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Para Barros (2002), o fisioterapeuta poderia orientar diretamente no ambiente de 

trabalho dos professores, sendo essas orientações passadas diretamente a eles no contexto 

educacional em que estão inseridos, de acordo com a avaliação feita no local. 

C1, a respeito da presença do fisioterapeuta na escola, nos disse: 

 “eu queria que ajudasse, porque não consigo fazer tudo sozinho”. 

C1 também afirma que o fisioterapeuta, na escola,  

“podia melhorar para copiar do quadro mesmo, [...] ajudasse porque eu não consigo 
fazer tudo sozinho. [...] no trabalho de aula”.  

C1 demonstra que reconhece suas limitações de forma natural e que um fisioterapeuta 

poderia ajudá-lo na escola. C3 e C2 também se manifestam a respeito:  

“para escrever pode ser um pouquinho” (C3). 

“a ler, [...] conversar com a professora, ensinar algumas coisa para a professora” 
(C2). 

Como já havíamos discutido, essas crianças – C1, C3 e C2 – souberam delimitar suas 

necessidades e desejos ao dizerem: “para escrever” (C3) ou “para copiar do quadro”(C1) 

ou “ler” (C2). 

 C2, ao afirmar que o fisioterapeuta poderia “ensinar a professora”, trouxe mais um 

aspecto a ser analisado. Esse indivíduo enfatizou um fato que leva a pensar nas dificuldades 

observadas na escola pelo aluno e professor, já que a intenção não é desenvolver no 

fisioterapeuta uma visão fragmentada, simplesmente ensinar o professor, mas que o mesmo 

destaque e reconheça situações de desconforto na escola e oriente melhor o que fazer nessa 

condição, facilitando, assim, uma maior proximidade entre os profissionais que estão 

envolvidos para desenvolvimento pleno da criança em questão.  

 A questão do escrever e copiar do quadro são aspectos marcantes nos dizeres dessas 

crianças participantes da pesquisa e que coincidem com a visão dos professores em relação ao 

fato de escrever e copiar serem fatores que estão intimamente ligados ao conceito que 

fazemos sobre a escola. Os professores citam, em seus dizeres, “o que eu posso ajudar além 

da escrita” (PA1) ou “no início ele pegava o lápis e chegava a quebrar a ponta” (PR1) e, 

ainda, “ela tem uma escrita um pouco mais lenta” (PR3). Ao relacionarmos os dizeres das 

crianças aos dos professores, observamos os paradigmas que envolvem a escola comum, ou 
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seja, o mais importante a quem vai à escola é que escreva e que essa escrita seja feita no 

caderno, não considerando o fato de que uma criança com PC não apresenta controle da força 

muscular de seus músculos e que isso pode influenciar diretamente na aprendizagem da 

criança levando a frustrações e à perda do estímulo para ir à escola. O fisioterapeuta pode agir 

como mediador nesse processo buscando, para professores e crianças, alternativas que 

facilitem o processo de ensino e de aprendizagem para ambos.  

Fischer (2001) sugere, como alternativa para as crianças com dificuldades para 

escrever, o uso de recursos alternativos, como o computador, a máquina de escrever ou outro 

acessório que facilite a esse aluno sua inclusão na escola e promova a aprendizagem.  

Os estudos que apontam para dificuldades motoras relacionadas à Paralisia Cerebral 

indicam que falhas na coordenação motora fina são observadas comumente nesses grupos e 

que podem resultar em dificuldades no manejo de objetos que exijam uma maior destreza 

manual, comprometendo tanto a escrita e o desempenho acadêmico, quanto à execução das 

atividades de vida diária (MAGALHÃES et al., 2003). 

Os recursos humanos, assim como os tecnológicos, permitem aperfeiçoar a qualidade 

das interações entre pesquisadores, clínicos, professores, alunos e pais na área de educação 

especial, bem como aumentar o rendimento do trabalho de cada um deles. Tais recursos 

distribuem-se em uma série de áreas, como as de comunicação em deficiências de fala que 

podem ocorrer na Paralisia Cerebral, assim como a deficiência auditiva ou o déficit 

intelectual, sendo as habilidades cognitivas, de leitura e escrita prejudicadas para essas 

crianças (CAPOVILLA, 1993).  

Para Bersch (2007), as dificuldades encontradas no cotidiano escolar não devem ser 

motivo para a exclusão de crianças com comprometimento físico, e o acesso à escola ao aluno 

nessa condição deve ser possibilitado por todos, assim como os recursos devem ser 

disponibilizados de forma a facilitar a convivência desse indivíduo. 

Para Corrêa (2006), toda criança com deficiência tem direito de manifestar seus 

desejos e interesses quanto à sua educação, na medida de sua capacidade de ampliar suas 

idéias, sendo que as escolas devem estar prontas para acolherem todas as crianças, 

independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 

outras. Acolher crianças com deficiências é uma necessidade educacional que se relaciona a 

crianças e jovens que buscam esse espaço da escola para conquistar maior autonomia como 

indivíduo. 

Todas as diferenças humanas precisam ser consideradas normais e a aprendizagem 

deve ajustar-se às necessidades de cada criança, e não ao contrário, pois uma pedagogia 
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centrada na criança é válida para todos os alunos e para toda a sociedade. Enfim, os avanços 

na coletividade têm considerado as diferenças, a dignidade à educação e as possibilidades de 

cada ser humano, independente de suas condições físicas que vêm proporcionando melhor 

qualidade de vida para cada um estar inserido em diversos ambientes (CORRÊA, 2006). 

Por fim, pensamos o quanto pode ser ampla a atuação do fisioterapeuta no ambiente 

escolar, direcionando pais, professores e escola na evolução dessa criança com PC que precisa 

e anseia por condições de ensino mais adequadas as suas necessidades, sendo que o 

profissional da fisioterapia pode ser um mediador e facilitador na construção desses conceitos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Quanto mais elevadas as verdades,  
mais é preciso tratá-las com atenção:  

do contrário, logo se tornam lugar-comuns,  
e em lugar-comuns não se acredita". 

                                                                                                        (NIKOLAI GOGOL). 

Durante a pesquisa, foi possível fazer algumas descobertas, as quais foram reveladas 

ao longo da discussão dos dados. Entretanto, se faz necessário trazê-las aqui novamente, a fim 

de relacionar os objetivos propostos às questões encontradas.  

Em um primeiro momento, encontramos, nos dizeres dos acadêmicos do curso de 

Fisioterapia, uma visão fragmentada, reforçando a falta de entendimento do acadêmico de que 

a escola e a formação do profissional precisam ser contínuas e integradas, ou seja, o 

fisioterapeuta precisa se aproximar do espaço escolar para se inserir no mesmo e, assim, 

reconhecer as necessidades pertinentes à inclusão das crianças com Paralisia Cerebral. 

Encontramos, é claro, uma dificuldade em levar esses profissionais até a escola, pois quem 

oferecerá esse recurso? O estado, o município, a escola, os pais? Fazer órgãos públicos 

entenderem o que é preciso para o melhor bem-estar da criança com Paralisia Cerebral ou de 

qualquer uma que tenha necessidades educacionais especiais é um fato relevante, pois a 

necessidade de formar equipes de profissionais que trabalhem em prol das crianças e na 

escola pode facilitar a inclusão escolar destas. 

Na sequência, apreendemos que esses futuros profissionais ainda não estabeleceram 

uma idéia clara e objetiva do que fazer nesse espaço exatamente, pois permeiam propostas em 

avaliar e diagnosticar atrasos no desenvolvimento motor e que, para isso, faz-se necessário 

dirigir-se até a escola para aproximar-se da criança no contexto escolar. Além disso, citaram a 

necessidade de adaptações de mobiliário e outros recursos a fim de que as crianças com 

Paralisia Cerebral sejam beneficiadas com a melhor postura durante a realização de suas 

tarefas em sala de aula.  

Na análise realizada, foi possível constatar as dificuldades encontradas pelos alunos do 

curso de Fisioterapia em delimitar seu papel na escola, pois encontramos uma visão 

reducionista. No caso, estes demonstraram dificuldades em definir a atuação do fisioterapeuta 

na escola, o que pode estar relacionado à sua formação acadêmica, envolvida muito com a 

prática terapêutica, que não deve ser esquecida, mas ampliada além destes conceitos. Apesar 
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de o curso de Fisioterapia da FURB visar uma formação mais abrangente e generalista, o 

acadêmico não está atingindo completamente o objetivo de atuar em diversos contextos, como 

no caso a escola. Neste sentido, propor mudanças relacionadas ao conteúdo programático, 

oferecer visitas às escolas e promover discussões a respeito da inclusão escolar pode oferecer 

ao aluno de Fisioterapia uma visão não-fragmentada e prepará-lo para enfrentar situações que 

requerem mais do que o conhecimento técnico-científico. Fica aqui como recomendação que 

esses alunos vivenciem o espaço escolar enquanto estão na graduação a fim de o 

reconhecerem e estarem mais integrados ao contexto da escola.  

Aos professores, coube o fato de encontrarem dificuldades ao conviverem com 

crianças com Paralisia Cerebral. Enquanto alguns preferem não tirar seus alunos da cadeira 

por não saberem como fazer, outros citam que os mesmos precisam melhorar a coordenação 

motora, pois segurar a criança em determinada postura – o que, segundo um professor, 

facilitaria a aprendizagem –, pode não ser pertinente à criança. Sabemos, após as discussões 

realizadas, que os alunos participantes desta pesquisa apresentam maiores condições físicas 

do que os professores observam. Aos professores cabem melhores orientações sobre o que é 

Paralisia Cerebral, quais alterações motoras e associadas acontecem, assim como 

reconhecerem as individualidades de cada criança. Para tanto, é indispensável o fisioterapeuta 

deslocar-se até a escola, pois para este é impossível saber o que a criança precisa sem vê-la no 

ambiente em que se manifesta a sua necessidade. 

Reconhecer o que cada criança precisa especificamente é um papel importante que 

cabe ao fisioterapeuta. Orientar professores e agir em parceria a partir dessa análise é o que 

facilitará o acesso desses sujeitos à escola regular.  

Os professores também precisam mostrar mais interesse em relação aos seus alunos, 

saber que tipo de patologia apresentam e como ocorrem as alterações nesses alunos, o que é 

fundamental ao bom desenvolvimento de sua aula e aluno. Apoiar-se completamente no 

professor auxiliar sem procurar fazer a sua parte como professor regente ou de Educação 

Física empobrece o processo de inclusão escolar dessas crianças. 

Durante a pesquisa, também constatamos que um dos professores regentes mostrou 

maior interesse em buscar conhecimento e alternativas para melhor incluir seu aluno, 

enquanto os outros se mantiveram à parte esperando que o professor auxiliar resolvesse 

questões referentes àquele aluno. Os professores de apoio não podem desempenhar o papel 

desses professores citados, substituindo-os, pois, como o termo nos diz, são professores de 

apoio. 
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Sugerimos, ainda, a presença do professor especialista, pois esse profissional 

disponibilizará recursos para facilitar a aprendizagem da criança, considerando as 

necessidades específicas da mesma e ainda estabelecerá o contato entre a escola e o 

fisioterapeuta com o intuito de suprir as necessidades existentes em função da Paralisia 

Cerebral. O fisioterapeuta e o professor especialista podem atuar em conjunto com o objetivo 

comum de facilitar o acesso da criança com deficiência à escola. 

Quanto aos pais, estes deixaram claro, em seus dizeres, que o fisioterapeuta deveria ir 

até a escola e promover alongamentos, além de melhorar a coordenação motora para escrever. 

É necessário lembrar que a questão do atendimento clínico da fisioterapia ocorre no espaço 

ambulatorial e que, na escola, não poderão ser feitos atendimentos voltados a essas questões. 

Neste sentido, é preciso esclarecer aos professores e crianças sobre certas maneiras de agir 

para amenizar as dúvidas e para que tenham maior segurança. Os pais igualmente precisam 

conhecer melhor as condições motoras de seus filhos, cabendo ao fisioterapeuta prestar-lhes 

os esclarecimentos necessários. Aos pais, por sua vez, cabe criar para suas crianças condições 

de conviverem sem preconceitos nos espaços que vão além de suas casas.  

No que se refere às crianças, ficou claro que também precisam reconhecer melhor suas 

potencialidades e déficits para serem maiores agentes de si mesmos; da mesma forma, as 

crianças precisam saber melhor qual o papel do fisioterapeuta na escola para verem a presença 

desse profissional no ambiente escolar como algo favorecedor. 

É certo que o papel do fisioterapeuta no contexto escolar não está bem estabelecido, 

pois os sujeitos da pesquisa convergem e divergem em vários momentos enquanto tratamos 

sobre esta questão. Compreendemos, então, que se faz necessário melhor formação 

globalizada do acadêmico do curso de Fisioterapia e maiores saídas a campo para 

reconhecerem outros espaços, além do ambulatorial e hospitalar. Da mesma forma, os pais 

devem estar mais esclarecidos quanto aos comprometimentos motores de seus filhos para, 

assim, poderem deixar mais claro a eles e a seus professores quais as reais necessidades de 

ambos, podendo o fisioterapeuta agir como um mediador nesse processo.  

Quanto ao objetivo geral proposto – analisar a compreensão dos pais, dos professores, 

dos acadêmicos do curso de Fisioterapia e das crianças com Paralisia Cerebral sobre o papel 

do fisioterapeuta na inclusão escolar –, encontramos respostas nos dizeres dos sujeitos da 

pesquisa para definirmos melhor esse papel: primeiro, torna-se necessário ao fisioterapeuta 

frequentar o ambiente escolar para, assim, reconhecer as necessidades individuais de cada 

criança abordada, sendo que, para tanto, é importante que o professor esteja presente referindo 

sugestões e prioridades em relação àquela criança que está na escola; segundo, cabe ao 



 115 

fisioterapeuta definir aos pais e às crianças o que pode fazer na escola e o que estes podem ou 

não fazer, assim como saber de forma clara o que é Paralisia Cerebral, sem rodeios, para que 

o assunto seja abordado com naturalidade; e terceiro, no curso de Fisioterapia, é preciso um 

trabalho interdisciplinar, pois os fisioterapeutas precisam visualizar o ser humano como um 

todo, e não apenas aspectos biomecânicos e fisiológicos. 

Afinal, o fisioterapeuta, sendo um profissional da saúde, deve ser atuante na 

promoção, na prevenção e no tratamento da doença, não podendo, porém, ser um simples 

executor de técnicas e métodos. É imprescindível que apresente competência técnica para 

exercer sua profissão, assim como desenvolver soluções para os problemas enfrentados. 

Porém, sem tornar-se restrito na execução da sua profissão, permear em outras áreas e 

trabalhar com outros profissionais amplia a formação e a visão do fisioterapeuta. Cabe a todos 

que convivem com crianças com Paralisia Cerebral reconhecerem melhor a situação social e 

escolar em que essas crianças se encontram, assim como terem claras as necessidades 

individuais das mesmas. 

Pretendemos, a partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, esclarecer aos pais, 

professores e acadêmicos do curso de Fisioterapia como o fisioterapeuta pode atuar na 

inclusão escolar, retornando à escola e estabelecendo novo contato com os sujeitos da 

pesquisa. Às crianças, cabe esclarecer que a fisioterapia na escola não está relacionada ao que 

eles vivenciam na clínica, mas que este profissional tem por objetivo facilitar a participação 

em atividades e orientar professores. 

É relevante, ainda, ressaltar que a pesquisa aqui realizada procurou escutar a voz de 

diversos sujeitos envolvidos na inclusão escolar da criança com Paralisia Cerebral, no caso, as 

crianças e os pais que mais dificilmente são ouvidos nas pesquisas sobre inclusão. 

Ainda como sugestão para continuidade desta pesquisa, entendemos que iniciar um 

ciclo de palestras relacionadas às dúvidas que os professores e pais expressam em relação às 

suas crianças pode ser esclarecedor a eles. Ainda, em cada escola participante da pesquisa, 

caberia analisar como cada um dos sujeitos, no caso, as crianças, se comporta no ambiente 

escolar, do ponto de vista de motor, para, então, obter resultados pertinentes à inclusão dos 

sujeitos envolvidos e atuar diretamente diante dessa situação. 

Como perspectivas para novas pesquisas, temos o entendimento de que esta atuação 

direta do fisioterapeuta na escola avaliando e aplicando condutas possa servir como referência 

para a continuidade deste trabalho.  

Sugerimos, ainda, que os cursos de Fisioterapia, em especial o da FURB, promovam 

aos seus acadêmicos oportunidades de frequentar a escola, por meio de visitas ou, até mesmo, 
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como um espaço de prática clínica, de estudar a inclusão escolar e de vislumbrar um novo 

campo de atuação.  

Não temos a pretensão, nesta pesquisa, de fazer generalizações. O que esperamos é 

contribuir com a profissão, com os pais, com os professores e com as crianças com Paralisia 

Cerebral, assim como ampliar horizontes na formação do fisioterapeuta e no desempenho de 

seu papel. 
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APÊNDICE A 

 

MODELO  

 
CONSENTIMENTO DO(A) PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 Eu,  _____________________________________, DECLARO que fui esclarecido(a) 

quanto aos objetivos e procedimentos do estudo pela pesquisadora e CONSINTO minha 

participação neste projeto de pesquisa, a realização das gravações das entrevistas, bem como o 

uso das informações para fins de estudo, publicação em revistas científicas e/ou formação de 

profissionais 

 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 

Blumenau, _____ de _________________de 2007. 
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APÊNDICE B 

 

TÓPICO-GUIA 

 
A. Para entrevista com os pais:  
 
1. Acesso do filho à escola atual. 
2. Conhecimento sobre o comprometimento que o filho apresenta. 
3. Necessidade ou não da atuação da fisioterapia na escola onde o filho estuda.  
4. Atuação da fisioterapia no comprometimento motor do filho. 
5. Expectativas sobre a atuação da fisioterapia na escola facilitando a inclusão do filho. 
 
B. Para entrevista com o professor: 
 
1. Questionamentos que gostaria de fazer para o fisioterapeuta sobre o seu aluno deficiente. 
2. Conhecimento que possui sobre a deficiência de seu aluno. 
3. Expectativas sobre a atuação da fisioterapia na escola facilitando a inclusão do aluno com 
deficiência. 
 
C. Para entrevista com os acadêmicos do curso de fisioterapia 
 
1. Concepção de inclusão escolar. 
2. Formas de atuação do fisioterapeuta na escola. 
3. Enumere pontos que considera relevantes na atuação do fisioterapeuta na escola. 
4. Vivência com a inclusão escolar. 
 
D. Para entrevista com as crianças 
 
1. Frequentar a escola. 
2. Relacionamento com colegas e professores e o que poderia melhorar. 
3. Participação nas aulas e atividades e como acontece. 
4. Fale sobre o que você gostaria que o fisioterapeuta fizesse para ajudá-lo, caso ele  fosse à 
escola. 
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APÊNDICE C 
 

ENTREVISTAS 

 

A) ACADÊMICOS 

 
 
ENTREVISTADA: F1 – acadêmica do 9º semestre de Fisioterapia da FURB 
 
Entrevistador: Você sabe o que é inclusão escolar? Explique. 
 
Entrevistado: Inclusão escolar seria a inclusão daquelas pessoas que perante a sociedade não 
seriam normais. Elas teriam alguma deficiência visual, motora e por isso alguns precisam de 
escolas especiais, mas assim, nem todos. Eles poderiam frequentar escola normal. 
 
Entrevistador: Você sabe como o fisioterapeuta pode atuar na escola? Explique. 
 
Entrevistado: Com alunos de inclusão? (Isso). Adaptá-lo, promover adaptação tanto na parte 
da logística da escola, se necessita de rampa, uma cadeira mais adequada para ele, ajudar na 
socialização com os outros colegas, atenção com a professora; também corrigir determinadas 
posturas que ele venha desenvolver. Acho que seria isso. 
 
Entrevistador: Você pode enumerar que pontos de atuação você acha relevantes na atuação do 
fisioterapeuta na escola? 
 
Entrevistado: Não entendi a pergunta. 
 
Entrevistador: Pontuar o que fazer exatamente, o que você faria, como você procederia se 
você fosse à escola? 
 
Entrevistado: Acho que teria que fazer um levantamento de quais são os alunos de inclusão, 
quais são os déficits deles, para dentro de cada um deles melhorar aquilo. Por exemplo, se é 
uma criança que ela faz uso de cadeira de rodas, então como é que a gente vai melhorar isso, 
nela ali, a criança, adaptá-la melhor. Ou se é uma criança que vem com uma órtese, com uma 
bengala, como é que a gente pode trabalhar com ela, melhorar. Daí teria que ter, eu acho, um 
horário, não sei, dentro da parte de Educação Física. Ela de repente não se enquadra com as 
outras crianças, então ela iria, digamos, pra fisioterapia fazer um trabalho mais específico pra 
ela. 
 
Entrevistador: E você tem alguma vivência, conhecimento ou prática da inclusão escolar? 
 
Entrevistado: Assim, eu já vi, por exemplo, na universidade, eu trabalho no laboratório da 
universidade, então lá a gente tem um Down (Síndrome de Down) que faz o curso de 
Biologia. Então muitas vezes a gente tem que se adaptar para explicar as coisas pra ele mais 
lentamente, procurar uma maneira pra ele entender o que a gente está passando, porque, já 
que ele foi incluso ali, a gente tem que dar oportunidade para ele aprender também. 
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ENTREVISTADO: F2 – acadêmico do 9º semestre de Fisioterapia da FURB 
 
Entrevistador: Você sabe o que é inclusão escolar? Explique. 
 
Entrevistado: Com paciente com deficiência? 
 
Entrevistador: É, o que é inclusão escolar, que nós falamos, inclusão escolar, o que é isso, o 
que vem na sua cabeça quando se fala em inclusão escolar? 
 
Entrevistado: Bom, inclusão escolar eu entendo como uma preparação de um indivíduo, sendo 
criança ou não, para ser inserido num universo de aprendizagem dentro de uma instituição 
chamada escola. 
 
Entrevistador: Você sabe como o fisioterapeuta pode atuar na escola? 
 
Entrevistado: O fisioterapeuta pode tanto preparar o indivíduo para a instituição quanto a 
instituição para o indivíduo; tanto na parte laboral, por parte da instituição e como parte de 
adaptação de um indivíduo possível portador de alguma deficiência, se adaptar nessa 
instituição e como se portar diante dos obstáculos, de locomoção; como se portar diante das 
outras crianças, das atividades. Eu acho que o fisioterapeuta deve ir por esse rumo, por esse 
caminho. 
 
Entrevistador: E você pode enumerar que pontos de atuação você acha relevantes na atuação 
do fisioterapeuta na escola? Que procedimentos, se você fosse à escola, como você atuaria, 
que procedimentos você tomaria? 
 
Entrevistado: Bom, levando-se em consideração um portador de deficiência, ensinar a eles as 
limitações, até onde ele possa ir, ver até onde ele consegue, nesse limiar, nessa diferença. 
Acho que seria fundamental o fisioterapeuta frisar junto ao indivíduo, sendo uma criança ou 
um adulto, acho esse um ponto importante, o ponto de locomoção por dentro da instituição, 
dali para fora da escola também. 
 
Entrevistador: Seria assim, se você chegasse à escola hoje, como fisioterapeuta, como você 
atuaria, seria nesse sentido? 
 
Entrevistado: Seria para os alunos, trabalhando com os alunos, primeiro nesse sentido, no 
sentido de como, primeiro por necessidade, já que os deficientes físicos teriam uma 
necessidade maior, juntamente com todos os demais, de como a postura, em relação à postura, 
vendo mais a parte ortopédica, de como a escola poderia corrigir isso para o futuro, para sua 
própria saúde. 
 
Entrevistador: E você tem alguma vivência, conhecimento ou prática da inclusão escolar? 
 
Entrevistado: Não; particularmente eu não tenho nenhuma vivência. Somente como aluno 
mesmo, desde quando iniciei, até agora que ainda não terminei minha vida escolar. 
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ENTREVISTADA: F3 – acadêmica do 9º semestre de Fisioterapia da FURB 
 
Entrevistador: Você sabe o que é inclusão escolar? Explique. 
 
Entrevistado: Sim, seriam as pessoas com necessidades especiais, alterações, síndromes, que 
teriam a necessidade de permanecer na escola. Seria um meio em que essas crianças, esses 
indivíduos se adequariam à escola, ou a escola de adequaria a eles.  
 
Entrevistador: Você sabe como o fisioterapeuta pode atuar na escola? Explique. 
 
Entrevistado: Bom, na escola, o fisioterapeuta pode atuar procurando diagnosticar alterações 
do desenvolvimento motor das crianças; na inclusão, fazendo trabalhos específicos com as 
pessoas com as alterações, com alterações associadas. 
 
Entrevistador: E você pode enumerar que pontos de atuação você acha relevantes na atuação 
do fisioterapeuta na escola? 
 
Entrevistado: Na prevenção e no diagnóstico precoce de alterações motoras, principalmente. 
 
Entrevistador: Se você fosse pontuar, como você atuaria; se você fosse até a escola, o que 
você faria? 
 
Entrevistado: Como assim? 
 
Entrevistador: No processo de inclusão escolar, se você fosse atuar na escola, o que você 
faria? 
 
Entrevistado: Eu procuraria adequar o meio pra receber a pessoa que precisaria dessa inclusão 
como um meio físico, as pessoas que trabalham no local, saber o que fazer com a pessoa que 
precisa ser inclusa e tentar deixar essa pessoa o mais próximo do funcional pra acompanhar o 
grupo com que ela convive na escola. 
 
Entrevistador: E você tem alguma vivência, conhecimento ou prática da inclusão escolar? 
 
Entrevistado: Não tenho nenhuma vivência, única coisa que eu tenho é o que escuto que os 
professores comentam que até na FURB tem pessoas com Síndrome de Down cursando nível 
superior, mas não tenho nenhuma convivência nem nada diretamente dentro de escola assim. 
 
 
ENTREVISTADA: F4 – acadêmica no 9º semestre de Fisioterapia da FURB 
 
Entrevistador: Você sabe o que é inclusão escolar? Explique. 
 
Entrevistado: No meu entender, a inclusão escolar são as crianças que têm necessidades 
especiais de estarem frequentando o ensino regular, sendo feita uma abordagem 
multiprofissional na escola com professores, psicólogos e toda a parte de estrutura para que 
eles não se sintam nem um pouco prejudicados nem discriminados, e que possam atuar e ter o 
mesmo conhecimento que as crianças sem necessidades especiais têm, participar igualmente, 
nas mesmas condições. 
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Entrevistador: Você sabe como o fisioterapeuta pode atuar na escola? Explique. 
 
Entrevistado: Então, eu acho que o fisioterapeuta tem bastante papel, bastante coisa pra fazer 
na escola. Principalmente com estimulações precoces, para as crianças que não possuem um 
bom desenvolvimento e também fazendo o seu papel, ajudando os professores nessa inclusão, 
com eles, ajudando no desenvolvimento. Acho que tende a ganhar o aluno e o professor. 
 
Entrevistador: Mas você consegue especificar alguma coisa em si, ser um pouco mais 
específica no trabalho do fisioterapeuta? 
 
Entrevistado: Eu acho que é mais na estimulação, do que aluno possui algum déficit, seja 
motor ou cognitivo, na estimulação, mais da parte motora. 
 
Entrevistador: Você pode enumerar que pontos de atuação você acha relevantes na atuação do 
fisioterapeuta na escola? 
 
Entrevistado: Acho que a primeira parte seria abordar um contato entre o aluno e o 
profissional, estabelecer um vínculo pra criança sentir mais segurança e poder produzir. E 
depois de estabelecido esse vínculo, eu acho que estar levantando os principais déficits que a 
criança possui e estar trabalhando na estimulação dela para que ela possa alcançar um 
desenvolvimento mais próximo do normal. 
 
Entrevistador: E você tem alguma vivência, conhecimento ou prática da inclusão escolar? 
 
Entrevistado: Sim, minha mãe sendo pedagoga, ela sempre comenta que a inclusão social 
ainda está longe de se tornar algo bom, e que isso não é só culpa dos professores, mas sim 
porque eles não têm ajuda do governo, de ninguém que os treine para saber como lidar com 
esses pacientes que estão chegando com problemas especiais. Mas ela sempre tenta abordar 
de uma maneira mais normal possível e sempre comenta que ela foi atrás e fez cursos pra 
saber como tratar e como deixar o paciente o mais à vontade possível. 
 
 
ENTREVISTADA: F5 – acadêmica do 9º semestre de Fisioterapia – FURB 
 
Entrevistador: Você sabe o que é inclusão escolar? Explique. 
 
Entrevistado: Bom, a inclusão é referente a alunos que podem ter alguma deficiência, tanto 
motora como psicomotora também. 
 
Entrevistador: Inclusão, isso, a inclusão, e o escolar? 
 
Entrevistado: No caso, não separar as pessoas com alguma deficiência, no caso da inclusão, 
colocar eles com alunos que são ditos ‘normais’, que não têm a deficiência que o outro aluno 
poderá ter. 
 
Entrevistador: Você sabe como o fisioterapeuta pode atuar na escola? Explique. 
 
Entrevistado: bom, ele poderá atuar na, por exemplo, relacionado à ergonomia no caso, mas 
mais relacionada à interação social. 
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Entrevistador: Quais aspectos você considera que ele pode atuar, onde, como, de que forma, 
em que área, de que jeito, você sabe como o fisioterapeuta pode atuar na escola? Como, sim 
ou não? 
 
Entrevistado: Ele poderá, por exemplo, perceber se alguma criança tem algum atraso, no 
desenvolvimento dela, psicológico, tanto motor, associado ao psicomotor; acho que mais 
associado a isso. Também tem o lado da ergonomia, por exemplo, um aluno que contém 
alguma deficiência física e precisa de alguma adaptação também para que ele possa ter 
melhor desempenho na sala de aula. 
 
Entrevistador: Então, enumere pontos de atuação que você acha relevantes na atuação do 
fisioterapeuta na escola. Você pode enumerar? Como vamos trabalhar, o que fazer, como 
você chegaria à escola, como você faria, como você atuaria, que pontos? Que partes, como 
você dividiria isso? O que você levaria em consideração? 
 
Entrevistado: Como eu iria fazer? Fazer uma avaliação, no caso? 
 
Entrevistador: Como, que pontos são relevantes na atuação do fisioterapeuta na escola? 
 
Entrevistado: Ai meu deus do céu, deixa eu pensar... Assim, como eu iria fazer para, por 
exemplo, vou chegar numa sala de aula, vou observar se tem algum aluno com alguma 
deficiência, se está precisando de alguma atenção especial. É, eu faria assim: primeiro, iria 
observar se na sala de aula irá conter algum aluno com alguma deficiência, que iria precisar 
de alguma atenção especial, de algum cuidado especial, no caso de algum tratamento ou não. 
 
Entrevistador: Mais alguma observação neste sentido? Primeiro, então você me diz que 
perceberia se existe alguém com alguma alteração na sala de aula que necessitasse da 
fisioterapia; a partir daí teria mais alguma coisa a fazer ou seu trabalho estaria encerrado? 
 
Entrevistado: Não, daí eu poderia montar, não sei, depende da escola, um atendimento para 
esses alunos, para que ele possa ter um melhor desenvolvimento e acompanhamento na sala 
de aula, dependendo da alteração que o paciente teria. 
 
Entrevistador: E você tem alguma vivência, conhecimento ou prática da inclusão escolar? 
Você conhece alguém, você já viu alguém, você já falou com alguém? 
 
Entrevistado: Aqui na faculdade, tem uma menina que ela é di (diplégica), no curso de 
Fisioterapia; ela é diplégica. 
 
Entrevistador: Você conhece alguém ou você já foi a alguma escola ou você já viu alguém 
que está trabalhando com criança em alguma escola? Que ajudou você a formar conceitos? 
 
Entrevistado: Não, relacionado com a fisioterapia, não. 
 
Entrevistador: Não tem nenhuma vivência?  
 
Entrevistado: Ah, tem a minha irmã que é formada em Pedagogia e ela tem alunos com 
deficiências auditivas e visuais. Ali, na escola dela, ela não tem uma formação para trabalhar 
assim com esses deficientes, mas ela tenta fazer com que eles tenham um melhor 
acompanhamento das matérias. 
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Entrevistador: Que tipo de deficiente? Todos os tipos ela trabalha? 
 
Entrevistado: Não, com deficientes mentais, mais auditivos e visuais; mas visuais é mais 
difícil; ela teve um aluno só, é mais auditivo mesmo. 
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B) COM OS PAIS 
 
 
ENTREVISTADA: P3, mãe de C3 – paciente da clínica 
 
Entrevistador: Você conhece ou sabe qual o comprometimento que seu filho apresenta? 
 
Entrevistado: É a diplegia espástica, que é falta de oxigênio no cérebro que ela teve quando 
nasceu. 
 
Entrevistador: A senhora conhece quais as dificuldades que ela apresenta, reconhece as 
dificuldades, seria capaz de nos dizer? 
 
Entrevistado: Falta de coordenação motora, mas pra explicar exatamente eu não sei. 
 
Entrevistador: Como foi a aceitação da matrícula na escola? 
 
Entrevistado: Primeiro, tirando o diretor, na secretaria não foi aceito, disseram que não tinha 
pessoal pra cuidar dela, mas depois com muita insistência, aí aceitaram, aí tinha uma pessoa 
que cuidava dela, cuidava bem e agora ta beleza, não tem problema mais. 
 
Entrevistador: Você sente necessidade da atuação da fisioterapeuta na escola que sua filha 
estuda? Por quê?  
 
Entrevistado: Ah, tudo assim que ajudar, qualquer coisa que movimente ela, movimente 
diferente já é válido, que ela possa fazer. 
 
Entrevistador: Então a senhora sente uma necessidade da fisioterapia na escola, de ter um 
fisioterapeuta na escola? 
 
Entrevistado: Seria ótimo! Na Educação Física, por exemplo, ela não pode fazer muita coisa. 
Então se tivesse um fisioterapeuta nessa hora da Educação Física, ela poderia fazer outra 
coisa, assim, que fosse ao alcance dela, porque criança corre, joga bola e isso ela não pode 
fazer; então ela faria uma coisa diferente. 
 
Entrevistador: E como você acredita que a fisioterapia atua no comprometimento motor da 
sua filha? O que ela faz pela sua filha, em que aspectos que ela atua? No que a senhora vê que 
ela participa no desenvolvimento da sua filha, na evolução? 
 
Entrevistado: Ah sim, ajuda bastante, no alongamento, ela melhora; quando está doendo 
alguma coisa, a gente tenta repetir em casa os movimentos; alivia a dor. 
 
Entrevistador: E o que você espera que a fisioterapia atue na escola facilitando a inclusão da 
sua filha? Ela está no colégio e teve dificuldades em alguns aspectos. Que aspectos mais 
importantes ela teve dificuldades e o que a fisioterapia, no momento dessa dificuldade maior, 
poderia ter feito pela sua filha em algum momento? 
 
Entrevistado: Não sei, assim, na escrita dela, ela está bastante, assim, a letra dela é difícil de 
entender. Para uma criança que está na 4ª série, eu acho ruim, porque não dá quase para 
entender o que ela escreve e ela adora escrever de letra pegada e só que daí não dá de entender 
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nada do que ela escreve. Acho, assim, que na coordenação pra ela escrever. Isso seria 
excelente. 
 
Entrevistador: Assim, por exemplo, no sentar, na participação das atividades, alguma outra 
dificuldade? 
 
Entrevistado: Sim, que nem teve uma fisioterapeuta na escola; ela arrumou uma cadeira 
especial para C3, com apoio, foi levantada mais a carteira dela; isso tudo foi feito, ajudou 
bastante. 
 
Entrevistador: Ajudou, melhorou alguns aspectos. Que aspectos, a senhora saberia dizer? 
 
Entrevistado: Assim, quando ela ficava na cadeira normal, não tinha nem como, doía muito as 
costas; agora não, isso foi onde ajudou. 
 
 
 
ENTREVISTADOS: P1, pai de C1 – paciente do setor de Neurologia 
 
Entrevistador: Você sente necessidade da atuação do fisioterapeuta na escola em que sua filha 
estuda? Por quê?  

 
Entrevistado: Eu sinto que é importante, porque desenvolve bastante a criança. A fisioterapia, 
no caso do C1, desenvolveu bastante. Se não fosse a fisioterapia, eu acho que ele não seria o 
que ele é hoje. Eu acho que é importante e na escola também. 
 
Entrevistador: Mas na escola, deixa eu te fazer uma outra pergunta: qual o comprometimento 
que seu filho apresenta? A senhora tem conhecimento do comprometimento do seu filho? 
 
Entrevistado: O C1, eu acho que é motora. 
 
Entrevistador: Qual o comprometimento motor que seu filho apresenta? 
 
Entrevistado: Ele apresenta problema na coordenação motora e mental bem pouca coisa, que 
talvez com o atraso da movimentação, ele não está aprendendo outras coisas; ele está 
deixando de aprender. Como a criança normal corre, brinca de bola, passeia com outras 
crianças. Ele já é mais individual; então já deixa de aprender um pouco nessa parte também. 
 
Entrevistador: Então voltamos à outra pergunta. Você sente necessidade da atuação do 
fisioterapeuta na escola em que sua filha estuda? Por quê?  
 
Entrevistado: É muito importante para ver como ele está sendo tratado lá, a postura dele 
sentado lá, o fisioterapeuta já tem noção de como deve se comportar a criança no colégio 
também; não só em casa ou só na fisioterapia; no colégio também, que ele passa uma boa 
parte do seu tempo lá; então teria que ser bem corrigido lá também, todos os setores 
corrigindo, tanto em casa, no colégio e na fisioterapia que a gente traz ele. 
 
Entrevistador: E como você acredita que a fisioterapia atua no comprometimento motor do 
seu filho? 
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Entrevistado: Nos alongamentos, desde que a gente trouxe ele para começar a fazer a 
fisioterapia, a gente vê um bom desenvolvimento na espasticidade da perna dele, nos 
movimentos. E aqui na FURB, a gente viu e a gente já fez em outros lugares e na FURB foi o 
melhor desenvolvimento que ele teve nessa fisioterapia, também, com o pessoal, todo mundo 
tratando muito bem dele. Então essas coisas; a gente percebe que mudou bastante realmente, 
que teve um bom desenvolvimento com a fisioterapia, senão hoje ele estaria bem atrofiado se 
não tivesse fazendo fisioterapia. 
 
Entrevistador: E o que você espera que a fisioterapia atue na escola facilitando a inclusão do 
seu filho? Vocês observam que ele tem alguma dificuldade no colégio, específico no qual a 
fisioterapia pudesse estar atuando lá? 
 
Entrevistado: Nas aulas de Educação Física, talvez, acompanhar uma aula de Educação Física, 
com o professor, o que pode ser feito se ele pode ir no chão, do jeito que ele pode ir no chão, 
andar ou engatinhar ou sentar nas aulas de Educação Física principalmente porque eles tem 
medo às vezes de deixar, ‘Mãe, pode deixar assim?’ ou ‘Pai, pode deixar assim?’, ‘Ele pode 
ficar sentado?’, ‘Pode tirar o calçado dele?’. Essas dúvidas eles sempre têm no colégio. Então 
se tem um profissional lá que acompanhe ele na fisioterapia, estando lá dando uma instrução 
para eles, isso é bastante importante. 
 
Entrevistador: Como foi a aceitação da matrícula na escola? 
 
Entrevistado: No colégio, a gente foi muito bem recebida. Quando a gente matriculou ele a 
diretora era a “I”, ela nos atendeu muito bem e a “A” era a pedagógica; também nos atendeu 
muito bem e, até hoje, vem nos atendendo muito bem. A gente não pode reclamar do colégio 
lá. A gente já viu em outros colégios, outras crianças, outros casos que reclamam, e nós, nós 
não tem o que reclamar. 
 
Entrevistador: E foi necessária alguma adaptação? O colégio fez alguma adaptação? 
 
Entrevistado: Eles correram atrás de uma cadeira de rodas para ele; eles nos forneceram, 
foram atrás da prefeitura, pegaram a cadeira de rodas. E dão professor de apoio pra ele, só 
para ele. E a cadeira, eles adaptaram uma cadeira para ele, uma carteira mais baixa para a 
necessidade dele e a cadeira de rodas se adapta bem.  
 
Entrevistador: E o banheiro não foi também? 
 
Entrevistado: É o que foi adaptado; foi feito o banheiro; o banheiro também foi mexido. Foi 
feito um banheiro especial, porque eles têm um banheiro para criança. Todos usam. Bem 
pequeninho, banheiro bem pequeno que consegue encostar o pé no chão, tudo certinho, que 
antes era só banheiro normal e agora tem o banheiro especial para cadeira de rodas pra ir lá e 
entrar. Isso serve justamente também para o pré. Não é só no caso dele; é paras crianças do 
pré também, com aquele vasinho bem pequeno, para criança mesmo. 
Isso não tinha e quando ele entrou dava problema para por ele no banheiro, porque só tinha 
ele mesmo que não andava e tem criança com problema lá, mas outros problemas, hiperativo, 
com problema de não andar. Os banheiros e em relação aos bebedouros também eles fizeram 
para criança, uma altura para criança mesmo também. Eles tem uma ala lá que são três salas, 
2 salas que é mais para o pré. Então eles prepararam o banheiro só para o pré e os bebedouros 
para o pré também. E eles fazem a refeição, hora do recreio separado com as outras turmas 
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também do pré. Isso também eles providenciaram também para as crianças e para os adultos 
separados. 
 
Entrevistador: Mas a sala de aula toda dele é separada ou só ele faz a refeição separada? 
 
Entrevistado: Não, a sala dele toda, tem até um grau, até o primeiro ano faz tudo junto, pré e 
primeiro. Depois do segundo ano, é separado o recreio 
 
Entrevistador: Em que série ele está? 
 
Entrevistado: Ele ta fazendo o primeiro ano do segundo.  É que agora é assim: ele fez ano 
passado o primeiro ano; esse ano ele está fazendo novamente o primeiro ano do segundo, quer 
dizer, ele está dois anos de aula fazendo o primeiro ano. 
 
Entrevistador: Ele está naquele novo sistema? 
 
Entrevistado: Isso, a nova fórmula, exatamente. 
 
Entrevistador: E daí ele está no primeiro ano dos 9 anos? 
 
Entrevistado: Isso. 
  
 
 
ENTREVISTADOS: P2, pai de C2 – paciente do setor de Neurologia 
 
 
Entrevistador: você conhece ou sabe qual o comprometimento que seu filho apresenta? 
 
Entrevistado: Ele tem a paralisia cerebral constatado fato no nascimento, que é o mais 
provável e ele, o fato de não andar e não escrever, ou não, como se diz, os movimentos dele 
que são poucos. 
 
Entrevistador: O senhor conhece então, reconhece algumas limitações? Que limitações? 
 
Entrevistado: Bastante limitações. O fato de não caminhar, o fato de ele necessitar sempre de 
uma pessoa junto, em todos os lugares. Por exemplo, assim na aula, tem uma professora 
auxiliar; ele não escreve, a limitação de ele não escrever; é o fato de ele precisar ser 
alimentado, que ele não se alimenta, e todos esses depende de uma pessoa junto para suprir as 
necessidades dele do dia-a-dia. 
 
Entrevistador: Então ele frequenta a escola? 
 
Entrevistado: Frequenta o colégio Hercílio Deeke, hoje ele está na 5ª série. 
 
Entrevistador: Ele está na 5ª série? Ele é alfabetizado? Como é o processo dele na escola? 
 
Entrevistado: A gente vê que ele reconhece letras e números, mas o fato da alfabetização dele 
é muito pouco. Ele entende tudo que você, se você passar pra ele hoje uma matéria e amanhã 
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cobrar dele, ele te responde tranquilo, mas se você disser pra ele “C2, vai ler”, ele não lê. Ele 
sabe todas as letras, mas não lê. 
 
Entrevistador: E como foi a matrícula dele na escola? Como foi a aceitação da matrícula na 
escola? 
 
Entrevistado: Isso aí desde o pré é uma briga que a gente vem fazendo praticamente ano a 
ano. Porque como ele é uma criança portadora de necessidades especiais, chega lá, ele tem 
direito em lei de uma professora auxiliar. Você chega ao colégio e não tem a professora 
auxiliar, aí vem a briga. Você corre na escola; até no Ministério Público eu já tive que ir para 
providenciar uma professora auxiliar pra ele. No início faltou, a direção que estava, que hoje 
graças a Deus mudou, ela arrumava pretexto, desde carteira que eu tive que levar carteira de 
casa para arrumar ele, sala que não tinha que a sala dele era no 2º piso. Eu carregava ele até lá 
em cima para colocar. Aí com o passar, que eles viram que a gente não ia desistir, eles 
passaram a sala dele para baixo, trocou a direção, veio um novo diretor que, em 30 dias, ele 
conseguiu uma cadeira de rodas adaptada para ele escrever. Mas hoje, faz 5, 6 anos que ele 
está na aula; todo ano é a mesma briga para uma professora auxiliar. 
 
Entrevistador: E você sente necessidade da atuação da fisioterapia na escola em que seu filho 
estuda? Se você sente, por quê? 
 
Entrevistado: Olha, eu acho que o fato de ele ficar muito tempo, muito tempo que eu digo as 
aulas, ele podia ter um intervalo, fazer um alongamento. Uma fisioterapeuta nesse momento 
ajudaria no quê? A alongar, a fazer ele se movimentar, fato que hoje não ocorre na aula. Então 
deixa a criança às 7h pra pegar 11h20 numa cadeira de roda; é complicada a coisa. Então a 
fisioterapia nesse lado viria a calhar nesses, por exemplo, conversando com a escola, 
intervalos, meia hora, 1 hora.  Ou se ela for lá, têm mais crianças. Fazer um alongamento, 
para criança não se cansar de ficar o tempo inteiro só sentado. Isso eu acho um fato que eu 
acho que ajudaria muito uma fisioterapeuta. 
 
Entrevistador: E no sentido de que a fisioterapia orientasse a professora auxiliar para fazer 
uma caminhada, nesse sentido, não seria interessante também? Ou a professora auxiliar tem 
uma pessoa que acompanha ali, tem um bom conhecimento, ela auxilia bastante o C2? 
 
Entrevistado: Bom, hoje a professora auxiliar que está lá tem um conhecimento na área 
didática, mas não para crianças especiais. Ela tem o conhecimento, por exemplo, para uma 
criança normal. Uma didática para crianças especiais, hoje, se for procurar nas escolas eu 
acho que você não encontra uma pessoa capacitada para essa função desenvolver. Porque o 
ensino de uma criança normal é uma e do especial é outro bem diferente, como o caso do 
Marcelo. Ele pega, se você passar para ele, ler para ele, e amanhã você cobrar, ele responde 
tudo certinho, mas escrever, isso não tem. Então o que acontece hoje assim, essa professora 
que está lá ela só auxilia na escrita e lendo pra ele a matéria que está sendo passada no 
quadro. Como que nem tu perguntasse, com uma fisioterapeuta, por exemplo, ele no 
computador já escreve sozinho. 
 
Entrevistador: E ele tem um computador no colégio à disposição? 
 
Entrevistado: Não, ele não tem. Em casa ele pega, você coloca ele na frente, ele vai jogar, ele 
vai escrever. A minha briga maior no colégio é nesse lado. É a falta de material didático 
nessas; não reclamo por rampa, esses negócios que não tem, mas material didático, esse se 
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tivesse alguma coisinha mais, um computador, ele já aprenderia; eu acho que ele já estaria 
alfabetizado hoje, mas como não tem, a limitação é grande, e a gente vai levando. 
 
Entrevistador: Então a professora copia a matéria para ele no caderno. É isso? 
 
Entrevistado: Isso, ela copia a matéria, só que eu nunca vi. Então não sei te dizer se ela lê pra 
ele, mas você chega e pergunta, vem a tarefinha para ele fazer, a gente lê pra ele, ele já 
responde o que é mais ou menos. Então provavelmente ela venha lendo pra ele, escrevendo e 
lendo pra ele, e depois a gente responde com ele em casa alguma tarefa. 
 
Entrevistador: Então, como você acredita que a fisioterapia atua no comprometimento motor 
do seu filho? Em que aspectos ela pode atuar, como ela vai participar no desenvolvimento do 
seu filho, na evolução do seu filho? 
 
Entrevistado: Hoje o C2 faz fisioterapia desde os 7 meses;  hoje ele está com quase 12 anos. 
Cada dia a gente vê quanto ele melhorou em tudo. A fisioterapia, os movimentos dele estão 
cada vez melhor que a gente sente no dia-a-dia; agora que ele vem fazendo a hidroterapia a 
gente vê também assim que ele já solta um pouco mais. Quanto mais fisioterapia fizer, 
melhor, a gente vê o sentido da melhora dele, os movimentos dele melhora, a segurança dele. 
Um pouco hoje ele é inseguro, mas, com o passar do tempo, quanto mais você fizer 
fisioterapia, que nunca é demais para ele, nesse caso, então a gente sente que se tiver tanto 
aqui ou na aula, nos intervalos, eu acho que melhoraria mais ainda o meio de vida dele. 
 
Entrevistador: E na escola, como é a adaptação na sala de aula, no sentido de posicionamento 
dele, se ele está bem sentado, se ele não está, como é a carteira, como é, tem rampa, não tem, 
banheiro? Como funciona isso na escola? Existe uma facilidade, um interesse em melhorar 
isso, como acontece tudo isso? 
 
Entrevistado: Na escola você pega, como eu te falei no começo. A gente vem fazendo uma 
briga desde o primeiro, desde o pré. Sempre promete que vai ter banheiro que hoje não tem 
fraldário, vai ter rampa que hoje não tem rampa, vai ter material didático, que hoje não tem 
material didático. Então só vem na promessa, na promessa. Todo início de ano você chega lá 
para fazer a matrícula: ‘Esse ano vai ter?’ ‘Vai, a gente vai providenciar’. Como é um cargo 
não eletivo, que é nomeado por política, então isso só fica naquela promessa de que vai 
melhorar, que eles vão melhorar e não fazem nada, com medo de perder o cargo da direção. 
 
Entrevistador: E na sala de aula, ele tem alguma adaptação? 
 
Entrevistado: Na sala de aula, ele tem a cadeira de rodas dele, a cadeira de rodas dele é 
adaptada juntamente com uma mesinha para ele poder por o livro, material dele ali em cima. 
 
Entrevistador: Mas isso foi uma coisa que também não tinha? 
 
Entrevistado: Não, não tinha. A primeira direção arrumou um monte de pretexto; a segunda 
direção, por isso que eu te falo que depende da direção da escola, só que se eles forem fazer 
alguma coisa hoje, 8 ou 10 diretores já passaram naquela escola, sempre falando que vai 
melhorar, vai melhorar, só que quando você vai cobrar, o nosso poder, a gente pede, mas eles 
não tão fazendo. Então quer dizer, fica só na promessa de melhorar, e vai levando. Só que a 
cadeira de rodas foi conseguida pelo 2º diretor que não está mais. E depois vieram os outros. 
A gente até fez uma reunião que a gente foi na Gerem, a Gerem disse que tem material 
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didático, voltou na escola. A escola disse que pedia. A gente juntou os dois juntos; um disse 
que ia pedir, e o outro disse que ia mandar. Já faz dois anos, não veio nada, esse que é o brabo 
da coisa. 
 
Entrevistador: E o seu filho participa de todas as atividades da escola? O senhor tem 
conhecimento disso? De como acontece a participação nas atividades da escola? 
 
Entrevistado: Na escola, hoje, com essa professora auxiliar, ele vai. Antes nem na Educação 
Física ele não ia. Ele ficava na sala dos professores com outra professora, quando não tinha 
professora auxiliar. Hoje, não, hoje ele vai junto na Educação Física, está junto da turma. 
Então essas atividades ele participa geral. Artes ele vai junto com a professora, que antes 
também não fazia. Então na integração dele assim com os colegas, todos eles ficam, até a 
gente acha assim, todos os amiguinhos do lado dele, querem ajudar. Terminam a tarefa deles e 
vão para o lado ‘oh C2, você precisa de ajuda? C2, você já fez isso?’ Vão pra ajudar. O 
problema está é na direção, e não com os colegas, providenciar material que eu acho que eles 
conseguem, só que, um pouco mais de boa vontade em relação a arrumar as coisas. 
 
Entrevistador: E ele gosta de ir para a escola, sempre gostou? Como funcionou isso? 
Entrevistado: Quando no início ali, no pré, 1º e 2º anos, ele pegou e todo dia é o primeiro a 
acordar, se vestir, chamar o outro irmão para ir para aula. No 2º ano, 3º ali, houve uma, como 
é que a gente diz, decidiu cortar a professora auxiliar para tirar ele da aula. A gente não sabe 
por que, a gente não teve conhecimento de fato falado. Mas como a inteligência dele é muito 
boa, daquele ano pra cá, ele não quer mais saber de aula; até por sinal a gente ficou um ano 
sem ir na aula, fomos em psicólogo e tudo. Hoje, esse ano que ele voltou, ele vai na aula, ele 
quer ir de novo, só que falta lá na sala de aula, no colégio em si, eles querem cobrar ele em 
coisas que eles não dão suporte, mas querem que ele faça. Então quer dizer, uma criança com 
necessidades especiais, é claro que você não vai poder cobrar dela igual a uma normal, a não 
ser que você dê suporte para ela ter o trabalho, desenvolver o trabalho parecido. Não digo 
igual ao dos outros, mas semelhante ao dos outros. Só que isso eles não dão, mas querem 
cobrar a presença dele. Então hoje ele vai na aula, ele acorda cedo, chama o irmão, vai 
tranquilo, só que já foi bem melhor a ida dele lá para a aula. 
 
Entrevistador: Mas como assim, queriam separar ele, colocar numa sala sozinho? Eu não 
entendi essa separação. 
 
Entrevistado: Separação, tirar ele da aula, da inclusão escolar.  
 
Entrevistador: Da escola?  
Entrevistado: Da escola mesmo, tirar ele da escola. Foi aí que a gente foi no promotor 
público; foi isso que eu te falei; eu não sei se na sala de aula ele ouviu, não sei se da direção, 
da professora, que queriam tirar ele fora da aula, da escola. Foi aonde ele começou a 
apresentar febre, que ele não queria mais ir para aula, ficou se sentindo rejeitado, vômitos, 
diarréia. Meu, olha, foram dois anos complicados para a gente. Foi onde a gente pegou, 
conversando, conversando com a psicóloga, a gente tirou ele 1 ano, fez um trabalho com a 
psicóloga o ano inteiro, que daí no ano seguinte ele pegou e voltou. Só que no início já deu a 
primeira lambada que não tinha professora auxiliar. A gente correu atrás deles para 
providenciar. Então, com esse fato, ele voltou à aula normal, mas como ele já escutou isso ano 
atrás, que queriam tirar ele, no início no pré, tinha ele mais nove crianças, só ele ficou porque 
a gente correu atrás. Hoje, no colégio tem três cadeirantes, ele mais dois, tem outros com 
outras necessidades; na sala dele, tem outro que tem Síndrome de Down, tem outros que 
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começaram a voltar. Mas a gente correndo atrás para tentar providenciar e quase sempre 
ameaçando na justiça, senão não resolve nada. 
 
Entrevistador: Então está bom, mais alguma coisa a colocar a respeito? 
 
Entrevistado: Olha, nesse, que nem tu falasse assim da fisioterapia para inclusão na escola. 
Nesse sentido, que nem eles portadores de necessidades especiais, ele poderia auxiliar ele 
nessa, nesse tempo que ele fica lá, muito tempo sentado talvez, então abriria outras atividades 
para ele fazer. Só assim eu acho que ele, ajudaria tanto ele quanto os outros, porque só ficar 
sentado, só ficar sentado, é igual a uma criança normal. Se vai lá ver uma criança normal na 
aula, de dois em 2 minutos ela está se levantando. E ele que só fica sentado 1 aula, 2 aulas, é 
complicado o resultado. Precisaria de alguém para ajudar a estimular ele, para relaxar, não 
cansar, relaxar o cansaço dele de ficar 4 horas na aula sentado numa cadeira de rodas. 
 
Entrevistador: Então muito obrigada. Ah, tenho mais uma pergunta. Há quanto tempo ele está 
nessa escola ou há quanto tempo ele está no colégio? 
 
Entrevistado: Ele está a seis anos nesse colégio, desde o início. Já falaram para nós para 
mudar de colégio, mas o colégio na porta de casa. Então quer dizer, você vai tirar ele para 
outro colégio se esse está na porta de casa? Quem tem que se adaptar é o colégio, não ele ao 
colégio, para ele que é um portador de necessidades. 
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C) COM AS CRIANÇAS 
 
 
ENTREVISTADA: C3 – paciente do setor de Neurologia 
 
Entrevistador: Você gosta de ir para a escola? Por quê? 
 
Entrevistado: Gosto, porque é legal, eu brinco na Educação Física, brinco no recreio. Por isso 
eu gosto de ir pra escola. 
 
Entrevistador: E como é quando você está com seus amigos, colegas e professores na escola? 
 
Entrevistado: Com meus colegas a gente brinca, conversa, é uma amizade legal. Eu tenho três 
amigas que eu até levo lá em casa, são minhas melhores amigas.  
 
Entrevistador: E com professor? 
 
Entrevistado: É, elas me ensinam, quando eu não sei alguma coisa, elas entendem que eu não 
sei, por isso que é bem legal. 
 
Entrevistador: Você acha que alguma coisa poderia melhorar? 
 
Entrevistado: Não, assim está bom. 
 
Entrevistador: E se o seu fisioterapeuta fosse até a sua escola para ajudar, o que você gostaria? 
 
Entrevistado: No caso assim não precisava, mas se você quiser ir pode ir.  
 
Entrevistador: Não precisa para nada? 
 
Entrevistado: Se você quiser ir conhecer minhas professoras, pode ir. 
 
Entrevistador: E você participa de todas as aulas, de todas as atividades? 
 
Entrevistado: Sim.  
 
Entrevistador: Na Educação Física, como é? 
 
Entrevistado: Na Educação Física é que ontem teve mata soldado, daí eu fugi um pouquinho. 
 
Entrevistador: Fugiu? Fugiu para onde? 
 
Entrevistado: Eu fui conversar lá no canto, estava uma briga.  
 
Entrevistador: Estava uma briga? E a professora deixou? 
 
Entrevistado: É, morreu, não morreu, morreu e eu disse ‘eu vou sair daqui!’ 
 
Entrevistador: Mas novamente vou perguntar, caso um fisioterapeuta fosse à escola, você não 
precisaria de ajuda para nada?  Escrever, sentar, caminhar ou outra coisa? 
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Entrevistado: Para escrever pode ser um pouquinho... É, para escrever poderia ser. 
 
Entrevistador: Para caminhar, para andar pela escola não precisa? 
 
Entrevistado: Não. [a paciente se locomove em cadeira de rodas na escola]. 
 
 
ENTREVISTADO: C1 – paciente do setor de Neurologia 
 
Entrevistador: Você gosta de ir para a escola? Por quê? 
 
Entrevistado: Gosto, porque eu faço trabalhos lá na escola. 
 
Entrevistador: Você faz trabalhos lá na escola? Que tipo de trabalhos você faz? 
 
Entrevistado: O que a professora manda. 
 
Entrevistador: Ah, que legal. Você escreve, o que você faz? 
 
Entrevistado: Eu desenho. 
 
Entrevistador: Desenha! Deixa eu perguntar. Como é quando você está com os seus amigos, 
colegas e professores?  Você acha bom, poderia melhorar alguma coisa? 
 
Entrevistado: Poderia! 
 
Entrevistador: O que poderia melhorar? 
 
Entrevistado: Poderia melhorar sobre copiar no quadro mesmo. 
 
Entrevistador: Certo, mas como é quando você está com seus amigos do colégio, com a 
professora, é bom ou não? 
 
Entrevistado: Ah, é legal assim. 
 
Entrevistador: Os seus amigos brincam contigo no intervalo? Como você brinca com eles? 
 
Entrevistado: É, eu brinco com eles de rasteirinha. 
 
Entrevistador: De rasteirinha? Como é essa rasteirinha que eu não sei. 
 
Entrevistado: É que bate na bola, ele passa e ele bate na bola e aí acabou. 
 
Entrevistador: Ah, certo. E se o seu fisioterapeuta fosse à escola lhe ajudar, conversar, o que 
você gostaria que fosse feito para você? 
 
Entrevistado: Olha vou fazer uma pergunta. 
  
Entrevistador: Faça.  



 144 

 
Entrevistado: Eu queria que a tia Fabi ajudasse porque eu não consigo fazer tudo sozinho. 
 
Entrevistador: Certo, e te ajudasse no que? 
 
Entrevistado: Fazer, como é que é mesmo, mãe? 
 
Entrevistador: O que você quer de ajuda, fazer o que, te ajudar no quê? 
 
Entrevistado: Ajudar no quê? É... sobre trabalho de aula. 
 
Entrevistador: Nos trabalhos de aula. Por que você tem alguma dificuldade nos trabalhos de 
aula? Em quê? 
 
Entrevistado: Eu tenho quando eu chego, quando eu chego na escola eu pego um negócio e 
ela faz um negócio, é como o professor “G” faz. 
 
Entrevistador: E o que o professor “G” faz? 
 
Entrevistado: A mãe viu lá na escola. 
 
Entrevistador: Mas me conta o que o professor “G” faz. É o professor de Educação Física? 
 
Entrevistado: Não, a dona “E” que é de Educação Física. 
 
Entrevistador: De Educação Física, está certo. Como que o professor “G” faz, conta para 
mim. 
 
Entrevistado: Ele faz assim, quando a pergunta, diz assim. Ele faz a chamada e diz que eu sou 
um presente especial. 
 
Entrevistador: Mas que coisa linda que esse professor diz para você, não? É o professor de 
Religião ou de Educação Física que diz isso para você? 
 
Entrevistado: Religião. 
 
Entrevistador: Que lindo! Você participa de todas as aulas, de todas as atividades, como 
acontecem? 
 
Entrevistado: Eu participo no que eu quero participar. 
 
Entrevistador: Está bem, mas como acontece? Você participa de tudo, depois na educação 
física, como é isso? Você participa de tudo? 
 
Entrevistado: Eu participo. 
 
Entrevistador: Participa? E como é essa participação? 
 
Entrevistado: Eu, quando ela diz para entregar o caderno de atividades, eu vou lá, eu pego e 
ela deixa eu pegar. Porque ela disse para mim que é caderno de atividades. A leitura! O texto!  
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Entrevistador: E na Educação Física você faz o quê? 
 
Entrevistado: Eu jogo bola. 
 
Entrevistador: Jogam bola todos juntos? 
 
Entrevistado: Não, só nós dois, eu, Tiago, o Bruno e a professora. 
Entrevistador: E a professora? Qual a professora colabora para jogar bola? 
 
Entrevistado: Professora “E”. 
 
Entrevistador: E a professora “E” quem é? 
 
Entrevistado: Aquela de Educação Física. 
 
Entrevistador: Então você participa bem legal da Educação Física? E o que você mais gosta 
na Educação Física? 
 
Entrevistado: É como eles jogam futebol. 
 
Entrevistador: Eles jogam futebol e você joga bola com os outros amigos e com a professora, 
é isso? Entendi! Mais alguma coisa que você faz na escola e gosta muito? E na sala de aula, 
como é? 
 
Entrevistado: Também assim. Oh, seu “A” (pai) também faz lá.  
 
Entrevistador: O seu “A” faz? O que ele faz lá, o seu “A”, seu pai? 
 
Entrevistado: O meu pai faz um quadro grande bem assim oh. 
 
Entrevistador: E daí ali você escreve na escola? 
 
Entrevistado: É. 
 
Entrevistador: Com ímã? Um quadro com ímã e você trabalha no quadro com ímã. Agora 
entendi. 
  
 
ENTREVISTADO: C2 – paciente do setor de Neurologia (o pai auxiliou a entender a 
linguagem dos dizeres da criança) 
 
Entrevistador: Qual a escola que o C2 vai? 
 
Entrevistado: (Pai: Hercílio Deeke). 
 
Entrevistador: Hercílio Deeke, muito bem. E C2, você gosta de ir pra escola? 
 
Entrevistado: É é (Pai: gosta). 
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Entrevistador: Gosta? E por que você gosta? 
Entrevistado: (Pai: Ele tem bastante amigos, todo mundo ajuda ele) 
 
Entrevistador: Aprender também, não vai? 
 
Entrevistado: (Pai: aprender). 
 
Entrevistado: Pra namorar? Não! 
 
Entrevistado: É (Pai: É) 
 
Entrevistador: E como é com os teus amigos, colegas, professores quando você está na 
escola? Primeiro, assim, com seus colegas, como é a sua amizade? Você se dá bem com os 
teus amigos, vocês brincam, como é que funciona? 
 
Entrevistado: (Pai: Sim, brinca com todos eles, de bola. No lado assim de colegas, 
professores, tem professores, por exemplo, que nem ele está na 5ª série, eu tenho filho no 2º 
grau. Os professores do 2º grau vinham brincar com ele, conversar com ele assim, mesmo não 
sendo professores dele. Que até o momento não tinham contato com ele, só o fato assim de 
conversar, que nem o C2, ele é uma criança ativa, então muitos professores, o pessoal da 
limpeza, pessoal da cozinha). 
 
Entrevistador: Então ele tem muitos amigos no colégio, se dá bem com todo mundo, é isso? 
 
Entrevistado: É (Pai: mexendo com todo mundo assim, todo mundo passava por ele mexia, 
conversa e ri. Tem gente até que chama ele pelo nome, não menino, pelo nome, C2). 
 
Entrevistador: Então você é conhecido no colégio? 
 
Entrevistado: Sim. 
 
Entrevistador: Então com o professor da sala de aula, professor de Educação Física, como é? 
 
Entrevistado: Muito bem. 
 
Entrevistador: A tua professora auxiliar ajuda?  
 
Entrevistado: É. 
 
Entrevistador: Ela é legal? Como é o nome dela? 
 
Entrevistado: PA2. 
 
Entrevistador: E o que ela faz? Como é? 
 
Entrevistador: Ela te ajuda? 
 
Entrevistado: A escrever. 
 
Entrevistador: E artes, ela te ajuda a desenhar? 
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Entrevistado: Sim. 
 
Entrevistador: E na Educação Física, ela te leva pra Educação Física também? 
 
Entrevistado: Sim, leva. 
 
Entrevistador: E o que vocês fazem na Educação Física? 
 
Entrevistado: Joga bola, e deu. 
 
Entrevistador: E você acha que alguma coisa poderia melhorar lá na escola? 
 
Entrevistador: O que você acha que se pode fazer para você lá, para você ficar mais à vontade, 
ia te ajudar na aula? Mais alguma coisa pra fazer é nesse sentido, o que iria te ajudar assim, 
um computador? 
 
Entrevistado: Tem em casa. 
 
Entrevistador: Na aula, ele tem um computador que ele vai lá também fazer algumas 
atividades, então ele queria mais atividades é isso? 
 
Entrevistado: É  
 
Entrevistador: Para você poder fazer. 
 
Entrevistador: Você tem poucas atividades na aula, é isso? Você tem as atividades iguaizinhas 
aos teus colegas? 
 
Entrevistado: Tenho.  
 
Entrevistador: Tem? Bom. Deixa-me perguntar: se a sua fisioterapeuta fosse lá no colégio 
para ajudar, para trabalhar e ficar com você, o que poderia fazer por você? 
 
Entrevistado: (Pai: Mais fisioterapia, é isso?)  
 
Entrevistador: Não precisa ser mais fisioterapia, mas o que um fisioterapeuta poderia fazer 
para ajudar no colégio, alguma coisa que você gostaria que fizesse não para fazer a 
fisioterapia como você faz aqui. 
 
Entrevistado: Jogos. 
 
Entrevistador: O que mais? 
 
Entrevistado: E deu.  
 
Entrevistador: Mas, assim, se ela fosse lá para te ajudar a sentar, ou para a PA2 ‘oh PA2, você 
pode fazer isso com o C2, pode fazer aquilo’, o que você queria que ela fizesse? Andar com 
você, como se pode andar, como é que você pode sentar sem ser na tua cadeira de rodas, te 
auxiliar. Quando você vai na Educação Física, que joga bola, você joga como a bola?  
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Entrevistador: Na cadeira de rodas? 
 
Entrevistado: (Pai: é ele vai, a cadeira de rodas fica ali e eles ficam jogando. Como é que eu 
digo, ele participa junto na presença, no local. Esse é o fato, porque para ele não precisa estar 
lá jogando a bola, mas participando no mesmo local, com os outros, ele já se contenta).  
 
Entrevistador: Então se o fisioterapeuta fosse ao colégio, ela poderia ajudar também nisso? E 
caminhar, escrever, mais alguma coisa, pensa. 
 
Entrevistado: (Pai: Queria para ajudar a escrever.), a ler (Pai: porque o escrever que nem eu te 
digo assim, hoje no computador se você ditar para ele, escreve tudo, no computador. Porque a 
gente sabe que a deficiência dele para escrever não vai resolver, ele vai escrever no 
computador, isso sim). 
 
Entrevistador: E ele tem alguma adaptação para escrever no computador? 
 
Entrevistado: (Pai: Não. Esse é um meio que, por exemplo, ‘tenho tal forma, tal jeito’ para 
auxiliar a gente e na escola como fazer) Isso.  
 
Entrevistador: Nisso então?  
 
Entrevistado: (Pai: na digitação, né, C2?) é (Pai: algum mecanismo, alguma tala que pudesse 
ajudar). 
 
Entrevistador: Conversar com a professora, é isso que você quer?  
 
Entrevistado: É! (Pai: É, isso?  
 
Entrevistador: Você queria que ela fosse lá para dizer para ela ensinar? 
 
Entrevistado: (Pai: Isso, explicar pra professora? Isso?) É! 
 
Entrevistador: Agora ele ficou bem animado! Seria isso mesmo, então, pelo que eu entendi? 
 
Entrevistado: Sim. 
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D) PROFESSORES 
 
ENTREVISTADA: PR1 – PROFESSORA REGENTE  DE C1 
 
Entrevistada: O que eu vejo é que o C1 é uma criança que a causa né, o dano que aconteceu 
com ele, a meu ver, foi leve, porque ele tem condições de ‘acompanhar’ determinados 
conteúdos que a gente trabalha. Eu vejo assim que a gente tenta trabalhar aquilo que vai ser 
realmente útil pra vida dele, que ele vai usar realmente. Então em algumas coisas eu me vejo 
assim amarrada, porque ele sente vontade de escrever certo. Então assim, ao mesmo tempo 
em que a gente tenta incluir, a gente está excluindo, eu vejo isso. Eu trato ele como se ele 
fosse qualquer outra criança, porque ele era uma criança bem geniosa. Porém, depois de um 
tempo assim, que eu já estou 2 anos com ele, ele entendeu o recado, então foi mais fácil de 
trabalhar e conseguir chegar nos meus objetivos que eu queria que ele alcançasse. Então ele 
está alfabetizado, só que agora a gente está esbarrando em um problema que ele quer copiar as 
coisas do quadro porque o grupo que ele está, está em uma fase que eles escrevem, escrevem, 
escrevem que agora chegou o momento para ele, devido à situação que ele se encontra, que as 
limitações dele, ele sabe que ele tem as limitações, ele tem assim o entendimento disso, só que 
ao mesmo tempo em que a gente diz ‘C1, agora não vai dar, agora a professora tem esse 
tempo para te atender, você vai trabalhar dessa forma agora, porque a professora precisa que 
você aprenda isso aqui, que você entenda isso aqui. Se for de outro jeito você não vai dar 
conta’. E eu sinto assim tanto quando sou eu ou a professora de apoio, que o olhar dele, ‘xiii’, 
entende? Então assim, ao mesmo tempo que a gente tenta incluir ele, a gente acaba podando. 
Mas assim, é que o tempo da gente também é pouco, então quando você organiza seu 
planejamento ‘não, agora eu planejei isso para os outros, eu vou tirar esse tempo pra trabalhar 
com ele’, é aquele tempo que eu tenho entende, não sei se tais me entendendo? Então é ali que 
as coisas estão esbarrando na minha opinião, porque no restante assim, a gente teve bastante 
apoio da família, a escola também. Tudo que a gente pediu a família fez, fez tudo que pode, 
trouxe todo material alternativo que a gente pediu, está sendo trabalhado, então assim, ele se 
alfabetizou esse ano, mas foi com bastante esforço mesmo, de ambas as partes. Nesse 
momento foi de ambas as partes. Mas o que a gente está esbarrando agora nesse momento 
seria mais isso, a vontade dele de pegar o lápis e escrever. Então essa semana ele até fez um 
registro sozinho e a gente começou a perceber que vai, que ano que vem, por exemplo, esse 
ano a gente já começou, mas para o ano que vem na lista de material dele a gente preparou 
diferente, porque não adianta encher de caderno, encher disso e daquilo se ele não vai usar. 
Então para o ano que vem a gente pensou ou xerocar, ou ver se tem para comprar, não sei, eu 
tenho que estudar isso com a escola, linhas maiores para ele escrever dentro, que ele já está 
dando conta, já está dando para entender, porque não adianta ele rabiscar e a gente não 
entender nada, porque a gente precisa ver o que ele sabe fazer. Então assim, agora está 
começando, só que assim é tudo com calma, com tempo, isso leva sempre mais tempo. E 
graças a Deus assim há um entendimento da família realmente que ele vai levar um pouco 
mais de tempo e ele levou mesmo, né, para se alfabetizar, ele está lendo. Só que assim, o que 
mais esbarra é essas coisas, que às vezes a gente tem só aquele tempo para atender e bem, 
naquele momento, ele quer escrever e para eu ver alguma produção até então tinha que ser de 
outra maneira, tinha que escrever naquele quadro ali, com as letras móveis, no quadro de 
metal. Mas seria isso mesmo, é o que a gente está esbarrando hoje. E eu acho que, no meu 
ver, algumas coisas também estão pegando. 
 
Entrevistador: Caso você pudesse conversar com o fisioterapeuta do seu aluno, o que você 
gostaria de saber ou perguntar? 
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Entrevistada: É tão difícil, porque é uma coisa muito nova assim, muito recente. Eu acho que 
para perguntar, perguntar a gente até teria um monte de coisas assim de repente, conforme, às 
vezes vai aparecendo e a gente acha a resposta sozinha porque na verdade é isso. 
 
Entrevistador: Mas alguma coisa, alguns detalhes que a senhora lembre então para colocar? 
 
Entrevistada: Ah uma coisa aqui que eu poderia fazer, porque quando eu olho para ele, ele 
vai, vai, vai, vai para frente, parece que ele vai cair daquela cadeira, aí eu digo ‘C1 para trás”. 
Aí eu boto ele para trás e de repente eu olho ele está lá embaixo. Esses dias eu disse pra ele 
que eu ia pegar um negócio assim, uma fralda e amarrar ele aqui assim se ele não parasse, 
porque aquilo estava me dando agonia, ele estava quase enterrando a cabeça dentro do prato 
na hora de comer, entende. E tem uma mesa baixa, tem bastante coisas adaptadas na escola. 
 
Entrevistador: A cadeira é adaptada? A cadeira dele? 
 
Entrevistada: A cadeira é, ela levanta a alça, ela entra debaixo, foi cortada a mesa dele, é 
cortada, foi adaptada para ele, e lá para o lanche também. Só que quando a gente vê, às vezes, 
ele está assim, porque um lado dele ele tem um pouco mais de dificuldade para o movimento, 
então aquele vai primeiro e o outro vai atrás. Então eu vejo que a postura dele, que eu vejo 
que ele fica muito tempo sentado. Então assim a postura dele, eu acho que é uma coisa que 
vai prejudicar ele se ele não melhorar aquilo ali; se a gente não fizer nada para ajudar, né, 
porque, na verdade, ele até vai para trás quando a gente fala, mas ele esquece, né, porque ele 
se preocupa com outras coisas. 
 
Entrevistador: E ele é retirado da cadeira? 
 
Entrevistada: Quando a gente vai assim; esse ano a gente foi em passeio, quando a gente vai 
na associação, quando a gente vai brincar debaixo da árvore, a gente tira ele da cadeira. 
 
Entrevistador: E não encontram dificuldade? 
 
Entrevistada: Para tirar ele da cadeira? Não, não, numa boa assim. 
 
Entrevistador: Colocam ele no chão? 
 
Entrevistada: Ele brinca com areia, até um tempo eu tenho um lençol velho que eu trouxe de 
casa assim, está limpo, mas assim, eu coloco no chão, porque às vezes eu fico com pena, o 
joelho dele fica todo marcado assim por causa das pedras. Aí eu perguntei para ele se ele não 
achava melhor no lençol. Daí eu boto ele assim, dobro o lençol e fica ali no lençol e brinca na 
areia, aí as crianças vêm junto com ele assim, essas coisas. Então mais seria para mim, ao meu 
ver hoje, hoje, seria mesmo a postura. De uma certa forma, a gente foi aos poucos 
descobrindo, foi inventando, foi vendo o que dava, o que não dava, o que era bom ficou, o que 
era ruim a gente tirou e foi botando outras coisas. 
 
Entrevistador: Então na verdade se tivesse tido uma fisioterapeuta no início, uma orientação 
com fisioterapeuta no início teria sido mais fácil essa adaptação? 
 
Entrevistada: Ah sim, porque essa questão da postura dele, do ano passado eu achei que 
piorou, bastante. 
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Entrevistador: Explique ou fale o que seu aluno apresenta, com suas palavras, o que a senhora 
vê, como a senhora me falou... 
 
Entrevistada: É eu sei que teve um dano cerebral, isso eu sei. Mas eu não sabia que era 
considerada paralisia cerebral; isso eu não sabia. Eu sei o que a mãe me passou, então um 
coágulo de sangue bem aqui no meio da cabeça e eu vejo a paralisia cerebral que eu sei, que 
entendo, que o que afetou foi a parte da coordenação motora dele, e um pouco a parte 
cognitiva também, pouco, muito pouco. Foi assim mais a parte motora mesmo que afetou. 
Porque a parte cognitiva até tem um pouco, mas é assim, diante do resto é quase 
insignificante. 
 
Entrevistador: A senhora tinha me dito que então pensava que ele não tinha uma paralisia 
cerebral, mas só uma sequela da meningite. É isso? 
 
Entrevistada: Eu achava que era isso, e que não se nomeava paralisia cerebral esse tipo de 
problema. Não sabia mesmo 
 
Entrevistador: Que paralisia cerebral seria mesmo só quando acontece no momento do parto. 
 
Entrevistada: Eu achava que fosse só quando ocorre o parto; eu sei que é a falta de oxigenação 
no cérebro, isso eu sei, mas eu achava que isso só acontecia na hora do parto, na hora que 
nasce ou passou do tempo, aconteceu alguma outra complicação na hora do parto, não sabia 
que também se dava esse diagnóstico para meningite. 
 
Entrevistador: E o que é como você espera que a fisioterapia atue na escola facilitando a 
inclusão do seu aluno? 
 
Entrevistada: Olha, o que eu vejo assim realmente, a coordenação motora é uma coisa muito 
importante [...] eu acho que, quanto mais ele conseguir desenvolver essa parte, vai ajudar 
muito na escola, porque as pessoas não estão preparadas para trabalhar com criança nessa 
situação; aliás, em situação, tirando daquelas que a gente diz que é normal, são pessoas, nem 
eu não estou preparada, acho que ninguém está, porque ninguém pensa ‘ah vou receber um 
aluno assim ou assado’. A gente sabe que vai vir, mas como vai ser a situação, só vivendo 
para saber, mas eu acho que a coordenação motora dele é algo bastante importante. 
 
Entrevistador: E a senhora consegue assim pontuar como, um ponto específico, a coordenação 
em si, mas como, de que forma, poderia melhorar? O que se o fisioterapeuta estivesse aqui a 
senhora poderia pedir? ‘Ah preciso que melhore a coordenação’, mas nesse sentido, em outro 
sentido? 
 
Entrevistada: Tais falando em questão dos movimentos? Da força? É força dele, isso ele tem 
bastante, nos braços nas mãos, a gente vê e percebe que ele tem. O que eu vejo é que ele 
realmente tem que ter um controle dessa força, o que está faltando para ele é o controle, 
porque força ele tem isso eu percebo. É o controle dessa força, controlar porque, não sei se 
tais me entendendo. A dosagem da força entende. No início, ele pegava um lápis e chegava a 
quebrar uma ponta, entende? A gente deixa ele trabalhar livre em alguns momentos. Então às 
vezes eu via que quando ele pegava o lápis dele, aquilo sim, sabe, quase rasgava a folha, de 
tanta força que ele fazia. Então hoje eu já vejo que diminuiu que ele já conseguiu controlar 
essa força. E assim a questão de cortar, pegar um objeto pequeno de um lugar e colocar pra 
outro, pra ele assim, ele tem essa dificuldade. Então teve um tempo que eu trabalhei com 
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pincel ao contrário, no caso o cabo do pincel. Tinha que molhar na cola, molhar no objeto, 
pingar no objeto e tu dares no lugar onde era indicado. Aquilo ali para ele no início foi uma 
tortura. Aí eu dei o pincel mais grosso que eu tinha, botei uma roda bem grande de cola para 
ele ter um espaço maior para trabalhar, mas eu disse pra ele que as pecinhas tinham que ser 
aquelas senão não ia dar. O contorno do desenho dele até era maior, a gente até adapta 
determinadas coisas. Então ele ia lá fazer, eu disse: ‘Olha, se tu não conseguir colocar perto, 
tudo bem, mas tem que ser em cima da linha”.  Então no início caía, no início, sabe. Mas aos 
poucos ele foi, então essas coisas, que eu acho que ele tem que trabalhar mesmo, porque ele 
precisa. 
 
Entrevistador: Você acharia importante também vir um dia na sala de aula, acompanhar, 
esclarecer, uma palestra, uma conversa, ter uma proximidade com a escola, esse apoio? 
 
Entrevistada: Eu não sei se de repente a gente teria que ver de repente um dia vem, não sei se 
um dia vai ser que chega, entende, mas vale. Sim, eu acho que é interessante, porque quando 
ele veio pra mim eu não sabia, não é que eu não sabia, é que eu não posso erguê-lo, eu não 
posso levantar ele, tem sempre uma pessoa junto comigo. No início, eu tive assim bastante 
dificuldade. Não entre eu e ele, mas assim para achar atividades e coisas que ele avançasse e 
que eu não prejudicasse ele só por causa daquele problema, daquela limitação que ele tinha 
física na verdade, de coordenação. Às vezes de repente vocês teriam alguma sugestão, alguma 
coisa pra ajudar, para acrescentar, de repente, porque a gente também fica preso nessas coisas, 
porque pergunta para um, ah mas a gente descobre sozinho. Porque nos livros também eles 
falam que paralisia cerebral é isso que causou isso, que isso aquilo e aquele outro, que a parte 
de coordenação não isso, não aquilo, não tem isso, só que lá também não sugere o que você 
pode fazer, ou dar uma outra fonte para gente pesquisar. Então eu acho assim que uma coisa 
acrescenta outra, acho que sempre tem alguma coisa para aprender nessa parte, eu acho bem 
importante mesmo. 
 
Entrevistador: Mas eu vejo a senhora pesquisou... 
 
Entrevistada: É, primeiro com a família, depois eu fui atrás de material para trabalhar com o 
menino, mais assim eu tentei procurar parte pedagógica, na parte pedagógica, subsídios para 
mim poder fazer ele avançar naquela parte, mas tem muito pouca coisa. 
 
Entrevistador: E assim, a recepção dele em relação à turma... 
 
Entrevistada: Olha, eu não sei se é porque é só ele de criança em casa, então assim no início, 
ele achava que todo mundo tinha que fazer o que ele queria. Eu acho que as coisas demoraram 
um pouco para engatilhar assim e começar a caminhar. Na verdade foi por causa dessa 
questão assim mesmo, porque ele não tinha determinados limites. Então, assim, em alguns 
momentos, eu era muito enérgica com ele, fui mesmo e ainda sou e eu acho assim até uma 
coisa engraçada, porque parece que o papel ruim quem tem que fazer sempre sou eu. Não sei 
se é porque eu fiquei mais tempo com ele e eu consegui chegar no ponto x da coisa, que eu 
sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Então com o grupo no início teve um pouco de 
dificuldade, não devido ao problema dele e sim ao relacionamento com o grupo, mas isso não 
aconteceria só com uma criança com alguma paralisia, ou que fosse qualquer outro problema, 
é porque envolveu outras questões, né, não seriam questões devido ao problema dele físico. 
 
Entrevistador: Da personalidade... 
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Entrevistada: Isso, da personalidade, um pouco da educação. Acho que é tudo um pouco. No 
início até fui bem clara para família, assim, que eu ia cobrar muito dele assim, que ele ia ser 
cobrado e que era assim que as coisas tinham que funcionar senão não ia, as coisas não 
funcionam daí. 
 
Entrevistador: E a família aceitou bem? 
 
Entrevistada: Numa boa. 
 
Entrevistador: A senhora já teve alguma experiência com outras crianças ou o C1 foi sua 
primeira experiência? 
 
Entrevistada: Cadeirante ele foi o primeiro, mas eu já trabalhei com Down, duas até, as duas 
estudam de manhã nessa escola, uma se alfabetizou comigo. Mas é que daí também são outras 
questões; ela foi estimulada desde os três meses de vida, aí também são questões que 
envolvem família, envolve consciência do problema, né, de toda situação. E a outra menina, 
ela estuda aqui também de manhã. Ela também é Down, mas daí também como é que eu vou 
te explicar? Não sei se vou usar o termo certo, mas eu também vejo que no Down existem 
várias, vamos supor, o comprometimento mental é mais e menos, né, o grau, não sei se essa é 
a palavra certa, né, porque às vezes não deve rotular, mas não sei qual palavra certa usar, mas 
o grau é diferente. Então, assim, além da não-estimulação desde bebê, além do problema mais 
acentuado, não tem limites, então assim vários fatores que tu tem que conquistar para poder 
chegar na parte pedagógica mesmo, então envolve muitas coisas. Já houveram avanços eu 
vejo, porque eu não trabalho mais com ela. Então eu só sei o que eu trabalhei. Então durante 1 
ano houveram avanços na parte de limites, na parte de, não posso dizer consciência porque eu 
não sei se ela realmente se conscientizou daquilo ou ela viu que realmente não tinha outra 
chance e aceitou aquilo, ou se virou comodismo aquilo. Não sei te explicar bem a palavra, 
mas em algumas coisas ela sabe, eu sei que ela sabe as letras do nome, então assim tem coisas 
que ela foi, mas é muito repetitivo, entende? As coisas têm que se repetir, repetir, repetir, e eu 
vejo que o processo é mais mecânico do que construído realmente. 
 
Entrevistador: No caso dessas crianças com síndrome de Down? No C1, também foi assim? 
 
Entrevistada: Mais ou menos, em algumas coisas, sim, em algumas coisas não. Teve coisas 
que a gente com o C1 ensinou de uma forma, viu que não deu, passou para outra, esbarrou no 
mecânico e funcionou. Outras, porque vai primeiro nas alternativas não mecânicas, né, porque 
eu acho que tem que usar. Na minha opinião, o meu trabalho também é assim. Então, 
primeiro, eu vou nas outras alternativas; se eu vejo que não dá, eu vou na mecânica para ver 
se funciona. Alguma coisa tem que funcionar, então, mas a maioria ele conseguiu de forma 
construída mesmo. 
 
Entrevistador: Que bom... E a senhora teria mais alguma coisa a acrescentar que pudesse 
ressaltar algum fator da fisioterapia, de algum interesse da fisioterapia, alguma colocação a 
mais, em relação à fisioterapia? 
 
Entrevistada: É eu não sei. Na verdade, eu acho que não seria tanto, tanto da fisioterapia, não 
sei se é da minha parte, mas assim, é que o dele é um caso assim que a gente até conseguiu 
outras alternativas, mas eu sei que há casos, que eu trabalho com um caso bem assim grave, 
na outra escola, e eu assim... É que a gente, às vezes, se sente de mãos atadas. Tu não sabes o 
que fazer, entende? Porque a criança fica lá, o C1 fala, ele ri, ele grita, ele chora, ele chama, 
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ele é um movimento toda hora, mas tem casos que não tem esse movimento, fica lá parada, 
não fala, não pede, chora, mas às vezes tu não sabes por que está chorando, às vezes eu, às 
vezes não porque eu acredito, eu tenho certeza que aquele menino ele tem uma escoliose 
gravíssima, certo? E ele é atendido pela Alternativa, fisioterapia da Alternativa vai lá, mas foi 
assim uma displicência da família ele ter chegado ao que ele chegou. Então assim, eu acredito 
que ele tenha dor, eu acredito, porque ele fica sentado naquela cadeira, a gente arrumou um 
colchão, forrou ele, aí a gente deita ele naquele colchão, às vezes de barriga para cima, já 
colocamos de barriga para baixo, mas eu tenho escoliose e o médico disse que não pode 
dormir de barriga para baixo, que acentua mais o problema, mas ele até se acalmou, não sei se 
de repente ajeitou o que tava torto, a gente não sabe, mas algum material, alguma coisa que a 
gente possa trabalhar com esse tipo de criança, com mais comprometimento, eu acho que ali a 
coisa pega, complica um pouco mais. 
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ENTREVISTADA: PA1 – PROFESSORA DE APOIO  DE C1 
 
Entrevistador: Professora, pode nos colocar o que você queria dizer. 
 
Entrevistada: Assim, como sempre foi assim uma curiosidade, até uma coisa muito importante 
para mim e muito mais para ele, mas até hoje eu não sei nem como que é trabalhado com ele, 
a fisioterapia, e eu soube pelos pais que eles tem barrinha em casa, que ele faz os movimentos 
de caminhada. Já ano passado eu fui à casa dele, dar aula para ele, então não tinha nada disso, 
então era mais a parte cognitiva, não era trabalhado nada. E esse ano eu comecei já com esse 
caderno com linhas maiores, com as mãozinhas, coordenação. O que antes eu não me 
preocupava tanto, me preocupava em alfabetizá-lo, e agora não, agora já me preocupo até com 
os movimentos, porque ele está despertando, ele quer mesmo escrever, quer. O sonho dele é 
caminhar. Então é uma coisa que emociona e é um desejo meu também, não tanto quanto da 
mãe, mas eu me emociono muito com ele, e talvez uma pergunta que eu te faço, 
desenvolvendo isso, ele tem esperança de caminhar mesmo, se equilibrar talvez numa, tipo 
uma, como fala?  
 
Entrevistador: Que ele possa caminhar com andador, numa barra paralela... Nas barras 
paralelas ele até caminha, a gente trabalha isso com ele. No andador eu já trabalhei uma certa 
época com ele, então ele fez a cirurgia, ele teve um período parado, que prejudicou o 
desenvolvimento motor em alguns aspectos. Nós na fisioterapia estamos procurando chegar a 
isso, nem que seja uma marcha com algum auxílio, mas que ele chegue a uma marcha. 
 
Entrevistada: E que estágio ele está assim? Bem início? 
 
Entrevistador: Não, ele já caminhou mais com o andador, como ele passou por essa cirurgia, 
nós tivemos um tempo que não tínhamos mais contato com ele, porque eu trabalhava com ele 
na clínica, depois eu saí da clínica, vendi a clínica, fiquei só na FURB. Ele voltou para mim 
em meados do ano passado. E logo ele fez a cirurgia, então agora, a partir desse ano, ele não 
pode fazer caminhada, forçar a postura em pé em função da cirurgia que ele tinha passado. 
 
Entrevistada: Até o movimento com a perna que ele não podia dobrar, sentar em cima (daí 
agora que ele ta liberado para estar novamente trabalhando). Mas eu assim, particularmente eu 
acho que ele despertou bastante para caminhar, era difícil para ele colocar as perninhas uma 
na frente da outra, agora depois da cirurgia, que também eu peguei só ano passado. 
 
Entrevistador: E a senhora está há quanto tempo com ele? 
 
Entrevistada: Um ano e meio.  
 
Entrevistador: Antes ele tinha outra professora de apoio, era isso? 
 
Entrevistada: É, mas assim, era uma coisa, ela, não era tão dedicada, acho que não era só para 
ele.  
 
Entrevistador: Você acompanha só ele? 
 
Entrevistada: Ela tinha uma parte, mas eu acho que ela atendia outras crianças, uma coisa 
assim, não era assim o tempo todo, e agora estou com ele direto. 
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Entrevistador: Caso você pudesse conversar com o fisioterapeuta do seu aluno, o que você 
gostaria de saber ou perguntar? 
 
Entrevistada: O que eu posso ajudar, para que ele, além da escrita, assim, algum movimento, 
eu acho que isso é mais da Educação Física, mas com as mãozinhas, que possa desenvolver, o 
que poderia fazer. 
 
Entrevistador: Uma orientação nesse sentido que pudesse facilitar a escrita dele, o trabalho em 
sala de aula... a senhora percebe nele uma vontade, uma necessidade? 
 
Entrevistada: Agora ultimamente grande a vontade dele. Tanto que eu estava escrevendo um 
texto, ele dando as idéias e eu escrevendo, ele tomou o lápis da minha mão e começou a 
escrever e eu não falei nada e ele foi, ele todo feliz mesmo. E eu vi que ele esta tendo 
facilidade em escrever as letras, mas ainda lento, ele não consegue acompanhar o ritmo da 
turma, mas o que eu posso fazer para estimular um movimento das mãozinhas ou isso é feito 
em casa. 
 
Entrevistador: Como trabalhar... É que na verdade a minha pesquisa é exatamente isso, para 
identificar quais são as necessidades dos professores. Nesse sentido que eu estou pesquisando, 
para justamente, não só nas necessidades dos professores, mas também nas necessidades que 
essas crianças têm na escola, na inclusão escolar, e claro, junto às necessidades dos 
professores também. Então vir talvez num segundo momento com um esclarecimento e tudo 
isso. Nesse primeiro momento, eu estou fazendo uma investigação dessas necessidades. Mas 
assim, a gente pode conversar, posso deixar meu telefone, eu estou sempre aqui na FURB, 
pode entrar em contato comigo, pode um dia acompanhá-lo lá, até para ficar mais claro para 
você o nosso trabalho na clínica, porque a gente vendo esclarece muita coisa também. 
 
Entrevistada: Eu tive a visita da “L” da Alternativa, ela é coordenadora, e ela disse que seria 
interessante colocar um varal e ele mesmo colocar os trabalhinhos, mexer com o grampo, né, 
pendurando o trabalhinho. 
 
Entrevistador: Todo tipo de movimento que você puder pedir para ele que ele faça e que ele 
queira fazer, tudo que você puder quanto mais ele movimentar melhor para ele, mais 
movimento ele vai conquistar. 
 
Entrevistada: Então, o que eu posso aqui eu estou estimulando, agora pensei que tivesse 
alguma coisa que eu mesma, eu gostaria dessa orientação, mas então não. 
 
Entrevistador: Tem sim, mas é uma coisa que vai exigir um pouco mais de tempo e tudo isso. 
 
Entrevistada: Até porque ele tem o acompanhamento já, não é? 
 
Entrevistador: Não, mas a questão é realmente se aproximar da escola, exatamente, conciliar, 
porque nós como fisioterapeutas, às vezes desconhecemos a realidade escolar e o professor 
desconhece nossa realidade na fisioterapia, e na verdade a criança fica no meio do caminho. 
 
Entrevistada: É porque até daria para reservar um tempo para isso, mas minha preocupação 
era alfabetizá-lo, e ele está alfabetizado agora. É na matemática que está um pouco atrasado e 
agora estaá conseguindo subtrair direitinho, tudo com utilização de material concreto. E a 
concentração dele, ele se distrai, então ele tem que sempre ficar, chamar a atenção dele para o 
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caderno, para as explicações. Então é isso que eu estava me preocupando, mas eu gostaria de 
saber o que ele está fazendo na fisioterapia, o que eu posso também ajudar. 
 
Entrevistador: Explique ou fale o que seu aluno apresenta. O que ele apresenta, você conhece, 
a patologia dele, o que é, o que que ele tem, o que acometeu, a história dele. 
 
Entrevistada: A mãe conversou comigo ano passado, a professora PR1 também me colocou, 
que até ele nasceu normal e ele teve uma infecção e teve meningite e até parece que surgiu um 
coaágulo no cérebro, do lado direito, até ele não utiliza muito a mão direita, mais a esquerda, 
né. Ele é canhoto, mas ele segura folha, então o que eu sei é isso, que comprometeu o andar 
dele, os movimentos dele, do lado direito também, né, bem mais eu acho, não? (direito mais, 
mas ele tem como um todo) o que eu sei é isso, desse coágulo, da visão dele, né, ele mexe 
com os olhinhos, ele tem dificuldade de concentração. 
 
Entrevistador: E assim, paralisia cerebral, a senhora sabe que ele tem uma paralisia cerebral? 
 
Entrevistada: Não. Ele tem? 
 
Entrevistador: Ele tem uma paralisia cerebral, de uma sequela da meningite que ele teve. 
 
Entrevistada: É? E em que sentido? Tem fraca, forte, média, alguma coisa assim, não? 
 
Entrevistador: É que a paralisia cerebral tem uma série de divisões, categorias, classificações; 
então de acordo com a lesão, com a extensão da lesão, tudo vai gerando acometimentos 
motores diferentes. 
 
Entrevistada: O que eu percebo é o que pode ter causado então esse déficit de atenção, tem 
um atrasozinho, alguma coisa assim. 
 
Entrevistador: A paralisia cerebral, ela pode, a característica maior que existe é o 
acometimento motor na paralisia cerebral. 
 
Entrevistada: Porque assim é normalíssimo. 
 
Entrevistador: Na paralisia cerebral, existe o acometimento motor, mas ela pode envolver o 
visual, auditivo, cognitivo, pode envolver todos os outros, mas a característica principal é o 
motor, da patologia em si. 
 
Entrevistada: Ah é? Paralisia cerebral, isso nem a mãe não me falou, talvez ela não aceite, né. 
 
Entrevistador: Isso eu não sei dizer. Porque a vivência que eu tenho é da fisioterapia, da 
clínica de fisioterapia; a gente fala isso de uma forma mais direta, o que é diferente da 
conversa que ela tem na escola. Eu não sei te dizer o que ela conversa aqui. 
 
Entrevistada: É, então é esse o atraso dele, que causou, porque ele, para ele prestar atenção às 
vezes eu seguro a cabecinha dele porque senão ele já olha e os olhinhos mexem rápido de um 
lado para o outro, e ele não consegue se concentrar. 
 
Entrevistador: A senhora sustenta a cabeça dele para ele prestar atenção, é isso? 
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Entrevistada: É uma coisa que eu peguei assim, ‘C1, presta atenção’, daí ele quer virar para 
mim, olha pro outro lado, aí ele não presta atenção, mais nada que só segurar a cabecinha para 
ele ficar atento na professora regente, na explicação, para poder acompanhar como as outras 
crianças, e ele tem conseguido assim, dessa maneira ele tem conseguido. É uma forma, é um 
carinho que eu tenho, seguro a cabecinha dele, não é nada que machuque nada, mas para 
ajudar a se fixar. 
 
Entrevistador: E ele focar? 
 
Entrevistada: Isso, até nesse sentido de focar, de visualizar é um pouco difícil no quadro, ele 
tem dificuldade de focar. 
 
Entrevistador: E como você espera que a fisioterapeuta atue na escola facilitando a inclusão 
do seu aluno? Então se eu estivesse aqui na escola, viesse aqui na escola, a senhora até já me 
colocou. O que ou como a senhora espera que eu pudesse colaborar aqui na escola na inclusão 
do C1? 
 
Entrevistada: Eu penso que não no caminhar, eu penso que talvez trabalhando, me orientando 
como eu poderia estimulá-lo mais para a escrita, nesse sentido mais, porque na atenção isso é 
uma coisa que no caso dele, da paralisia que eu nem sabia esse termo, porque eles me falavam 
que ele era cadeirante, mesmo a alternativa, nem ali não falaram que ele teve paralisia, nas 
reuniões.  
 
 
Entrevistador: Não esclareceram qual era o acometimento motor? 
 
Entrevistada: Não, então o que poderia me ajudar, vendo meu trabalho o que mais eu poderia 
utilizar para estimular nesse sentido da escrita. 
 
Entrevistador: Vir até a escola, acompanhar e aí estar identificando as suas necessidades, 
nesse sentido. 
 
Entrevistada: Isso. 
 
Entrevistador: E a senhora tira ele da cadeira, caminha com ele? 
 
Entrevistada: Muito pouco, até porque o pai me pediu e agora o pai disse que pode pegar e 
fazer caminhadas com ele um pouquinho, porque parece que surgiu outro probleminha, vai ter 
que fazer outra cirurgia, então até eu tenho esse medo assim, ele disse que não posso fazer. 
Nesse sentido é mais o medo, não o de não querer, mas no banheiro eu tiro ele, na aula. 
 
Entrevistador: Mas, por exemplo, assim, levar ele de um lugar a outro caminhando, vai na 
cadeira?  
 
Entrevistada: Não. 
 
Entrevistador: Hoje ele não veio, mas se ele tivesse vindo e tivesse que ir para a aula de 
Educação Física ele teria feito isto na cadeira?  
 
Entrevistada: Sempre na cadeira.  
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Entrevistador: E quem fez a adaptação dele, foram vocês aqui ou veio alguém que fez a 
adaptação, que a mesa está mais baixa? 
 
Entrevistada: Isso deve ter sido com a PR1, a professora regente, no começo do ano passado. 
Até ele utilizar um quadro de metal. 
 
Entrevistador: Isso é de antes de você?  
 
Entrevistada: O quadro de metal? Eu que dei a idéia, mas de velcro e feltro, e o pai teve essa 
idéia, o pai mesmo, foi o pai dele, os dois tem adoração, tanto o pai quanto a mãe por esse 
filho. É até bonito de ver, o empenho, o trabalho deles assim. E ele surgiu com isso, é uma 
tampa de fogão e colocou imã atrás das letrinhas, das tampinhas de garrafa, eu coloquei 
letrinhas do alfabeto em cima e é bem, é ótimo para ele manusear, só puxar as letrinhas e foi 
assim que ele se alfabetizou. 
 
Entrevistador: E agora você percebe uma necessidade imensa dele de querer escrever mesmo? 
O quadro não satisfaz mais? 
 
Entrevistada: Não, não. Ele, tanto que ele está até me dispensando já, ele não quer uma 
“profi” para ele no ano que vem. Ele mesmo fala “tu podes ficar lá cuidando do “J”, porque 
eu cuido mais do “J” . 
 
Entrevistador: Tem outra criança com PC na sala, é isso? 
 
Entrevistada: Isso também dizem que teve PC, mas também tem esquizofrenia, hiperativo, e 
então eu digo ‘não C1, mas você precisa senão você não consegue acompanhar porque você 
ainda não consegue escrever, só um pouco, agora está conseguindo, mas ainda não consegue. 
E as letras minúsculas ele não conhece ainda todas, só as maiúsculas, então ele precisa. Mas 
ele diz que ele quer independência, sabe, quer só a professora regente para ele, embora ele 
goste de mim, tenha carinho, mas ele me dispensa já assim, ‘tá, tá então me joga na lata de 
lixo’ eu falo. (rs) 
 
Entrevistador: Por que ele acha que não é mais necessário, por que agora ele já sabe? 
 
Entrevistada: Quando ele percebe que ele não consegue acompanhar e a professora regente 
cobra mesmo assim dele, ele olha para mim todo apavorado: ‘tu me ajudas?’ ‘Ajudo, viu 
como você precisa de mim?’ Entendeu? Então, mas a pergunta é o que eu espero que a 
fisioterapia possa ajudá-lo e me ajudar. É nesse sentido, se estou trabalhando certo na escrita, 
o que mais eu posso favorecer para ele, oportunizá-lo, né. Para que ele tenha mais manuseio, 
mais fácil, mais coordenação que a coordenação dele melhore, né. Se eu estou fazendo certo, 
porque estamos no final do ano, mas ano que vem eu não vou acompanhá-lo, até porque eu 
me inscrevi de pré a 4ª, tenho amado assim ficar com ele, está sendo um aprendizado para 
mim também. 
 
Entrevistador: Já tinha tido experiência? 
 
Entrevistada: Nunca, foi com ele e o “J” , o outro menino, foi a primeira experiência. 
 
Entrevistador: A partir do meio do ano passado, em agosto? 
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Entrevistada: Foi, agosto do ano passado até agora, e daí eu estou adorando, mas o que me 
realiza mesmo é a sala de aula; há 17 anos dei aula, 18. 
 
Entrevistador: Ah, ser uma professora regente na verdade? Daí você vai para isso ano que 
vem? 
 
Entrevistada: Isso 
 
Entrevistador: E na postura, isso também você vê alguma necessidade, na postura no 
posicionamento dele na sala. 
 
Entrevistada: Vejo, na postura dele?  
 
Entrevistador: Isso. 
 
Entrevistado: Ele tem a tendência a cair para o lado assim, direito ele cai mais. Aí eu arrumo 
uma almofadinha bem aqui, na curvinha da coluna, para que ele fique mais para a frente, 
entendeu. Aí eu arrumo ele, para que ele fique reto e possa até acompanhar melhor na escrita 
e tudo, e também para ele estar ajudando; até para isso não sei se teria alguma coisa além 
disso, deixá-lo mais reto, porque a tendência sempre é cair. 
 
Entrevistador: É, na sala de aula como ele fica mais sentado realmente tem que ter um apoio, 
geralmente uma cadeira adequada. 
 
Entrevistada: Ah, isso é outra orientação, o que eu faço, ele sempre abaixa muito a cabecinha, 
então eu levanto, presta atenção assim, na postura certa. 
 
Entrevistador: Pode pedir que ele volte ‘está esquecendo, C1, olha a postura, fica reto, levanta 
a cabeça, traz as costas para trás’. 
 
Entrevistada: Eu pego o bracinho direito, apoio no braço da cadeirinha para que ele fique mais 
reto, senão ele cai. 
 
Entrevistador: Mas tudo você pode solicitar que ele faça. É que, na verdade, o movimento 
para ele, ele melhorou ao longo dos anos, mas esse movimento não é tão natural como para os 
outros; é preciso às vezes lembrar que tem que fazer, às vezes com o tempo ele ainda 
conquistará mais força. 
 
Entrevistada: Até a gente assim quando vai lavar louça, alguma coisa, relaxa assim a coluna, 
para ele muito mais. 
 
Entrevistador: Para ele é mais difícil manter a postura, então ele esquece, mas ele consegue, 
então você precisa pedir pra ele ‘faz, faz, faz, faz’. 
 
Entrevistada: É, mas ele suspira assim sabe, mas ele precisa, para o bem dele, né. 
 
Entrevistador: Precisa, ele suspira porque para ele vai ser mais fácil que você faça para ele, vá 
ali e traga ele para trás. 
 
Entrevistada: E é o certo colocar o bracinho dele assim pra que ele fique assim reto? 
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Entrevistador: É o certo apoiar, porque tem que deixar ele reto, quanto mais reto você o deixá-
lo mais certo estará. 
 
Entrevistada: E quanto à concentração dele, o que eu poderia, talvez assim, não tenha me 
expressado bem, mas é o que eu faço mesmo para que ele fique atento até nas historinhas eu 
seguro, senão a tendência é ele se dispersar. Então ele fica assim com os olhinhos um pouco 
mexendo, mas eu digo ‘presta atenção, depois você vai me contar a historinha, vai me contar 
o que a professora explicou’. 
 
Entrevistador: Sim, mas ele consegue na verdade, você tem que chamar também: ‘Presta 
atenção, olha para a professora’. 
 
Entrevistada: Ele ama a fisioterapia, ele não vê a hora de ir. 
 
Entrevistador: Ele gosta, não é? 
 
Entrevistada: Gosta. E então eu coloco essa almofadinha um pouco mais gordinha, eu coloco 
aqui. 
 
Entrevistador: Pode pôr, pode, se tiver necessidade de colocar uma aqui do lado, se ele cair 
para o lado, pode por uma pelo lado também. 
 
Entrevistada: Não, ele consegue, ele consegue colocar o bracinho ali, só a questão da 
lembrança, tem que lembrá-lo sempre. 
 
Entrevistador: E procura assim, quanto mais você pedir para ele fazer, e menos você fizer por 
ele, melhor vai ser. Porque ele tem uma boa capacidade motora. Mas claro, aquilo que eu 
disse, a força não é excelente, então à medida que ele cansa, a postura piora, como nós. No 
início do dia, nós temos uma e, no final do dia, a gente tem outra postura; então a mesma 
coisa, mas você deve lembrá-lo, ‘está caindo com as costas para frente, está caindo a cabeça, 
olha a professora, faz assim’. 
 
Entrevistada: Quando eu cheguei, no início, quando comecei a trabalhar com ele, ele já tinha 
uma almofadinha embaixo, ele sentava em cima da almofada na cadeira de rodas e outra nas 
costas. Mas aquela eu troquei, não é mais uma tão fininha nas costas, coloquei como eu te 
falei aqui, mais pra baixo. 
 
Entrevistador: Foi a necessidade que você observou? 
 
Entrevistada: É para que ele ficasse mais reto. 
 
Entrevistador: Se colocar muito em cima, vai empurrar ele para frente. 
 
Entrevistada: Eu não gosto dele caindo, eu sou muito atenta. 
 
Entrevistador: Isso é bom, realmente, tem que corrigir a postura dele. 
 
Entrevistada: Até para a atenção eu vejo que isso influencia bastante. 
 
Entrevistador: Influencia, claro; se ele for caindo, ele vai perdendo a atenção junto com isso. 
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Entrevistada: Vai relaxando, não é? 
 
Entrevistador: Isso. É importante prestar atenção. Mais alguma coisa você gostaria de colocar 
à fisioterapia? 
 
Entrevistada: Que eu adorei esse encontro; eu estava esperando há muito tempo porque, para 
ver o que eu estava precisando de orientação e até para te passar o que eu estou trabalhando 
com ele. 
 
Entrevistador: Que bom, fiquei contente também, porque a gente não sabe como será a 
recepção também, as necessidades. 
 
Entrevistada: Mas com certeza, quem se interessa pelo aluno, para que ele melhore, tem que 
estar em contato com todos os profissionais que ele tem acompanhamento, acho que isso cabe 
ao professor muito também. 
 
Entrevistador: Com certeza, acho que de todos os lados; nós da fisioterapia também. 
 
Entrevistada: Eu acho que poderia ter tido esse encontro antes, até combinei com a “L” e no 
fim até eu mesma relaxei e eu adorei, foi um prazer. 
 
Entrevistador: Igualmente, obrigada. 
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ENTREVISTADA: PEF1 - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA DE C1 
 
Entrevistador: Gostaria que a senhora me respondesse, caso a senhora pudesse conversar com 
o fisioterapeuta do seu aluno, o que gostaria de saber ou perguntar? 
 
Entrevistada: Gostaria de saber algumas atividades mais específicas para ajudar mais na 
evolução do C1 em termos motores. 
 
Entrevistador: A senhora percebe algumas dificuldades específicas, alguma necessidade em 
especial nele? 
 
Entrevistada: Ele tem assim bastante dificuldade, por exemplo, a gente vai arremessar uma 
bola para ele, conforme o tamanho da bola, conforme a velocidade da bola, ele tem bastante 
dificuldade de agarrar a bola; então às vezes ele consegue e às vezes não. 
 
Entrevistador: E ele participa das aulas junto com o grupo ou é feita uma atividade à parte ou 
ele fica mais com a professora auxiliar? 
 
Entrevistada: Ele participa às vezes com o grupo, mas sempre sentado, que eu acho que a 
gente deveria oportunizar de repente situações que ele pudesse também participar; ele 
participa sentado; então são mais movimentos mesmo com o braço. 
 
Entrevistador: Não é levado para caminhar, para participar, para chutar uma bola? 
 
Entrevistada: É feito assim, mas mais raramente, porque temos assim a turma com 30 alunos, 
então como é que a professora de Educação Física consegue atender os 30 que estão ali 
correndo e saltando e o C1que é cadeirante, precisa de uma ajuda realmente especial. 
 
Entrevistador: É, a professora PA1 me colocou que às vezes ela tira, ele fica em pé, a partir 
dali ele arremessa uma bola, mas é mais sentado. 
 
Entrevistada: É mais sentado. 
 
Entrevistador: E a senhora poderia me explicar ou falar o que o seu aluno apresenta? Que tipo 
de patologia, foi explicado para a senhora o que ele tem, como é que é, o que aconteceu, a 
senhora tem conhecimento sobre isso? Qual a lesão que ele teve, a senhora sabe que ele tem 
uma paralisia cerebral? 
 
Entrevistada: Sim, mas nunca assim foi colocado muito com detalhes. Eu vi o C1 esse ano 
que é meu aluno; os anos anteriores ele foi de outras professoras; então a gente sempre vê o 
C1 aqui, nas aulas de Educação Física, envolvido com as professoras, enfim, mas assim, o 
que ele tem exatamente, a professora de sala com certeza sabe, mas eu assim não sei, não 
tenho esclarecido o que aconteceu com ele. 
 
Entrevistador: E a senhora sabe o que é uma PC? Poderia me explicar? 
 
Entrevistada: A PC, na minha concepção, é quando o cérebro para de funcionar e para isso, 
então, precisa de muita atividade, muito estímulo para gente conseguir conquistar alguma 
coisa. 
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Entrevistador: E o que e como você espera que a fisioterapia atue na escola facilitando a 
inclusão do seu aluno? Se eu viesse até aqui, o que a senhora esperaria que eu fizesse, como 
fizesse? 
 
Entrevistada: Ah, com certeza eu acho que a fisioterapia iria contribuir bastante para o aluno 
C1, que a gente está se referindo, porque ele realmente, ele é uma criança que é cadeirante. 
Então se fizesse a fisioterapia nele, eu acredito assim que ele conseguiria avançar mais no 
processo dele assim. 
 
Entrevistador: A senhora saberia assim, conseguiria ou pontuaria para mim na verdade, um 
aspecto ou outro que a senhora vê uma necessidade maior? 
 
Entrevistada: Eu acho que ele até poderia talvez começar a caminhar e a executar mais 
movimentos, que ele é muito limitado nos movimentos, até na hora da alimentação assim, 
para ele é difícil, chegar assim com a colher até a boca, então assim eu vejo que a fisioterapia 
ajudaria bastante com certeza. 
 
Entrevistador: Nesse sentido, na orientação de como ele poderia se movimentar na Educação 
Física, seria isso? 
 
Entrevistada: Também, também. 
 
Entrevistador: Mais alguma colocação para a fisioterapia? 
 
Entrevistada: Não. Existe a possibilidade de nós termos fisioterapia nas escolas, é isso? 
 
Entrevistador: Não, na verdade eu estou fazendo uma pesquisa particular vinculada ao meu 
mestrado, justamente para pontuar essa necessidade. Então a partir daí a gente pode pensar em 
outras possibilidades. 
 
Entrevistada: Ah eu acho assim, que cada vez mais as escolas estão recebendo essas crianças 
especiais com bastante dificuldade, e a fisioterapia para eles, porque tem crianças que não tem 
como ter acesso, dentro da escola esse atendimento então seria muito importante mesmo, mais 
uma contribuição para a criança. 
 
Entrevistador: E está sendo fácil a inclusão escolar dessas crianças, no seu ver, na sua área? 
 
Entrevistada: Olha, as crianças sabem administrar isso, eles atendem, ajudam tal, mas para os 
professores realmente como eu te falei assim, é difícil porque você tem ali os outros todos, 
com toda energia, correndo, pulando, saltitando, brigando e tal, e daí teria que ter realmente 
uma pessoa mais especial também na Educação Física para eles, com certeza. 
 
Entrevistador: E a senhora já tinha tido experiência com outras crianças além do C1? 
 
Entrevistada: Não, porque eu estava afastada da Educação Física e voltei agora no 3º ano. 
Esse ano que eu tenho a vitória do primeiro ano, não é cadeirante, mas tem bastante 
limitações, e tenho o C1 então da 2ª séria, mas esse ano é minha primeira experiência. 
 
Entrevistador: E como está sendo? 
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Entrevistada: Está sendo assim, temos toda a preocupação, mas também temos todo o desafio, 
de ver que a criança também, mesmo com essas limitações todas, eles conseguem alguma 
coisa. 
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ENTREVISTADO: PEF2 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE C2 
 
Entrevistador: Professor, caso você pudesse conversar com o fisioterapeuta do seu aluno, o 
que você gostaria de saber ou perguntar? 
 
Entrevistado: Na verdade, a gente gostaria de saber a forma de trabalhar assim com ele para 
estar podendo ajudar. Porque, na verdade, a gente não sabe o que pode contribuir para a 
melhoria dele, para que ele possa, de repente, a gente envolver ele na atividade, mas pode ser, 
se tiver uma orientação de repente, pode ser mais produtivo para ele, para ele estar 
aproveitando melhor e não simplesmente só acompanhar para passear ou para estar junto, mas 
para que possa ajudar ele na verdade. Então é interessante a gente saber de que forma, o que 
pode ser feito para estar auxiliando ou melhorando o movimento dele. 
 
Entrevistador: O senhor percebe alguma necessidade específica, algum ponto mais importante 
que o senhor gostaria de relatar? 
 
Entrevistado: Na questão do C2? O C2 tem, na verdade, a gente não tem, eu como professor 
da turma, não tenho como dar aquela atenção exclusiva. Por isso a professora PA2 que vai e 
acompanha e ela fica mais principalmente com ele, então quando eu vejo que a parte motora 
precisaria trabalhar mais, movimento de mãos, braços e tal, que eu tenho certeza que iria 
ajudar ele bastante, até dentro da sala de aula depois. Mas essa parte eu vejo que precisa 
realmente de um trabalho. 
 
Entrevistador: Eu gostaria que o senhor explicasse ou falasse o que seu aluno apresenta, o 
senhor conhece a patologia que ele tem, o senhor sabe o que ele tem? 
 
Entrevistado: O C2 a gente conhece aqui na escola de tempos já, de alguns anos eu conheço 
ele. É o primeiro ano que eu estou com ele, que ele é o meu aluno na Educação Física. Mas eu 
estava na direção da escola, então a gente teve bastante contato com os pais, até para ele ser 
contemplado com esse professor exclusivo para trabalhar com ele. E eu conheço o problema 
que o C2 apresenta. É a paralisia cerebral, a comunicação é meio complicada, a gente tem que 
ir, só estando, convivendo mais tempo com ele para conseguir se comunicar com ele, mas ele 
é um menino inteligente, ele é um menino que quer estudar sempre, ele fica doido para vir 
para a escola, ele adora vir para escola, é esforçado, ele responde as coisas, só que é bem 
limitado, o que para ele, nos movimentos das mãos, para escrever, quer dizer, é bem 
complicado, até com teclado de computador ele faz. Ele escreve o nome dele e tudo. Agora 
também precisa, precisaria de mais recursos didáticos para estar trabalhando com ele, teclado, 
computador; ele, com certeza, iria progredir muito mais. Então fica limitado à sala de aula, é 
meio complicado. Ele podia render muito mais, porque a gente conhece os problemas dele, 
conheço o C2 de tempos já. 
 
Entrevistador: Ele já está há quando tempo aqui? 
 
Entrevistado: Aqui? Oh já faz alguns anos, uns 4, 5 anos. Ele primeiro tinha um outro 
professor que fazia um trabalho com ele mais fora de sala; ele participava da turma, mas ela 
ficava mais com ele fora. Eu lembro que tinha disponível um teclado de computador; no 
computador ele trabalhava ali, então ele progride bastante, dá para perceber o progresso, 
quando tem esses recursos. A família também ajuda muito ele; eu sei que ele está fazendo 
equoterapia, com cavalo e tal, então a família corre atrás, eles querem. Eu moro perto da casa 
dele, eu passo ali, de vez em quando ele está jogando futebol junto com os irmãos, eles 
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seguram ele e jogam, jogando dominó, então eles estão sempre trabalhando com ele. Isso é 
importante. E na escola, sabe, a gente é muito limitado à coisa. 
 
Entrevistador: O senhor desenvolve alguma atividade específica em que ele participe com o 
grupo da Educação Física ou ele participa mais com a professora? 
 
Entrevistado: Mais com a professora realmente, mais com a professora. Tem um grupo de 
alunos que participa com a professora PA2, e ela desenvolve essa atividade com esse grupo, e 
o C2 junto com eles, participando desse grupo, então ela desenvolve essa atividade. É uma 
atividade assim mais de atenção, atenção, de coordenação, e ele participa desse grupo, que a 
turma é muito grande, muito numerosa, então é difícil. 
 
Entrevistador: Quantos alunos? 
 
Entrevistado: A turma dele tem 40, então 40 alunos é bem complicado, e essa faixa etária tu 
sabes que é 5ª série, eles são bem ativos. 
 
Entrevistador: E ele é retirado da cadeira para participar de alguma atividade, senta no chão 
ou ele fica na cadeira? 
 
Entrevistado: Até o momento não. Eu tenho, não vem ao caso, mas eu tenho outro aluno que é 
cadeirante na 3ª série e ele participa normalmente e até joga futebol com a turma; ele senta no 
chão, ele sai da cadeira, vai para o chão e se manda. O C2 já é mais, tem que ter uma pessoa 
mais exclusiva com ele até para parar, ficar segurando, porque não tem como deixar ele 
sozinho. 
 
Entrevistador: E esse outro participa sozinho? 
 
Entrevistado: Sozinho é, participa. A gente só leva ele, conduz ele e ele participa, quer, e ele 
faz questão. 
 
Entrevistador: O C2 então, na verdade, fica o tempo todo na cadeira? 
 
Entrevistado: Ele fica na cadeira, fica na cadeira dele. 
 
Entrevistador: E o que o senhor espera se o fisioterapeuta viesse na escola e atuasse 
facilitando a inclusão desse aluno? O que o senhor esperaria que o fisioterapeuta fizesse em 
si, alguma coisa especifica? 
 
Entrevistado: Olha, com o C2, de repente até para a gente estar aprendendo alguma coisa que 
possa estar ajudando o C2, trabalhar com ele junto com a turma, a gente também poderia estar 
junto para estar aprendendo, para depois estar trabalhando com ele também, ou outros casos 
também. Eu acho que o fisioterapeuta se tivesse condições da gente ter um fisioterapeuta 
acompanhando seria excelente, ótimo. 
 
Entrevistador: Mas no sentido de uma orientação, como fazer... 
 
Entrevistado: Uma orientação? Importante, importante, muito importante um fisioterapeuta 
para estar orientando a gente. 
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Entrevistador: E o senhor saberia definir para mim o que seria uma paralisia cerebral? 
 
Entrevistado: Paralisia cerebral? O que a gente sabe olha, ela, no caso do C2, eu creio que 
ocorreu no parto, faltou oxigenação no cérebro e causou todas essas sequelas, então limita 
uma pessoa em, vamos dizer, 50% ou mais de 50% das atividades, então definindo mais ou 
menos paralisia cerebral o que a gente sabe, bem, bem que limita, a limitação que ele tem. 
 
Entrevistador: E o senhor teria mais alguma colocação a fazer a respeito do C2? 
 
Entrevistado: Não, não, não. Inclusão, né, inclusão, na verdade, a inclusão não é só estar no 
meio, mas ajudar também. Inclusão é muito bonita na teoria, mas na prática não funciona 
como deveria. Inclusão social, inclusão na teoria é linda, mas na prática é complicado, porque 
não adianta jogar aqui. Com sinceridade, o professor de sala não sabe como trabalhar direito, 
como aqui tem muita criança, não é o caso do C2, o C2 é expressivo, ele tem esse problema 
aqui na escola, mas tem outros problemas também. A inclusão precisaria de apoio também, 
como agora a fisioterapia; importantíssimo, uma pessoa que sabe trabalhar mais 
especificamente com esse problema e não só o professor. O professor não tem realmente 
como dar aquela atenção que o aluno merece; então fica meio jogado. Ah, o C2 é uma 
situação especial, que ele dispôs de uma pessoa exclusiva para ele, mas tem crianças que não. 
Então falta muito ainda, mas vai chegar lá. Eu acho que a inclusão, um dia, vai chegar lá. Que 
bom que vocês tão junto, a fisioterapia. 
 
Entrevistador: Essa é a intenção mesmo, verificar realmente as necessidades. Ok, só isso? 
Mais alguma coisa? 
 
Entrevistado: Não, só isso. 
 
Entrevistador: Obrigada. 
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ENTREVISTADA: PA2 – PROFESSORA DE APOIO (C2) 
 
Entrevistador: A senhora trabalha há quanto tempo com ele? 
 
Entrevistado: Desde maio deste ano (2007); não é muito tempo. 
 
Entrevistador: A senhora pode falar então como é essa convivência. 
 
Entrevistado: É que eu tenho um caderno onde faço as anotações dos dias que ele vem, porque 
ele falta muito. Hoje, essa semana, por exemplo, ele veio um dia só. Então como teve 3 dias 
de aula, já 2 dias foram, porque segunda-feira ele veio, terça ele não veio e hoje ele não veio. 
Então ele falta muito, e quando ele vem, ele fica até o recreio, 9h15m. Esse ano, ele não ficou 
um dia que ele ficasse até o período integral. O pai sempre diz que a escola não está apta, 
porque nós não temos um banheiro aqui na escola para fazer a troca dele, por isso que ele não 
fica até o final. E daí eu acho assim, que se ele viesse todos os dias ele iria acompanhar bem, 
bem, bem. Porque se eu falo as coisas para ele, ele grava, a cabeça eu acho que não atingiu 
aquela parte da mente ali onde tem o aprendizado, porque ele aprende. Só que, como ele falta 
muito, ele perde a maioria das partes assim, quando ele vem para aula que ele participa das 
avaliações que eu faço com ele, que a gente faz, eu escrevo tudo para ele, mas eu pergunto 
para ele. Eu consigo entender o que ele fala, porque ele fala com bastante dificuldade, mas dá 
para entender e eu acho que é por causa da fisioterapia que ele ta assim, bem assim. 
 
Entrevistador: É ele está bem, ele evoluiu bem. 
 
Entrevistado: E eu percebo assim que se eu falo alguma coisa com ele, daí eu volto e pergunto 
eu vejo que entendeu. Eu já disse para ele que se ele viesse todos os dias para aula e fizesse 
regular, período integral, ele iria dar um banho em muita gente boa que tem na sala. 
 
Entrevistador: O ano passado ele não frequentou a escola? 
 
Entrevistado: Ano passado ele não veio, ficou 1 ano fora; daí eu acho que atrapalhou ele 
também. 
 
Entrevistador: Acredito que sim, porque ele ficou 1 ano fora da escola. 
 
Entrevistado: É ele vinha, chorava. E no início quando eu comecei a trabalhar com ele, ele 
chegava na escola aí dava um desespero nele, ele começava a gritar gritar gritar, mas eu acho 
que é um pouco de manha também. Porque esses dias eu peguei ele ‘você quer sair da sala, 
saia você, vá sozinho, porque eu vou ficar aqui’. Dali para frente não chorou mais entendeu, 
não chorou mais. Daí melhorou, ele não tem chorado para sair, mas os primeiros dias, meu 
Deus, era um desespero; ele gritava na sala, gritava, daí não tinha como ficar. 
 
Entrevistador: Mas quando isso aconteceu? Ele veio desde o início do ano? 
 
Entrevistado: Eu fui contratada em maio mais ou menos. 
 
Entrevistador: E antes ele estava com outra professora ou ele estava sozinho? 
 
Entrevistado: Antes ele vinha, um dia não vinha, aí ele ficava assim na sala com o pessoal, 
sozinho, mas era difícil também, porque sala grande, 40. Fica difícil, com tantos alunos, a 
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professora dar atenção para ele, ele não pode ficar sozinho, ele tem que ter um profissional 
que auxilie ele. Daí agora a gente, eu copio o conteúdo para ele, os pais lêem para ele em 
casa, tem trabalho de casa, eles fazem com ele, lêem pra ele, daí ele aprende. Porque ele 
conhece tudo, se perguntar de futebol para ele conhece tudo, a gente vê que ele assimila 
entendeu, tudo ele conhece, só que eu acho que ele não sabe ler ainda. Então o que eu estava 
fazendo com ele, eu disse para ele assim “C2” um dia eu peguei e disse assim para ele, porque 
eu trazia, eu confeccionei varias letras assim pra colar na chapinha. 
 
Entrevistador: O C2, ele está em que série? 
 
Entrevistado: Na 5ª série. Daí ele tava desmotivado porque ele não queria trabalhar na área da 
alfabetização. Daí eu peguei e disse assim pra ele: ‘se você não aprender a ler até o final do 
ano, você não vai pra 6ª’. Ele ficou assim bem irritado, sabe, daí eu conversei com os pais, 
para eles darem um apoio também; daí eles falaram ‘não, tudo bem professor, não tem 
problema’, então eu vi que ele começou a se interessar. Eu trago um livro a parte, não o 
conteúdo da 5ª, o conteúdo da 5ª a gente copia norma;, eu leio para ele, ele tenta interagir, 
tenta participa;, eu trago assim a parte, pego um lápis e mando ele prestar atenção nas 
palavras, juntar palavras, porque o alfabeto ele conhece, conhece o alfabeto, é só juntar 
entende;, daí ele vai aprender a ler, não é como o ‘fulano’ que não conhece o alfabeto, ele 
conhece os numerais sabe, ele é bem assim. 
 
Entrevistador: Tem outra criança com necessidades especiais na sala então? 
 
Entrevistado: Tem; ele não tem problema motor; é mental mesmo. Ele não reconhece os 
números até 10, não reconhece o alfabeto. Ele não sabe que letra é, ele conhece as letras do 
nome dele, isso ele conhece, mas só. Eu acho que é bem mais grave que o C2, o C2 a gente vê 
que ele aprende pelo menos, só que atrapalha assim são as faltas. 
 
Entrevistador: Falta muito? 
 
Entrevistado: Falta, isso atrapalha. O que mais tu queres saber? 
 
Entrevistador: Eu gostaria de saber assim, é mais relacionado mesmo à fisioterapia. 
 
Entrevistado: Eu acho que a fisioterapia ajudou ele bastante, eu tenho certeza que ele não 
conseguia fazer isso aqui, e agora eu digo assim ‘me dá uma folha’ eu dou uma folha para ele, 
daí ele faz, ele começa a riscar, entendeu? E se ele não fizesse fisioterapia ele não ia conseguir 
fazer isso, ele estaria cada vez mais trancado, daí quando a professor faz a chamada ele 
‘presente’, ele levanta os 2 braços, se ele não fizesse fisioterapia ele também não faria isso, 
né. 
 
Entrevistador: E como é o relacionamento dele com os colegas? 
 
Entrevistado: Olha, os colegas gostam dele, eles aceitam ele assim, porque ele não está na 
sala, é um conflito lá, se o C2 está na sala, eles já sabem que não podem gritar tanto e falar 
tanto. Eles respeitam. Eu já digo ‘o C2 está na sala, ele não pode ficar com muito barulho e o 
ouvido dele é bem afinado, falar assim oh, bem baixinho, ele ouve’. Tem um ouvido, uma boa 
audição. Daí eles já se comportam, eles respeitam, eles gostam dele. Quando ele está saindo 
‘C2, você já vai? Fica, fica, fica’, eles convidam ele para ficar. 
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Entrevistador: E ele não fica? 
 
Entrevistado: Ele não fica, e se eu disser ‘fica mais 5 minutos’, ele começa a gritar sabe. 
Então eu já disse para o pai dele, para o ano que vem, só que a escola não fez o banheiro 
ainda, então o pai tem esse ponto aí do banheiro, que ele precisa ter um banheiro especial 
assim para trocar que ele usa fralda, tem que ter um local para trocar a fralda. Então o pai se 
apoia nesse ponto aí para ele não vir para aula. Com razão também, porque a escola precisa se 
adequar, a escola não está adequada ainda. 
 
Entrevistador: Há quanto tempo ele está no colégio, o que a senhora sabe? 
 
Entrevistado: Ah ele vem desde, acho que desde a 1ª seérie. É, sempre estudou aqui, então o 
pai tem razão de reclamar também. 
 
Entrevistador: E ele vem assim como, de cadeira de rodas? 
 
Entrevistado: Sim, de cadeira de rodas. 
 
Entrevistador: E ele fica na cadeira de rodas? 
 
Entrevistado: Fica na cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas já tem a mesinha para ele 
entendeu, ele vem de cadeira de rodas, na sala de cadeira de rodas, só um dia que a gente foi 
na sala de computação aqui em cima no 1º andar, daí eu levei ele no colo sabe, e ele gosta de 
computador também. 
 
Entrevistador: Rampa na escola não tem? 
 
Entrevistado: Não, só aqui embaixo, mas para subir não. Não, a escola não está adequada para 
essa situação. 
 
Entrevistador: E como foi com o computador? 
 
Entrevistado: Ah ele adora computador, ele adora computador. Ele senta lá, eu acho assim, se 
ele tivesse um computador na sala de aula, ele iria participar bem mais das aulas, porque ele 
mesmo ia fazer as atividades; devagar ele ia fazer, mas ele vai lá com o dedinho dele, que um 
dia ele berrou na sala, berrou, berrou, e eu não entendia o que ele falava, porque agora eu 
entendo o que ele fala, porque eu convivi mais com ele, eu entendo, mas no início do ano eu 
não sabia o que ele falava. Eu acho que ele melhorou também na fala, ele deu uma evoluída 
esse ano. Daí eu trouxe ele aqui nesse computador, botei ali para ele escrever o que ele queria, 
porque ele só berrava e eu não entendia o que ele falava. Daí ele escreveu a palavra casa. 
 
Entrevistador: Ele queria ir para casa!? E no computador então ele consegue a escrita? 
 
Entrevistado: Ele consegue, ele consegue a escrita. A mãe e o pai dizem que ele não lê, mas 
eu acho assim que ele, eu disse para ele ‘C2, tudo que você ver de placa, você vai, onde teu 
pai passa de carro, você vai tentando ler o que é, porque você conhece o alfabeto, o que você 
tem que fazer? Você tem que juntar as letras e se tem uma palavra lá escrita, você vai 
tentando ler porque você precisa aprender a ler, porque se você ler já vai ser um passo na sua 
vida’. Pode ler um livro para se distrair. Eu disse para ele ‘você não quer ser alguém, ter um 
futuro, você pode estudar, mas você tem que aprender a ler’. Porque tem casos assim que eles 
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se superam. ‘Você também pode fazer isso’ eu disse para ele. Aí ele, eu notei depois que eu 
dei aquela prensa nele que ele deu assim um estímulo para continuar. O pai falou que está 
convencendo ele de ano que vem vir em período integral, vamos ver se a escola faz o 
banheiro, daí ele não vai ter motivo de não vir. 
 
Entrevistador: Ou adaptar um ambiente porque é só uma troca. 
 
Entrevistado: A gente já chamou alguém para fazer aqui na sala dos professores ali, um 
trocador, já vieram, mas é tão difícil o financeiro da escola sabe, daí fica assim. 
 
Entrevistador: E o apoio, não existe uma verba do governo, alguma coisa assim? 
 
Entrevistado: Não sei, não sei. Porque o pai está fazendo direito agora para lutar pelos direitos 
do filho dele. Talvez ele consiga alguma coisa assim, porque a lei está aí, mas geralmente não 
é cumprida. 
 
Entrevistador: E, assim, deixa eu perguntar, assim relacionado ao trabalho, a minha 
dissertação. Caso a senhora pudesse conversar com o fisioterapeuta do seu aluno, o que a 
senhora gostaria de saber ou perguntar? Por exemplo, estou aqui agora, então o que a senhora 
gostaria de saber. 
 
Entrevistado: No lugar onde vocês trabalham com ele tem condições de desenvolver ainda 
para ele conseguir usar as mãos ou não? 
 
Entrevistador: Sim, só que é uma evolução lenta, mas tem. A senhora vê que ele está tendo 
uma evolução, ele tem apresentado evolução. 
 
Entrevistado: Mas é bem mínimo. 
 
Entrevistador: É lento, é lento porque ele tem um comprometimento motor. Então na verdade, 
a dúvida da senhora seria qual o comprometimento motor dele, a gravidade, seria nesse 
sentido, o quanto ele vai evoluir, seria isso? 
 
Entrevistado: É. 
 
Entrevistador: E assim, a senhora tem algum conhecimento da patologia? 
 
Entrevistado: Não, eu só sei que ele tem um comprometimento motor. Mas eu percebo como 
ele aprende alguma coisa, eu percebo que aquela parte do aprendizado não é completamente 
afetada não é? 
 
Entrevistador: Não, ele é uma criança que responde bem.  
 
Entrevistado: É isso eu percebo, porque se eu leio alguma coisa para ele aqui, o outro lá eu 
mostro os números para ele, daqui a 10 minutos eu pergunto para ele e ele não sabe. Ele não, 
eu leio aqui para ele, daqui a meia hora, 1 hora eu pergunto ele sabe. Amanhã pergunto, ele 
sabe. Então ele memorizou, ele aprendeu. E o outro ali não, não fica nada. Podes falar com ele 
hoje e amanhã pergunta, não fica, não tem. 
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Entrevistador: Mas do ponto de vista do comprometimento motor, que a visão da fisioterapia 
é mais em cima do motor dele. Então quais as dificuldades maiores que a senhora enfrenta o 
que talvez se um fisioterapeuta viesse à escola ele poderia facilitar, digamos assim? 
 
Entrevistado: É, a dificuldade maior, ele não consegue segurar nada, né, imagino que se ele 
conseguisse pegar alguma coisa, seria bom, não seria? 
 
Entrevistador: Sim, com certeza. 
 
Entrevistado: Seria ótimo se ele fosse pegar alguma coisa, segurar na mão, ou se ele tivesse 
mais força, eu acho que iria melhorar bastante para ele, mesmo que as pernas não 
funcionassem, mas se ele mexesse, conseguisse controlar as mãos dele e conseguir até a andar 
com a cadeira de rodas. Se as pernas não vão, mas se as mãos funcionassem, porque eu vejo 
que ele não controla o braço. Se o braço está aqui ó, se for para ele trazer o braço de volta ele 
não traz, eu tenho que pegar o braço dele e colocar. Se ele quiser pegar a caneta, ele quer 
escrever, ele não consegue pegar a caneta, se eu botar na mão dele e pegar assim, daí ele 
consegue fazer alguma coisa, uns riscos assim. 
 
Entrevistador: É que na verdade tudo isso é relacionado ao comprometimento motor que ele 
tem. A senhora sabe que ele tem uma paralisia cerebral? 
 
Entrevistado: Tem, tem. 
 
Entrevistador: É, uma paralisia cerebral. Quando uma criança tem uma paralisia cerebral, ela 
tem uma série de alterações motoras, mais graves, menos graves, mais em membros 
superiores, mais em membros inferiores. 
 
Entrevistado: Tem gente pior que ele não é? 
 
Entrevistador: Tem, então é bem, é muito variável esse comprometimento. Então, na verdade, 
a evolução realmente ela é muito individual. 
 
Entrevistado: Se você viesse aqui nas aulas de Educação Física o que você faria com ele? 
 
Entrevistador: Eu teria que olhar primeiro, teria que conversar com o professor, ver quais são 
as dificuldades, quais as necessidades. Na verdade é isso que eu estou fazendo: eu estou indo 
buscar o que seria importante a gente fazer, justamente para eu poder delimitar, porque assim, 
também é difícil para mim que não tenho uma relação muito grande com a escola, entender 
como as coisas acontecem na escola. 
 
Entrevistado: Na educação física, daí eu vou com ele na Educação Física. Daí o que a gente 
faz? Nós dois não vamos ficar lá sentados olhando os outros? Não. Então eu combino com as 
meninas, a gente faz uma roda, e ele fica ali, e então a gente faz uma brincadeira, uma 
brincadeira. Vai contar e aquele que conta, conta até 50, como é, batata quente. Daí quando a 
batata queimou, quem está com a bola dançou. Daí assim, ele fica lá, então o que acontece, a 
gente dá a bola para ele e ele se esforça, faz um esforço danado para passar a bola, e ele tem 
que passar senão a batata quente vai queimar na mão dele, daí passou, conseguiu. Às vezes sai 
ele, ele não consegue e a batata quente queimou e ele ficou com a batata quente na mão, aí ele 
vai contar. Ele conta até 30, a gente deixa ele contar menos. Ele conta, demora mais para 
contar, demora, mas ele tem que contar. 
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Entrevistador: E os colegas têm paciência? 
 
Entrevistado: Têm paciência, têm paciência; daí a gente faz assim, joga esse; e corrida com a 
cadeira a gente faz pouco; uma vez só a gente fez, mas ele mesmo não quer, porque daí corre, 
eu acho que ele fica tonto talvez, e essa brincadeira ele gosta.  
 
Entrevistador: Mais alguma coisa que eles fazem? 
 
Entrevistado: Não, só de bola a gente brinca. 
 
Entrevistador: Sentado? 
 
Entrevistado: Então, ele fica na cadeira dele, ele fica na cadeira, e a bola vai passar na mesa 
dele, porque a cadeira tem a mesinha, entendeu?  A bola passa na mesinha dele, ele pegou a 
bola e tenta tirar da mesinha, tenta passar para o outro que está do lado dele. Ele não consegue 
pegar a bola e jogar, mas ele empurra a bola como ele pode ali e ele tem que empurrar a bola. 
 
Entrevistador: E ele se esforça para isso? 
 
Entrevistado: Ah é, ele fica nervoso, porque ele quer que a bola saia, mas a bola sai, ele bate 
na bola e a bola rola assim, mas ele tem que se virar com as duas mãos que ele tem para tirar a 
bola da mesa. Isso a gente brinca geralmente, isso quando ele vem, porque geralmente ele 
falta. Eu perguntei para o pai dele assim oh, ‘na Educação Física eu posso tirar ele da 
cadeira?’ Só que eu não posso fazer nada contra a vontade dele, não é? ‘Pode, professora, 
pode tirar, pode sentar ele no chão’ só que lá em cima sabe, a escola lá, sentar no chão, muita 
areia, muita. ‘C2, vamos sair da cadeira?’ ‘Não’! Então eu não posso fazer nada contra ele. 
 
Entrevistador: A senhora não tira ele da cadeira, caminha com ele, nenhuma coisa assim? 
 
Entrevistado: Não, não. Porque eu acho assim, eu poderia tirar ele da cadeira, podia botar os 
pés dele em cima do meu pé, podia mexer dessa forma, só que quando ele não quer eu não 
posso obrigar ele a querer. Se ele disser ‘quero, vamos’ né, como a bola ali, vamos, ele quer 
jogar, daí é diferente. 
 
Entrevistador: Mas a senhora pensa que se talvez viesse um dia, um fisioterapeuta na escola e 
orientasse como fazer, como posicionar, como caminhar, seria interessante? 
 
Entrevistado: Eu acho que sim, acho que vem um dia. 
 
Entrevistador: A senhora sente essa necessidade? 
 
Entrevistado: Eu acho que seria bom, e ele também iria se sentir importante, que veio alguém 
aqui, que está preocupado com ele, eu acho que seria bom. 
 
Entrevistador: Eu disse para ele que eu viria 
 
Entrevistado: É, então, eu acho que daí ele se sentiria importante sabe, daí ele pensaria ‘poxa, 
ela veio de lá até aqui, ta preocupada comigo, com a minha situação’. Eu acho que ele vai se 
sentir bem, só que não pode ser num dia de chuva que ele não vem para aula sabe. Eu posso 
ver o horário, os horários não tem aqui, mas eu vejo um horário, te passo o horário. 2ª feira, a 
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primeira aula é Educação Física, só que se tiver chuva, ele não vem. Mas eu te passo os 
horários para você vir um dia. Queres falar com a “M” também? A “M” trabalhou com ele 
mais tempo do que eu. 
 
Entrevistador: Depois, sim, eu vou terminar primeiro com a senhora. Então assim, gostaria 
que a senhora me explicasse, a senhora até já me falou bastante. O que o seu aluno apresenta? 
O que a senhora vê que ele apresenta, quais são as dificuldades, o que a senhora vê no C2, se 
alguém perguntasse ‘olha, como é o C2?’ 
 
Entrevistado: Eu acho que ele é uma pessoa assim, como se diz, do físico ou do interior dele?  
 
Entrevistador: Todos os sentidos, mas principalmente o motor.  
 
Entrevistado: Ah o motor eu acho que a dificuldade é gravíssima, é grave a dificuldade dele, 
tem bastante dificuldade. Ele praticamente não faz nada sozinho, nada, ele depende da família 
para tudo, para tudo. Para tratar na boca, para tudo. Ele não consegue tomar uma água 
sozinho, ele depende da família completamente. 
 
Entrevistador: E a senhora consegue alimentar ele? 
 
Entrevistado: Ele olha, porque é assim, bate o sinal 9h, 9h30m, ele já foi embora 9h20m. Uma 
vez eu tratei ele, e ele se alimenta assim com bastante dificuldade também, é difícil, porque 
ele usa o aparelho né. 
 
Entrevistador: É, o contentor de língua, para não empurrar os dentes pra frente. 
 
Entrevistado: É, tu tens que botar o alimento por baixo do aparelho, o alimento tranca no 
aparelho, é bem difícil para tratar. Só que às vezes tem uma sopa tão gostosa e eu digo ‘C2, 
vamos comer a sopa, está uma delicia’, ‘não’. Então eu vou ver, e digo assim ‘ah vamos 
comprar alguma coisa na cantina’, ele compra minipizza, coisa assim para levar para comer 
em casa. Aqui é difícil. Tratei ele umas duas vezes só, três, talvez. 
 
Entrevistador: E demorou? 
 
Entrevistado: Demora, demora. Tem que ter paciência sabe, ele custa assim pra mastigar. 
 
Entrevistador: E ele afoga? 
 
Entrevistado: Não, às vezes que eu tratei ele não, porque também coloquei assim e deixei 
bastante tempo, porque eu não tratei rápido, se for tratar rápido acho que daí ele se afoga, tem 
que ter paciência.  
 
Entrevistador: E líquido, ele pede água? 
 
Entrevistado: Pede água, até na 2ª quando ele veio, ele tinha sede, ele disse ‘To com sede, to 
com sede’, então eu disse ‘espera só 1 minuto que nós já vamos sair’. Terminamos a atividade 
‘vamos terminar aqui’. Terminamos a atividade rapidinho e saímos, então ele tomou água. 
‘To com sede, to com calor’, daí eu tiro o casaco dele sabe, ele fala comigo que ele quer tirar 
o casaco, quer tirar, ele tira, quer tomar água, ele vai tomar água.  
 



 176 

ENTREVISTADA: PR3 – PROFESSORA DE PORTUGUÊS  DE C3 
 
Entrevistador: Caso você pudesse conversar com o fisioterapeuta do seu aluno, o que você 
gostaria de saber ou perguntar? 
 
Entrevistada: A questão de repente do quanto pode ser movimentada a C3, posições 
adequadas e adaptações de pequeno porte aqui na escola e em sala de aula para melhorar a 
presença e a parte motora, tudo, geral da C3. 
 
Entrevistador: A senhora percebe uma dificuldade maior, alguma necessidade especial? 
 
Entrevistada: Sim, porque apesar da nossa escola ter rampas, coisa assim, é complicada a 
questão de levar ela, por exemplo, à biblioteca, à computação, que a gente não tem rampa em 
toda a escola, porque é uma escola que já é mais antiga, não foi feita a princípio no sentido de 
haver inclusão, não se imaginava isso anos atrás, então é escada por todos os lados. Então isso 
barra um pouquinho na questão de direcionamento, de levar a C3 a outros locais. Ela é levada, 
lógico, mas depende sempre de alguém para estar levando, colocando ela na cadeira. 
 
Entrevistador: E na sua aula, nas suas atividades, a senhora percebe alguma necessidade, ou o 
desempenho dela, não o desempenho em termo de nota, mas do ponto de vista motor. 
 
Entrevistada: É, eu não consigo fazer atividades muito diferenciadas, de repente de sentar em 
roda, ou colocar a C3 fora da cadeira no chão, porque a gente nem sabe o quanto pode estar 
movimentando ela. Então foi adaptada uma mesa e uma cadeira na medida do possível, não 
sei se tem ou não um acompanhamento de terapeuta ocupacional ou de fisioterapeuta nesse 
sentido, mas foi adaptada em tamanho, altura da mesa, e ela usa uma mesa especial, só que 
adaptada pelos zeladores da escola mesmo, e outros trabalhos não podem ser muito feitos, 
porque a gente não tem local, almofadas e coisas especiais. 
 
Entrevistador: A senhora na verdade não chega a tirar ela da cadeira então? 
 
Entrevistada: Da cadeira, sim. A gente retira da cadeira, geralmente com auxílio de outro 
aluno, maior. Eu peço auxílio de algum adolescente de 8ª serie, 7ª, para me ajudar, A gente 
retira em dois, porque eu também fiz uma cirurgia e não posso ficar levantando peso. E nós 
colocamos ela na cadeira que só tem uma almofada, que a mãe dela mesmo mandou. 
 
Entrevistador: Do ponto de vista de escrita, isso tudo. 
 
Entrevistada: É, ela tem um pouco de dificuldade motora, ela tem uma escrita um pouco mais 
lenta assim, e em certos momentos ela não consegue concluir as suas atividades. A gente tem 
que estar ajudando ela ou o coleguinha do grupo. 
 
Entrevistador: A senhora sabe explicar ou falar qual o comprometimento motor que essa aluna 
tem? A senhora tem conhecimento desse comprometimento? 
 
Entrevistada: Não, não tenho. 
 
Entrevistador: Não saberia nem que acometimento motor? 
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Entrevistada: Não, só o que a mãe passou, que em casa ela se locomove sem a cadeira, tem 
também a cadeira, só que em casa tem algumas adaptações, ela fica mais no chão, anda por 
tudo. Só que assim, o tipo de acometimento eu não sei. Só sei que é desde pequena, desde 
novinha, ela já não andou. Ela consegue ficar um pouco em pé, só que logo ela cansa e, claro, 
não cai porque a gente não deixa, mas quando coloca ela em pé ela amolece, a musculatura 
não consegue. 
 
Entrevistador: A senhora percebe um maior acometimento motor então nas pernas, nos 
braços, o que a senhora percebe? 
 
Entrevistada: Mais acho que nas pernas. Nos bracinhos é um pouco a lentidão ali na escrita, é 
mais complicado. 
 
Entrevistador: O relacionamento com os colegas? 
 
Entrevistada: É excelente. 
 
Entrevistador: O que e como você espera que a fisioterapia atue na escola facilitando a 
inclusão do seu aluno? Vamos dizer, se o fisioterapeuta viesse até aqui, o que a senhora 
gostaria que ele proporcionasse ou facilitasse ou ajudasse ou orientasse... 
 
Entrevistada: Eu acho que seria maravilhoso porque inclusive a gente estaria tendo mais 
oportunidade de saber como preparar materiais, ou almofadas específicas, ou o quanto a gente 
pode estar mexendo, tirando ela de cadeira, fazendo novas atividades. Creio, não na Educação 
Física, mas creio que eles também, lá ajudarem mais ainda. 
 
Entrevistador: A senhora já tinha tido experiência com outros alunos cadeirantes? 
 
Entrevistada: Aqui não, só em escola de educação especial, já trabalhei na APAE de 
Blumenau.  
 
Entrevistador: Já trabalhou na APAE? 
 
Entrevistada: Sim, três anos. Então lá a gente tem bastante cadeirantes, e lá sempre tem a 
parte de fisioterapia, fisioterapeuta, estagiários. 
 
Entrevistador: Então você tem uma vivência, não foi algo completamente estranho para a 
senhora? 
 
Entrevistada: Sim. 
 
Entrevistador: Mais alguma coisa a colocar em relação à fisioterapia, quanto às dificuldades, 
sua atuação? 
 
Entrevistada: Eu acho que seria muito importante e valido, né, se realmente viesse a acontecer 
na escola, ter fisioterapia, ou acompanhamento, nem que não tivesse na escola um 
fisioterapeuta, mas que viesse em determinados dias ou horários. Acho que seria muito 
importante. 
 



 178 

Entrevistador: Até um próprio esclarecimento também em relação à patologia, é interessante 
ou a senhora não sente a falta? 
 
Entrevistada: Sim, eu acho importante. 
 
Entrevistador: Então muito obrigada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 179 

ENTREVISTADA: PEF3 – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  DE C3 
 
Entrevistador: Professora, caso você pudesse conversar com o fisioterapeuta do seu aluno, o 
que você gostaria de saber ou perguntar? 
 
Entrevistada: Em primeiro lugar, como eu poderia trabalhar com C3, porque, na verdade, eu 
não tive formação nenhuma de como trabalhar com ela. Então, assim, eu gostaria de saber as 
maneiras, que tipo de atividade que poderia fazer com ela. 
 
Entrevistador: E ela participa no grupo da atividade ou ela participa de uma forma mais 
individual? Como é a participação dela? 
 
Entrevistada: É, depende a atividade, eu coloco ela para fazer junto com as crianças. Por 
exemplo, quando eu dou atividades com bolas, ela participa sentada na cadeira, ela lança a 
bola, quica no chão, para o alto, e com uma mão, duas mãos. E assim ela tem participado 
bastante, jogos, por exemplo, assim, mata soldado, quatro cantos, ela participa. De corridas, 
por exemplo, as crianças correm, ela vai, chuta as pernas, eleva os braços, assim, participa. 
 
Entrevistador: Ela chega a ficar em pé, caminhar durante a aula, participar nesse sentido, 
alguém caminha com ela ou não, é mais na cadeira? 
 
Entrevistada: É mais na cadeira. Às vezes eu pego ela, mas eu tenho várias crianças, então não 
posso me dedicar exclusivamente a ela. Eu faço exercícios com ela no chão, ela deita, eu levo 
ela, mas é bem pouca coisa. 
 
Entrevistador: Ela não tem uma professora exclusiva de apoio que fica junto com ela? 
 
Entrevistada: Não, ela não tem. Ela vem sozinha e fica junto com o grupo todo. 
 
Entrevistador: É a senhora que traz? 
 
Entrevistada: Isso. Eu tenho que buscar na sala, subir aquelas rampas todas e aqueles 
obstáculos todos que temos aqui. 
 
Entrevistador: Então, explique ou fale o que o seu aluno apresenta, do ponto de vista motor. O 
que a senhora percebe, a senhora sabe que patologia ela tem, o que é isso que ela tem, o que a 
senhora observa do ponto de vista motor? Mais facilidade, mais dificuldade. 
 
Entrevistada: Bom, a dificuldade que eu vejo é a de ela não poder se locomover. 
 
Entrevistador: A senhora sabe que patologia, o que aconteceu com ela, porque desse 
acometimento motor? 
 
Entrevistada: Não sei, acho que teria que ver com a mãe, porque eu não gostaria de falar uma 
coisa assim que eu não tenho muita certeza. 
 
Entrevistador: Mas a mãe lhe disse alguma coisa, ela lhe esclareceu alguma coisa? 
 
Entrevistada: Mais ou menos, acho que seria melhor perguntar para ela. 
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Entrevistador: O que e como você espera que a fisioterapeuta atue na escola facilitando a 
inclusão do seu aluno? Se a senhora tivesse acesso ou se um fisioterapeuta viesse aqui, e a 
senhora dissesse ‘ah, eu preciso que a você me auxilie aqui, ali, faça isso, aquilo’, a senhora 
poderia pontuar alguns aspectos? 
 
Entrevistada: Assim, uma fisioterapeuta estando na escola?  
 
Entrevistador: Sim. 
 
Entrevistada: Meu Deus, se a gente tivesse isso...Meu Deus do céu, daria para, como eu posso 
dizer, eu acho assim, daria para, não vou dizer recuperar uma criança assim, mas iria ajudar 
muito, mas muito mesmo, porque teria uma pessoa exclusiva assim só para ela, né, 
acompanhando. 
 
Entrevistador: E em que aspectos assim a senhora observa assim que facilitaria, poderia me 
dizer? Um aspecto, durante a aula, em algum momento que a senhora veja ‘puxa, se tivesse 
fisioterapeuta, talvez...’ 
 
Entrevistada: É, eu penso assim, naquelas atividades complexas assim, que eu dou para minha 
turma, que ela faz parte, de repente ela poderia estar participando mais, estar mais integrada, 
se, por exemplo, a fisioterapeuta estivesse ali junto. 
 
Entrevistador: A senhora teria mais alguma coisa a colocar em relação à fisioterapeuta, algum 
esclarecimento? 
 
Entrevistada: Não. 
 
Entrevistador: É isso? Então muito obrigada. 

 


