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RESUMO
Essa pesquisa teve como objetivo identificar qual a percepção da forma de deslocamento humano tem-se por meio da
tecnologia assistiva cadeira de rodas na Educação Básica. Posto que, a cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva
criada  para  deslocamento  humano e os  indivíduos utilizam-na como acessório  do seu  corpo de acordo com suas
intenções e necessidades logo, ela faz parte da identidade cultural deles e está carregada de significados que podem
simbolizar autonomia, a parte ou o todo de um corpo e estão integradas aos grupos com sentidos que estão para além
da locomoção. Assim, foram analisados 60 artigos revisados por pares entre os anos de 1983 a 2016 utilizando como
descritor a palavra cadeira de rodas, a fim de perceber se essa tecnologia assistiva era percebida nos artigos como parte
da identidade cultural dos usuários e desse modo identificar como a cadeira de rodas é percebida no ensino regular para
isso, optou-se pela análise de conteúdo dos dados levantados. Conclui-se que a cadeira de rodas é percebida como
símbolo relacionado a doença e deficiência física. Apenas um artigo refere-se a inclusão escolar e nesse estudo e em
outros 56 estudos a cadeira de rodas não é descrita como parte da identidade cultural dos usuários, reforçando a ideia
simbólica de incapacidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Cadeira de Rodas; Deficiência; Educação Básica; Identidade Cultural;

1 INTRODUÇÃO

A cadeira de rodas é uma forma de locomoção utilizada por pessoas com deficiência física e é
um assessório de seus corpos, estão inseridas em suas rotinas de vida compondo sua identidade
cultural. Ao ingressarem no ambiente escolar, os usuários de cadeira de rodas precisam de uma
adaptação  maior  que  os  andantes,  essa  adaptação  necessita  de  uma  organização  estrutural,
pedagógica  e  afetiva  por  parte  de  todo  o  grupo  escolar  para  que  a  inclusão  aconteça.
Historicamente, Jannuzzi (2012) descreve que o ensino da pessoa com deficiência aconteceu no
Brasil em um período posterior ao Brasil Colônia, até esse momento o atendimento a eles não era
motivo de preocupação. Já se passaram 517 anos desde a Companhia de Jesus. E hoje, a pessoa
com deficiência física inserida no ensino regular é motivo de preocupação?

A Educação Especial surgiu no Brasil em 1600 junto a Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo. As primeiras escolas para deficientes físicos surgiram no Brasil república, somam- se seis
instituições  criadas  nesse  período.  Esse  número  veio  a  aumentar  a  partir  da  imposição  da
constituição de 1934 que preconizava o ensino elementar obrigatório. Desde então, são adotados
diferentes  procedimentos  e  estratégias  metodológicas  vindas  das  adaptações  curriculares  na
tentativa de incluir na educação básica a pessoa com deficiência. (JANNUZZI, 2012)

Durante muito tempo foi delegada somente à família os papeis de socialização, proteção e
cuidado, em decorrência desse fator, muitas vezes as pessoas com deficiências foram privadas do
convívio externo, por desconhecimento, medo e vergonha com a tentativa de proteger o indivíduo
com deficiência dos olhares alheios. Atualmente, com a ampliação das leis e disseminação dos
conhecimentos relativos a área das pessoas com necessidades especiais vemos uma redescoberta
dessa parcela da população. Contudo, as famílias ainda são os principais lócus de socialização das
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pessoas com necessidades especiais, muito ainda precisa ser feito para que ocorra um processo de
naturalização da inclusão de maneira que possibilite novas construções de identidades sociais e
culturais bem como relações de pertencimento. (LUNA, 2015)

À vista disso, a escola também é produtora da elaboração interna de significados que podem
ser construídos, no decorrer da vida do indivíduo. Ela é capaz de modificar as leituras que cada um
faz sobre sua vida, sobre as pessoas, sobre as ações e os fatos é desse modo que se alteram as
ações determinadas sobre o pensar. Nas relações professor aluno, quando se assume a crença que
um discente não aprende porque ele tem uma deficiência, dificilmente encontram-se meios para
ensina-lo, já que a lógica pressupõe a inutilidade do esforço. Contudo, ao adotar a postura de que
um aluno não aprende porque não se encontrou a maneira adequada de ensina-lo  motivações
surgem para  que se  descubram alternativas  que favoreçam sua aprendizagem.  Desta  forma,  é
importante  identificar  as  crenças e  as  pressuposições que a  escola  e  os  docentes  adotam em
relação  aos  alunos  considerando  que  é  muito  importante  ensinar  utilizando-se  de  pesquisas
cientificas, para adequar a ação didática a construção de conhecimentos que envolvam princípios e
leis comuns a todos. (CHICON, 2014)

As  tecnologias  assistivas  colaboram  em  muito  com  o  deslocamento  da  pessoa  com
deficiência no âmbito escolar, atualmente essas tecnologias são de alta performance embora na
prática a grande maioria dos usuários ainda utilizem materiais de baixo custo. A cadeira de rodas
enquanto  tecnologia  assistiva  é  um  facilitador  fundamental  para  a  inclusão  das  pessoas  com
deficiência  física  tornando-a  possível.  A  Tecnologia  Assistiva  compreende  produtos,  recursos,
metodologias,  estratégias,  práticas e serviços que proporcionam a funcionalidade,  relacionada à
atividade  e  participação,  de  pessoas  com  deficiência,  incapacidades  ou  mobilidade  reduzida,
visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. (BRASIL, 2009)

Conquanto, barreiras simbólicas precisam ser quebradas nas relações que se estabelecem
entre  aqueles  que  utilizam  e  não  utilizam  tecnologias  assistivas.  Comumente  ao  perceber  os
usuários  de cadeira  de  rodas com deficiência  física,  imagina-se  que  são incapazes  e  usuários
infindos de serviços assistenciais.  Esses estigmas e estereótipos marginalizam as pessoas com
deficiência como indivíduos atípicos. Porém, para eles, a cadeira de rodas pode significar autonomia
e parte da sua identidade cultural. Para Hall (2014) nossa identidade surge do nosso pertencimento
a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e nacionais. As relações que são estabelecidas em
torno delas revelam símbolos compartilhados pelos membros de uma mesma comunidade e podem
indicar  alguns  valores.  Nesse  sentido,  as  cadeiras  de  rodas estão incorporadas as  rotinas  dos
usuários e provocam um movimento lento ou acelerado em suas vidas. Essa incorporação expõe os
símbolos  e  a  moral  social  manifestados  na  linguagem,  no  comportamento,  na  participação  de
eventos, na vida produtiva e afetiva são uma maneira diferente de locomoção, que não necessita do
movimento bipedal. Portanto, o indivíduo usuário de cadeira de rodas precisa ser percebido como
igual em direitos ao andante, visto que, respeitando a identidade e as particularidades comuns a
todos  os  seres  humanos  são  ambos  capazes  das  mesmas  possibilidades  dadas  às  devidas
oportunidades de equidade.

Classicamente para Goffman (1988) o termo estigma foi criado pelos gregos para se referirem
a sinais corporais que evidenciavam algo de extraordinário ou malvisto a moralidade de quem os
apresentava.  Por  conseguinte,  para  que  esses  sejam  modificados  são  necessários  estudos  e
organização  constante  da  prática  docente.  Seron  (2015)  destaca  que  no  Brasil,  o  número  de
pessoas que apresentam deficiência motora severa representa 2,33% da população, ou seja, uma
proporção pequena que tem pouca ou nenhuma mobilidade em detrimento a 23,9% que apresentam
algum tipo de deficiência. Alguns casos são mais delicados, as pessoas que possuem deformação
óssea que afetam os membros superiores e inferiores, a coluna vertebral e as articulações são as
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que encontram maiores dificuldades de adaptações ao ambiente escolar. Para atendimento desses
alunos é preciso desenvolver novas estratégias de ensino, pois são acometidos diretamente na
vitalidade, agilidade, vigor e no desenvolvimento de tarefas.

A ressignificação do olhar em direção ao indivíduo que utiliza a tecnologia assistiva cadeira de
rodas é necessária para aumentar suas possibilidades reais de desenvolvimento e a escola é um
ambiente propício  para que essa ressignificação aconteça.  Para Strieder  (2013)  o diálogo entre
escola e comunidade é fundamental  para  o desenvolvimento  da pessoa e para  a formação de
conceitos,  a  escola  interventora  é  fundamental  no  processo  de  formação  do  educando  com
deficiência física.

Por  conseguinte,  esse  estudo  se  propôs  a  identificar  qual  a  percepção  da  forma  de
deslocamento  humano  tem-se  por  meio  da  cadeira  de  rodas  na  Educação  Básica.  Para  isso,
analisou-se  se  essa  tecnologia  assistiva  é  descrita  nos  estudos  como  parte  da  construção  da
identidade cultural dos indivíduos

2 MATERIAL E MÉTODOS

Essa pesquisa é do tipo bibliográfica. Possui a natureza qualitativa que considera a dinâmica
da relação entre o real  e o sujeito sem traduzir  em números,  leva-se em conta a atribuição de
significados e a interpretação dos fenômenos, sem fazer uso de técnicas estatísticas. O pesquisador
é o instrumento chave, e o foco da abordagem são o processo e seu significado. (SEVERINO, 2013)

A pesquisa tem caráter descritivo, que expõe minuciosamente características de determinada
população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2017).

O estudo desenvolveu-se em uma etapa de revisão e análise de conteúdo a qual envolveu
reflexões referentes à percepção da identidade cultural no processo de inclusão de alunos usuários
de cadeira de rodas no ensino regular contidas nos artigos do banco de periódicos da CAPES. A
análise de conteúdo é técnica de pesquisa se utiliza de inferências válidas e replicáveis dos dados
para  o  seu  contexto.  Essa  maneira  de  análise  pode  ser  lançada  sobre  palavras,  sentenças,
parágrafos,  ou  até  em relação  ao  texto  como um todo,  apresentando  uma  estrutura  lógica  de
expressões e elocuções ou até mesmo uma análise temática. Bardin (2011), define a análise de
conteúdos  como um método  empírico,  onde  existe  um conjunto  de  instrumentos  em constante
aperfeiçoamento, que são aplicados a discursos, textos e documentos. 

O  levantamento  de  artigos  revisados  por  pares  e  publicados  foi  realizado  por  meio  da
ferramenta de busca, nos anos de 1983 a 2016 um quadro foi elaborado para melhor visualização
dos dados. Em seguida foi feita a análise de conteúdo dos mesmos. A determinação dos anos se
deu  devido  ao  número  inexpressivo  de  resultados  utilizando-se  outras  datas  de  corte.  Para  o
levantamento dos trabalhos analisados o descritor utilizado foi, cadeira de rodas, todos os estudos
com  alguma  relevância  para  essa  pesquisa  contendo  esse  descritor  foram  analisados,  foram
descartadas as publicações que traziam a palavra cadeira de rodas sem nenhuma referência sobre
ela,  estando no texto  apenas para demonstrar  exemplos.  Após o levantamento,  utilizando esse
descritor e a ferramenta de busca, os artigos encontrados foram categorizados de maneira a compor
eixos distintos para análise que sejam: Saúde; Esporte; Equipamento Hospitalar; Inclusão; Inclusão
Escolar; Exclusão; Identidade Cultural.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O levantamento foi realizado no portal de periódicos da CAPES o qual pode ser encontrado
no  seguinte  endereço  eletrônico  http://www.periodicos.capes.gov.br/.  O  quadro  01  aponta  o
resultado do levantamento bibliográfico do período de 1983 a 2016.

Quadro 01: Resultado do estudo sobre a percepção do deslocamento humano com a tecnologia assistiva
cadeira de rodas nos artigos dos periódicos da CAPES

Eixos de categorização Trabalhos encontrados entre os anos de 1983-2016,
Saúde 35 artigos focados em doenças não citam a tecnologia

assistiva  cadeira  de  rodas  como parte  da identidade
cultural dos usuários.

Esporte 10 artigos que abordam temas relacionados ao esporte
adaptado, jogos Paralímpicos e estado fisiológico. Não
citam  a  tecnologia  assistiva  cadeira  de  rodas  como
parte da identidade cultural dos usuários.

Equipamento Hospitalar 08  artigos  a  palavra  cadeira  de  rodas  aparece  uma
única  vez  como  exemplificação  de  recurso  utilizado
quando ocorrem enfermidades ao indivíduo é utilizada
em  hospitais  para  locomoção  de  pessoas  com
deficiência ou pessoas doentes. Não citam a tecnologia
assistiva  cadeira  de  rodas  como parte  da identidade
cultural dos usuários.

Inclusão 02 artigos que travavam da inclusão de pessoas com
deficiências diversas. Não citam a  tecnologia assistiva
cadeira de rodas como parte da identidade cultural dos
usuários.

Exclusão 1 artigo trata do foco regulatório e consumo de bebida
a fim de reduzir a intenção de beber e dirigir e cita a
cadeira  de  rodas  como  punição  para  aqueles  que
sofrem acidentes de transito provocados por excesso
de bebidas alcoólicas.  Não cita a  tecnologia assistiva
cadeira de rodas como parte da identidade cultural dos
usuários.

Identidade Cultural. 03 artigos citam a tecnologia assistiva cadeira de rodas
como parte da identidade cultural dos usuários.

Inclusão Escolar 01 artigo refere-se a inclusão escolar e Não cita a 
tecnologia assistiva cadeira de rodas como parte da 
identidade cultural dos usuários.

À  vista  disso,  dos  60  artigos  do  portal  de  periódico  CAPES  analisados,  35  estavam
diretamente relacionados ao eixo da saúde e nesses artigos a cadeira de rodas, é citada como
equipamento para locomoção de pessoas doentes ou enfermas em pesquisas feitas na área da
saúde cujo objeto é algum tipo determinado de doença.

No eixo esporte foram analisados 10 artigos que abordam temas relacionados ao esporte
adaptado, jogos Paralímpicos e estado fisiológico ou as capacidades físicas de atletas usuários de
cadeira de rodas, destacam-se os estudos com jogadores de basquetebol e rúgbi em cadeira de
rodas em nenhum estudo houve abordagem escolar ou referência a identidade cultural.

No eixo equipamento hospitalar em 08 artigos a palavra cadeira de rodas aparece uma única
vez como exemplificação de recurso utilizado quando ocorrem enfermidades ao indivíduo,  ela é
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citada como equipamento para locomoção ou como equipamento permanente utilizado pela pessoa
com deficiência ou por pessoas com doenças diversas.

No eixo inclusão, foram analisados 02 artigos que versavam sobre a inclusão de pessoas com
deficiências diversas, e dentre elas, estavam citadas aquelas que utilizavam cadeira de rodas, mas
não houve um aprofundamento sobre esse tema.

No eixo exclusão 1 artigo aborda o foco regulatório e consumo de bebida a fim de reduzir a
intenção de beber e dirigir. Pôde-se perceber que o anuncio escolhido para essa pesquisa, refere-se
a cadeira de rodas como uma punição para aqueles que bebem e sofrem acidentes no transito, o
anuncio acaba por condenar os usuários dessa tecnologia assistiva a infelicidade. Já que como
maneira de regular  o consumo de bebida reforça a ideia de que aqueles que bebem e sofrem
acidentes ficam em cadeira de rodas, e indaga o indivíduo a questionar se ele gostaria de viver
nessa condição, sugerida pelo anuncio, como penosa.

O eixo Identidade Cultural aparece em apenas 03 artigos, nesses estudos percebeu-se um
singelo cuidado em tratar a cadeira de rodas como parte do espaço corporal.

O  eixo  inclusão  escolar  é  abordado  em  apenas  01  artigo,  referindo-se  ao  processo  de
inclusão Escolar, no entanto a cadeira de rodas no estudo não é percebida como parte da identidade
cultural dos sujeitos.

Ao  analisar  os  resultados após  a  categorização  dos dados  em eixos percebe-se que  as
discussões que tratam de estigmas relacionados a cadeira de rodas permanecem sem abordagens
aprofundadas que cuidam de tentar desconstruir esses significados. Operar de maneira a referir-se
ao usuário de cadeira de rodas como um indivíduo pleno de possibilidades igual ao indivíduo não
usuário de cadeira de rodas leva a ideia de que ele deve ter por isso, direitos e oportunidades
equânimes às suas necessidades. Segundo Queiroz (2016) no decorrer da história a cadeira de
rodas passou a ser um acessório o corpo dos indivíduos, assim sendo, em posse dela, adquiriram
autonomia  em relação às  capacidades e potencialidades de seu próprio  corpo,  essa tecnologia
passou então a adquirir significados que estão para além da locomoção.

Podemos perceber pelos conteúdos analisados que essas questões simbólicas não foram
abordadas nos textos que se referem a inclusão. A inclusão é sempre vista como direito, muito se
fala  sobre os estigmas e as marcas sociais que esses indivíduos carregam em uma sociedade
porém, ao deixar de lado a reconstrução de significados limitam-se as possibilidades de interação
entre  seres  humanos  com características  distintas  entre  si  de  maneira  que,  a  convivência  e  a
aceitação deles torna-se em muitos casos uma obrigação e não uma causa natural.

Para Queiroz (2016) a criação da cadeira de rodas serviu para dar autonomia aos indivíduos
com alguma deficiência e facilitar sua locomoção, bem como possibilitar a ajuda de terceiros quando
necessário  auxilio  para  movimentação.  Além disso,  ela  é  componente  do  espaço  corporal,  um
prolongamento do corpo, é nela que passam grande parte do dia e executam suas tarefas da vida
diária. Nesse viés, a cadeira de rodas passa a pertencer à vida do indivíduo, compondo seu espaço
corporal, sua rotina, suas atividades de lazer e constitui-se em uma ferramenta fundamental para
sua locomoção e vida produtiva quando estabelecidas relações de trabalho. Essa ligação que ocorre
entre o indivíduo e a cadeira de rodas irá influenciar em sua produção, em seu tempo e no seu
espaço de pertencimento. Em decorrência, as correlações produzidas serão embasadas por valores,
símbolos e pela moral social do grupo que ele integra. Assim, a cultura, a linguagem, a religião, as
práticas  de  lazer  a  qual  o  indivíduo  usuário  de  cadeira  de  rodas  compõe,  irão  construir  sua
identidade cultural.

Por conseguinte, é necessário enfatizar que um indivíduo usuário de cadeira de rodas, não é
por isso, doente ou infeliz, no entanto, por vezes a sua presença é simbolicamente associada a algo
que remete a pena e a infelicidade. Esse fato fica evidente na análise do eixo exclusão em que ela é
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associada a punição para pessoas que infringem as leis de transito e provocam acidentes e como
consequência  ficam atados  a  essa  tecnologia.  Não  queremos  com essa  reflexão  minimizar  os
prejuízos da perda da mobilidade nos membros inferiores, mas voltar o olhar para o sentimento do
indivíduo que nasceu sem essa mobilidade ou a perdeu e, contudo, adquiriu capacidades que o
fazem ter uma vida plena, para ele essa ideia devastadora pode ser compreendida, porém pode ser
sentida de outra maneira visto que sua experiência é distinta da experiência do indivíduo que não
necessita da cadeira de rodas. Desse modo, podemos pensar que perdura no ideário humano o
fatalismo. A partir da visão da tecnologia assistiva tem-se a sensação de que a vida sob aquela
condição teria  um encerro.  Ingold (2015)  em seus esforços por  tentar  modificar  as concepções
finalísticas do processo da vida esclarece que “a vida, em suma, é um movimento de abertura, não
de encerramento”. A vida em essência, não tem um ponto determinado de início e fim, mas fornece
caminhos que se constroem, se desconstroem e se reconstroem no decorrer do trajeto.

Uma tentativa de se alterar  esses significados começa a  surgir  quando passamos a nos
desvencilhar das marcas pré-estabelecidas socialmente e abrimos espaço para novos conceitos.
Nessa tentativa,  no  eixo  identidade cultural  encontram-se  03  artigos  que  se  preocupam com a
experiência da deficiência física enfocando a identidade das pessoas,  confrontando significados
entre ser e sentir-se deficiente. E ressaltam a importância dessa tecnologia assistiva para devolver
ao indivíduo o direito de locomoção e de autonomia em relação a vários atos da vida, devolvendo-
lhe liberdades essenciais à condição humana.

Interessantemente, as cadeiras de rodas são tecnologias assistivas que estão presentes na
vida de indivíduos que pertencem a diferentes grupos sociais e estão carregadas de símbolos que
representam  a  identidade  cultural  dessas  pessoas.  Essa  ferramenta  acompanhou  a  evolução
histórica  daqueles  que  tem  alguma  deficiência  física  compondo  um  acessório  de  seu  corpo  e
proporcionando a eles formas de deslocamento e autonomia. Isso demonstra o quão é importante a
abordagem desse tema para pesquisas futuras, já que a partir  da reconstrução de significados,
observou-se que na bibliografia analisada esse tema é pouco discutido. Nossa estudo aponta que
perdura no contexto acadêmico a necessidade de atentar-se para as problemáticas que envolvem o
contexto  biopsicossocial  dos  indivíduos  com  deficiência  física,  tratar  desse  tema  sob  essa
perspectiva foi também um limitador para este estudo, considerando que ainda muito precisa ser
discutido para que essas mudanças comecem a ocorrer na educação onde perdura no ideário de
muitas pessoas o fatalismo e estigmas que são depositados sob os indivíduos usuários de cadeira
de  rodas,  o  que  pode  conduzir  a  uma visão  limitada  de  suas  potencialidades  afastando-os  de
oportunidades que os conduzam a condições equânimes de aprendizagem, empoderamento e vida
social.

4 CONCLUSÃO

Dos 60 artigos analisados 1 artigo trata de inclusão escolar e 03 percebem a cadeira de rodas
como parte da identidade cultural dos indivíduos. Acredita-se que perceber a identidade cultural do
indivíduo usuário de cadeira de rodas pode deslocar essa tecnologia assistiva da ideia simbólica de
doença, reduzindo estigmas, eliminando a alusão de infelicidade ou punição estimulando uma visão
de aceitação e inclusão dos cidadãos na educação básica, possibilitando e otimizando o processo
de ensino aprendizagem, empoderamento e formação do sujeito integral.
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