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Apresentação
Este material é parte integrante da dissertação 
de mestrado intitulada ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA NA ESCOLA: UM OLHAR A 
PARTIR DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E 
O SENTIDO DE PERTENÇA, da aluna Maria 
Cristina Miritz Silva, apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias 
na Educação, sob orientação do professor 
Dr. Raymundo Carlos Ferreira Filho. 



4

Introdução
Este material foi construído a partir de 
entrevistas realizadas com ex-alunos do 
ensino fundamental com diagnóstico de 
Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), onde esses sujeitos 
relatam sobre sua relação com a escola 
e com seus colegas, em especial o que 
dificultou em seu processo de inclusão.

Com base nas análises das entrevistas 
elaborou-se este guia que tem por 
objetivo servir de base para o trabalho 
docente diante das barreiras atitudinais, 
promovendo assim, um ambiente mais 
acessível tanto para alunos PCD como 
outros grupos em situação de exclusão.

Assim, esperamos estar contribuindo com 
a construção de uma escola para todos, 
articulando teoria e prática a partir da reflexão. 
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O que são 
barreiras 
atitudinais?
Barreiras atitudinais, segundo a Lei Brasileira 
de Inclusão (Lei 13.146/15), são “atitudes 
ou comportamentos que impeçam ou 
prejudiquem a participação social da 
pessoa com deficiência em igualdade de 
condições e oportunidades com as demais 
pessoas”, ou seja, acabam limitando a 
participação e, desta forma, geram exclusão.

A exclusão vivenciada por esses sujeitos na 
escola desencadeia emoções como tristeza, 
raiva, solidão e sentimento de inferioridade, 
interferindo diretamente no sentido de 
pertença desses e logo, prejudicando seu 
processo de aprendizagem e desenvolvimento.
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Como elas 
agem?
Ao se definir o status de “normal” e o desviante 
observamos que um certo distanciamento, 
o isolamento e estigmas passam a se 
estabelecerem nas relações entre as pessoas 
com deficiência e as demais reforçando assim 
o caráter especial e segregador vivenciado 
no ambiente educacional (RIEGEL, 2020, 
p.20) e social. Pôncio (2019) nos lembra que 
algumas pessoas apresentam uma percepção 
equivocada com relação às pessoas com 
deficiência, pois enxergam as mesmas 
considerando apenas as limitações e assim 
acabam por externar atitudes estigmatizantes, 
estereotipadas e discriminatórias contra as PCD, 
sem ao menos oferecer uma oportunidade para 
conhecer seu potencial e a pessoa que ela é. 

Para Silva (2012), as barreiras se apresentam 
em três dimensões, envolve cognições, 
afetos e ações, assim, elas são construções 
sociais que se deram ao longo da história da 
humanidade; são processos que ocorrem por 
meio da aprendizagem e das emoções que 
manifestam em contato com a PCD, e são 
expressas em nossas ações e linguagem.
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Exemplos de 
barreiras 
atitudinais
Baseados nos estudos de Silva (2012) como 
exemplo de barreiras atitudinais temos: 

Preconceito: conjunto de ideias genéricas, pré-
estabelecidas e mantidas na e pela sociedade 
na dimensão dos afetos contra a PCD. 

Discriminação: significa separar, distinguir 

Estereótipo: generalizações rígidas, 
enfatizam o que há de similar entre as PCD 

Rejeição: recusa irracional de interagir com 
uma pessoa em razão da sua deficiência, 
não se dá devido ao medo, nem por 
ignorância de como agir; não se deve 
a experiência anterior, é só recusa.

Negação: é quando se nega a existência 
ou limite decorrente da deficiência; 
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Ignorância: desconhecimento que se tem 
da deficiência, das habilidades e potenciais 
daquele sujeito. Falta de informação positiva; 
dificuldade de pensarmos a diferença.

Substantivação: PCD são chamados de 
“deficiente” como se fosse incapaz, ineficiente, 
imperfeito, ou seja, não nos relacionamos 
com a pessoa, mas sim com o seu rótulo. 
Despersonifica, deteriora a autoestima.

Adjetivação ou rotulação: uso de 
rótulos ou atributos depreciativos 
em função da deficiência.

Propagação: suposição de que a existência de 
uma deficiência pressupõe outras (ex. surdo 
que não fala tem deficiência intelectual).

Generalização: conclusão que se faz a 
partir da experiência que se tem de um 
indivíduo ou grupo com deficiência.

Padronização: efetivação de um serviço 
do mesmo modo para todos PCD, a partir 
da experiência com um indivíduo PCD.

Particularização: entendimento de que 
PCD atuam de modo específico por causa 
de sua deficiência, justificando assim, a 
segregação em espaços especiais como 
se precisasse de recursos muito distintos 
que divergem da comunidade em geral.
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Medo: receio de dizer ou fazer algo 
errado diante da PCD, desconhecimento, 
desprovido de razão sobre PCD

Baixa expectativa ou subestimação: juízo 
antecipado e sem fundamento de que a PCD 
é incapaz de fazer algo, atingir uma meta. 

Inferiorização da deficiência: 
constituída por meio de comparação 
pejorativa das PCD aos não PCD.

Menos valia: avaliação depreciativa das 
potencialidades, ações e produções das PCD

Adoração do herói ou superestimação: 
supervalorização de ações e atitudes 
dos PCD, não pelo que atingiram, mas 
porque dela se esperava algo inferior

Exaltação do modelo: comparação entre 
PCD e outros sujeitos dando vantagens 
às PCD como modelo a ser seguido.

Compensação: quando se favorece, privilegia 
e paternaliza a PCD com algum bem ou serviço.

Dó ou pena: expressão ou atitude piedosa. 
Uso de diminutivos, proteção desmedida.

Superdotação: evita-se que sofram, 
experenciem insucessos ou dificuldades. 
Impede que PCD experimentem suas próprias 
estratégias de aprendizagem e de produção.
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O que fazer 
diante das 
barreiras 
atitudinais
Observamos que as ferramentas mais 
efetivas para diminuir os efeitos das barreiras 
atitudinais de nossa sociedade tem como 
base ações relacionadas à acessibilidade 
e a inclusão, mas uma inclusão de fato, 
onde realmente se enxergue a PCD e 
suas necessidades e seu potencial. 

incluir significa acolher a diversidade, 
possibilitar espaços para que os sujeitos 
possam se expressar em toda a sua 
potência, incluir é promover o incentivo à 
participação dos sujeitos na produção do 
saber a eles destinados, é ressignificar as 
representações instituídas socialmente.

Cabe a sociedade executar as modificações 
necessárias considerando os possíveis 
acometimentos que venham a trazer 
déficits para o desenvolvimento, sejam da 
ordem do físico, sensorial, intelectual.
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Pensando nos estigmas porque passam 
as pessoas com deficiência, cabem 
ações que levem a sensibilização e 
conscientização de modo a estimular 
a convivência entre as pessoas onde 
se busque evitar comportamentos 
discriminatórios e atitudes de preconceito.

De forma prática, cabe ao professor ou a 
qualquer membro da sociedade, não se omitir 
diante de situação relacionada a atitude 
ou comportamento de preconceito e/ou 
discriminatório, assim, são momentos como 
esses que possibilitam a reflexão, a conversa 
e a desmitificação de algumas das barreiras 
apontadas acima. Também sugerimos que a 
sensibilidade para não expor a vítima de forma 
desnecessária, pois, nesses casos, corre-se 
o risco do sujeito se envergonhar e se calar 
para não mais passar por situação vexatória 
e porque tal ação faria com a vítima viesse a 
se sentir culpada, fragilizada ao ser exposta.
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Atividades sugeridas para 
trabalhar-se as barreiras 
atitudinais dentro da escola

Diante das barreiras atitudinais algumas 
ações foram pensadas para promover a 
conscientização e modificação nas atitudes.

Guia básico

Sugerimos esse recurso para ser aplicado 
no nível educação infantil e fundamental 1.

Considerando algumas das barreiras 
apontadas por nossos sujeitos da pesquisa, 
pensamos na elaboração de um guia básico 
de convivência na escola. Neste livreto, aqui 
disponibilizado em 2 formatos, ou seja, com 
ilustração e sem ilustração, representam-se 
situações práticas vivenciadas no contexto 
educacional. Colocamos em dois formatos 
pois assim, o professor pode escolher o que 
melhor se adapte ao nível de sua turma. 

Este material encontra-se ao final 
deste livreto, de forma a facilitar sua 
impressão e consequente utilização.



13

Baralho das atitudes

Indicado para nível fundamental 2 

A partir das diferentes barreiras atitudinais 
observadas que podem ocorrer na escola, 
construímos um baralho intitulado 
“como me sinto/como me sentiria”. 

Essas cartas estão numa caixinha ou 
colocadas viradas para baixo, cada aluno 
pega uma e fala em voz alta para todos 
ouvirem, após leitura, deve sugerir formas 
de ressignificar aquela atitude, podendo 
para tanto, contar com a ajuda dos colegas.

Outra variação possível para uso deste 
baralho é no trabalho individualizado 
com as PCD, assim, facilitaria para que 
pudessem falar de situação vivenciada, 
caso já tivessem passado. De modo que, o 
terapeuta/professor especializado poderia 
auxiliar a ressignificar as emoções.

O modelo deste material encontra-se ao final 
deste livreto, para ser destacado e utilizado 
sugerimos que sua impressão seja em papel 
vergê ou cartolina considerando a gramatura.

Foram deixados modelos de carta em branco 
para que o professor tenha um espaço em que 
possa colocar alguma situação específica que 
possa estar acontecendo em seu ambiente.
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Instalação

Indicado para nível fundamental 

Aqui podem ser utilizadas as frases do 
baralho das atitudes ou outras, conforme 
as demandas específicas de  cada turma.

Considerando as diferentes barreiras 
atitudinais sugere-se ao professor que 
copie 1 exemplo em folha tamanho ofício, 
essas folhas devem ser coladas na parede 
de uma sala de aula. Pede-se aos alunos 
que leiam silenciosamente cada uma das 
folhas-atitudes, escolha aquela que quiser, 
que faça sentir alguma emoção, pode ficar 
mais de um aluno na mesma folha, depois o 
professor pede para que os alunos justifiquem 
suas escolhas, que traga sugestões de 
como combater aquela barreira, e se não 
conseguir que peça ajuda aos colegas.
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Pra começar, eu quero dizer 
que, antes de tudo, eu sou 
uma pessoa, uma criança.

Ao se referir a pessoas que apresentam 
deficiências use o termo PCD 
ou Pessoa Com Deficiência.



Minha segunda dica é:
- Eu tenho nome!

Se não souber, me pergunta.

Eu não gosto de apelidos.



Se quiser saber algo sobre mim, me 
pergunta. Eu sei me comunicar.

Nem sempre consigo me expressar 
da melhor forma, mas gostaria 

de ser compreendido.



Não gosto de ficar sozinho. 
Quero ter amigos.

Então, se puderes: 
 - Me convida pra brincar.
 - Me convida pra jogar.



Não ria da minha condição 
ou do jeito que eu falo.

Talvez eu tenha algumas dificuldades.
Se puder, me auxilia.

RESPEITO



Ensina-me o respeito, me 
mostra o certo.

Caso eu venha passar dos limites, me 
fala ou fala para os professores.



Eu posso aprender, talvez 
precise de mais tempo...

Tenha um pouco de paciência comigo, 
afinal, cada pessoa tem o seu ritmo.



Quando presenciar alguma 
situação de injustiça, faça alguma 
coisa, não deixa acontecer ou 
chama um adulto responsável.



Às vezes, uma simples palavra ou 
comentário poderá ter um efeito ruim 
em minha história ou irá me marcar 
positivamente pro resto da vida.



Por fim,
Meu lugar é

Em todo o lugar!



Baralho 
das atitutes

Instruções

1. Imprima as próximas páginas no 
modo FRENTE E VERSO. Devido 
ao número de cartas, o baralho foi 
dividido em páginas múltiplas, que são 
intercaladas com uma padronagem 
que servirá como verso das cartas.

2. Recorte cada uma das cartas, 
preferencialmente com estilete e 
régua nas laterais e com tesoura 
nos cantos arredondados.

Observação: este baralho utiliza o tamanho 
padrão Bridge Size (57mm x 89mm).



Ele é doentinho. 
Tem que

cuidar dele.

Ele é deficiente. 
Ele não 

aprende.

O fulaninho não 
pode jogar, ele 

tem dificuldade 
para aprender.





Eu não posso 
brincar com a 
Fulana. Ela é 

autista.





Ele é só cego, 
pode aprender 
igual a todos, 
não precisa de 

adaptação.

A tua prova é 
diferente, tu 
nem precisa 

fazer, já estás 
passado 
mesmo.

Pro Fulano 
não adianta 

passar isso, ele 
não aprende 

mesmo.

O teu trabalho 
não está tão 

bom, mas 
como tu tem 
deficiência...





Ah, ela não dá 
pros estudos, 
quem sabe ela 

faz um curso de 
artesanato em 
papel machê?

Sejam iguais 
ao fulano, ele é 
deficiente, mas 
se esforça um 

monte...

Vou comprar 
só pra ajudar 
o fulano, já 
que ele tem 
deficiência.





Só podia ser 
hiperativo! Já vi 

tudo...

Credo! Como 
a Fulana é 

“lentinha” deve 
ser deficiente!

Então, queria 
ser incluído? 

Tratado igual? 
Então que se 

vire!

Se você não se 
comportar, vou 
ter que chamar 

a sua mãe pra te 
levar embora!





Então, tá 
aprontando de 
novo, hein! Se 
machucou? Te 

vira, azar o seu!

Deficiente, 
você? Nem 

parece! Acho 
que tu tá 
fingindo!

Não quero 
fazer trabalho 
em grupo com 
fulana, ela tem 

deficiência, não 
vai ajudar em 
nada mesmo.

É tão bonitinha! 
Que pena que é 

deficiente!
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