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RESUMO 

Esta investigação tem como objetivo apresentar a importância da 

inclusão através da reflexão sobre a arbitrariedade da exclusão por meio 

das barreiras atitudinais. Este estudo, de caráter bibliográfico, buscou 

referências e informações já elaboradas e publicadas por pesquisadores 

e teóricos que possibilitaram esclarecer as reflexões sobre o tema 

proposto (GIL, 2006). Tendo como base de dados o Scielo e a 

plataforma Sucupira. Objetiva-se apresentar um diálogo entre as 

singularidades das pessoas surdas, com as tendências teóricas da 

educação inclusiva que englobam à formação cidadã, buscando analisar 

as práticas inclusivas com o que se tem produzido sobre o tema nas 

revistas brasileiras dos últimos 5 anos de qualis A1, A2, B1 e B2 que 

tenham como o foco a educação física e o sujeito surdo. Procurando 

identificar possíveis categorias de barreiras atitudinais presentes nas 

publicações produzidas. A educação física é uma área curricular propicia 

a inclusão, porém a falta de conhecimento dos professores sobre o 

tema, tem deixado uma lacuna enorme na formação da docência para 

com alunos deficientes, gerando então insegurança em trabalhar com 

este público e que apesar de grande parte dos alunos deficientes 

gostarem das aulas de educação física, muitos se sentem incapazes de 

realizar inúmeras atividades. Conclui-se que é de suma importância que 

professor de educação física compreenda as barreiras atitudinais, tendo 

conhecimento de suas características e especificidades, para que então 

o mesmo possa evita-las nas aulas, amenizando então o processo de 

exclusão dentro do ambiente escolar. 

Palavras-chave: Educação Física. Inclusão social. Surdez. 
  

 

 

 

 

 



 

 
ABSTRACT 

 
 

 

This research aims to present the importance of social inclusion through 

reflection on the arbitrariness of social exclusion through attitudinal barriers. To 

seek reflections on constructs referring to the history of the process of social 

inclusion, education of deaf subjects in the practice of physical education, 

highlighting factors linked to the attitudinal barriers that they suffer in daily life 

and mainly within physical education. This bibliographic study sought 

references and information already elaborated and published by researchers 

and theorists that made it possible to clarify the reflections on the proposed 

theme (GIL, 2006). Based on data from Scielo and the Sucupira platform. It 

aims to present a dialogue between the singularities of the deaf people, with the 

theoretical tendencies of inclusive education that encompass the citizen 

training, seeking to analyze the inclusive practices with what has been 

produced on the subject in the Brazilian magazines of the last 5 years of qualis 

A1 , A2, B1 and B2 that focus on physical education and the deaf subject. In 

order to identify possible categories of attitudinal barriers present in the 

publications produced, aiming at discussing each one of them in order to 

understand the inclusive process within the perspective of the deaf subject in 

physical education and to know if the publications are really intended to include 

the subject or part The exclusion, although it is in an "unnoticed" way as Bardin 

(2011) suggests. 

 

 
Keywords: Physical Education. Social Inclusion. Deafness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

           Vivemos em uma época que à diversidade, seja ela de gênero, 

étnica, socioeconômica, religiosa, física e psicológica tem surgido com uma 

grande questão ética, que tem sido relevado aos princípios. Os princípios de 

Honestidade, integridade e responsabilidade. Honestidade pode ser entendida 

como a capacidade de ser verdadeiro ou, dito de outro modo, não mentir. 

Integridade é a capacidade de se manter coerente com os seus valores, em 

qualquer situação. Responsabilidade é a capacidade de cumprir com suas 

obrigações e com as consequências de suas atitudes. Princípios estes que 

distorcem o comportamento humano e que durante diversas épocas tem sido 

pontos determinantes quando o assunto é exclusão/inclusão, já que a 

sociedade cada vez mais cresce na sua quantidade de diversidade 

populacional, já não existem mais padrões sociais, embora ainda existam 

diversas correntes que prendem as pessoas a estes novos caminhos sociais 

(LEITE, 2014).  

      Segundo Bourdieu (2007), entendemos que a natureza humana 

pode ser compreendida como uma ideologia de que o ser humano é composto 

por um capital social, cultural e estético, e que a falta ou comprometimento de 

algum desses elementos já se torna passivo de uma menor humanização por 

parte da sociedade, como é o caso das pessoas com deficiência, que são 

conceituados como especiais por serem “diferentes” do padrão existente ao 

que se diz uma pessoa “comum”. Em outras palavras como humanos 

incompletos devido à falta desse padrão imposto como identidade humana. 

         Na sociedade primitiva os homens eram valorizados entre si 

quando atendiam os requisitos de força, agilidade, raciocínio rápido e destreza. 

as pessoas que não apresentavam essas qualidades eram deixadas de lado 

por serem consideradas “fracas”, incapazes de pertencerem ao grupo, embora 

toda esta ideia esteja descrevendo o passado é claramente possível ligar e 

refletir aos tempos atuais, já que a sociedade até hoje está organizada de 

forma a diferenciar os “fortes” dos “fracos”, os “bons” dos “ruins” e que muitos 
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seres humanos física e mentalmente diferentes foram vítimas de perseguições, 

julgamentos e execuções. (CORREIA, 1997:13). 

          Segundo Mazzotta (1986:16) a exclusão é um agravante existente 

também desde a idade média, quando qualquer que fosse a deficiência era 

denominada como uma espécie de degeneração humana que tinha como 

consequências o abandono, a rejeição e até a própria morte. Em outras 

palavras é um grande problema que já acompanha o processo da formação 

social há muitos anos e que a cada época se transforma, expandindo mais e 

mais suas diferentes ramificações na sociedade. “ A religião, com toda a sua 

força cultural, ao colocar o homem como ‘imagem e semelhança de Deus’, ser 

perfeito, inculcava a ideia da condição humana como incluindo a perfeição 

física e mental” 

         Com isso aquele que era diferente a imagem e semelhança de 

Deus, era logo visto como alguém diferente e que devido a isso não poderia 

fazer parte do social da época, estando a deficiência atrelada ao sinônimo de 

doença e que devido a isso se alia a ideia de que o deficiente é um ser 

dependente e sem valor que acaba por ser marginalizado. 

          É fundamental identificar quais pessoas ou grupos 

sistematicamente são excluídos, ou seja, quem não se beneficia dos direitos 

básicos como: saúde, lazer, cultura, educação, emprego, renda e outros 

direitos que são propriamente tirados desse grupo de pessoas tidos como 

“excluídos da sociedade”, para que se possa saber quem se deve incluir, uma 

vez que é impossível também que o indivíduo esteja totalmente excluído da 

mesma. A sociedade por si só já é uma espécie de grande ciclo que liga todos 

em sua volta. 

 De acordo com Carreteiro (1999), não há condições para que uma 

pessoa seja completamente excluída, devido a categorias e sistemas sociais 

que por si só já se filiam de forma tanto direta como indireta a pessoa. Por 

exemplo, o excluído se encontra no grupo dos excluídos, com isto ele já se 

inclui em um determinado grupo, no caso o “grupo dos excluídos”. Incluir e 

exclusão não se referem apenas às pessoas com deficiência 
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          Falar de exclusão obrigatoriamente é falar ao mesmo tempo de 

inclusão, ambas caminham juntos, já que não são termos antagônicos, mas 

sim termos que se completam, já que para que a existência da inclusão 

pressupõe que a exclusão não pode coexistir. E que no entendimento de 

Sposati (2002) não é possível excluir-se a si mesmo, a exclusão tem que partir 

de outra pessoa. Pois quando a pessoa opta por se excluir da sociedade não é 

a sociedade que a excluiu, mas sim o próprio indivíduo, que por sua 

preferência optou por não se interagir totalmente dentro da mesma. 

          Ao falarmos de exclusão e inclusão ligamos tais termos ás 

pessoas com deficiência e todas as suas limitações impostas pela própria 

sociedade, seja estas ações voluntarias ou involuntárias, no caso do nosso 

trabalho o sujeito surdo. Analisando suas especificidades e particularidades, 

envolvendo também a língua de sinais LIBRAS, buscando liga-los às barreiras 

atitudinais, barreiras estas que são um enorme entrave quando procuramos 

socializar a inclusão, principalmente a inclusão social da pessoa com 

deficiência devido a inúmeras vezes serem barreiras construídas sem a 

percepção do criador, pois diversas ações exclusivas são de certa forma 

invisível aos olhos de quem às pratica, embora a grande maioria ainda seja 

algo nítido a ser percebido. 

          A inclusão social incentivou a elaboração de diversas políticas e 

leis visando a criação de serviços que tivessem a finalidade de atender as 

pessoas com deficiências, procurando abrir portas que integrassem de forma 

natural a pessoa com deficiência na sociedade, e que estas pessoas têm como 

características a incapacidade física ou intelectual. 

        Essas políticas e leis como a LDB, a declaração universal dos 

direitos do homem (1948) a Constituição Brasileira (1988), a lei brasileira de 

inclusão (LBI), a lei de Salamanca e outras garantem por escrito que o sujeito 

com deficiência tenha o direito por igual referente aos demais sujeitos, sendo 

esse processo educativo fundamental para a inclusão do sujeito surdo, uma 

vez que a escola deve estar apta para receber este aluno deficiente. 

        Para Sassaki (2004), acessibilidade é o direito de qualquer pessoa 

frequentar qualquer espaço com autonomia e segurança, independente da sua 
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condição física, e que esse espaço esteja apto para ser frequentado por 

qualquer pessoa. É sobre esse direito que se tem estudado sobre as barreiras 

atitudinais. 

         Essas barreiras atitudinais são barreiras geradas pelas ações, 

atitudes e comportamentos da sociedade em relação à acessibilidade das 

pessoas com deficiência, ou seja, são barreiras criadas através das atitudes 

das pessoas para com as pessoas com deficiência, e que precisam ser 

analisadas e entendidas como uma grande problemática que entrava o 

processo inclusivo na sociedade (GUEDES, 2007). 

Para Rodrigues (2003), a Educação Física não pode ficar indiferente ou 

neutra no processo de educação inclusiva. Ela pode se constituir como um 

adjuvante ou até mesmo um obstáculo adicional nesse contexto, dependendo 

acima de tudo da maneira como fora trabalhada. 

Tendo como objetivo esta pesquisa apresentar a importância da inclusão 

e refletir sobre as barreiras atitudinais dentro da educação física por meio do 

aluno surdo através de um diálogo entre as teorias da educação inclusiva, 

buscando analisar e compreender o porquê dessas barreiras existirem. 

 

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

         Segundo Campos (2008) é somente no século XVI que a 

deficiência começa a perder o status de sobrenatural e é apenas a partir do 

século XIX que começa a diferenciação entre doenças mentais e deficiência 

mental. Por volta do século XIX, ocorre um grande progresso da medicina em 

geral, de modo que o estudo da deficiência foi migrando para os campos de 

medicina, psicologia e pedagogia até o século atual. 

 
        O início da educação especial se deu nas instituições 

especializadas no século XIX, sendo que no Brasil em 1929 organizou-se a 

primeira equipe multidisciplinar (psiquiatra, pedagogo, psicólogo) para trabalhar 

com crianças.  Foi no período de 1930 a 1970 que surgem os cursos de 
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formação para professores de crianças deficientes. Cresce a atuação do setor 

privado na educação dessas crianças e campanhas nacionais para a educação 

dessas crianças são pela primeira vez realizada pelo governo. Porém, foi em 

1950 com influência dos Estados Unidos que se iniciou um movimento pela 

inclusão de crianças com necessidades intelectuais especiais nas instituições 

de ensino regular, para que estes tivessem o direito de conviver com seus 

semelhantes (Jannuzzi, 2006, p 58-109). 

 

       A partir da década de 70 surgiram mudanças significativas na 

educação do deficiente. Criou-se o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP), surgiram leis específicas para o ensino especial, investiu-se na 

formação docente e o governo buscou conhecer o número de deficientes 

existentes no Brasil, havendo itens específicos nos censos populacionais do 

IBGE de 1991 a 2000. 

 

      Na passagem do século XX, para o século XXI, muda-se o 

paradigma de integração e passa-se a trabalhar o conceito de inclusão, o 

sistema de ensino viu-se cada vez mais invadido com as recomendações da 

educação inclusiva, na acepção de que todas as escolas ficassem aparelhadas 

para receber todos os estudantes, até mesmo os que apresentassem algum 

tipo de deficiência - Declaração de Salamanca, 1994 (Jannuzzi, 2006, p 58-

109). 

 
 

2.1 A DECLARAÇÃO DE SALAMANCA- 1994 

 
 

Sobre os princípios na área das necessidades especiais educativas a 

declaração de Salamanca cita que toda criança possui características e 

habilidades de aprendizagem que são únicas, logo cada criança tem o seu 

próprio interesse de aprendizagem e forma de aprender.  A declaração também 

enfoca que as crianças com necessidades educacionais devem ter acesso à 

escola regular de tal forma que a pedagogia utilizada dentro do ambiente 

escolar seja capaz de satisfazer tais necessidades do aluno uma vez que é 
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preciso endossar a perspectiva da escolarização inclusiva como parte 

integrativa do processo inclusivo. 

 

 

      A Declaração de Salamanca (1994) é o resultado das discussões 

realizadas durante a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais em uma assembleia realizada na cidade de Salamanca, Espanha, 

entre 7 e 10 de junho de 1994. Nessa conferência foi reafirmado o 

compromisso para com a Educação para Todos, reconhecendo a necessidade 

e urgência de ser o ensino ministrado no sistema comum de educação a todas 

as crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais. 

 
 Foi construído um entendimento de que a deficiência era sinônima de 

doença e que por conta de dependência o indivíduo não tinha “valor”. Em 

outras palavras se marginalizou na sociedade uma visão estereotipada da 

pessoa com deficiência, visão essa que vê o sujeito como incapaz, ineficiente e 

diferente dos demais, o que causa duvidas em si mesma sobre o que 

realmente são dentro do social. 

Durante séculos, as pessoas com deficiência eram denominadas pela 

sociedade como incapacitados e defeituosos. Depois passaram a ser 

chamados de pessoas deficientes; pessoas portadoras de deficiência; pessoas 

com necessidades especiais e pessoas especiais. Mais recentemente, desde o 

ano de 1990 até os dias atuais, passou a ser utilizado o termo pessoa com 

deficiência (SASSAKI, 2006). 

Segundo Sassaki (2003) no que se diz respeito ao valor das pessoas, a 

ONU foi de relevante importância para que houvesse a conquista da cidadania 

das pessoas com deficiência, já que a ONU decreta a igualdade de todos 

independentes da deficiência, sociedade e país, embora que mesmo 

carregando consigo o “status” de pessoa, isso não tem impedido que os 

sujeitos com deficiência continuem mesmo com o passar dos anos a sofrerem 

com inúmeras formas de barreiras que dificultam ainda mais o processo de 

inclusão e aumenta cada vez mais o que damos o nome de exclusão. 
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2.2 INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

 

A inclusão é uma forma de atender as necessidades de todas as pessoas 

perante a sociedade, independentemente de sua dificuldade de se integrar a 

ela, seja essa dificuldade devido a alguma deficiência ou outro estigma social. 

Em outras palavras seria uma espécie de política partida da finalidade de 

inserir grupos de pessoas tidas como excluídas da sociedade como um todo.  

De acordo com Sassaki (2010) a inclusão parte do processo de contribui r 

para a formação de uma nova sociedade através das transformações dos 

ambientes físicos e também na mentalidade das pessoas, cuja essa ainda é o 

maior empecilho no meio do processo inclusivo, pois vale ressaltar que 

diversas vezes a pessoa com deficiência encontra mais dificuldade no 

comportamento da sociedade do que na sua própria deficiência.  

Já para Aranha (2002) a inclusão significa incluir aquele que de alguma 

forma teve seus direitos infligidos, ou seja, é de grande importância identificar 

quais pessoas ou grupos é excluído, quais não se beneficiam dos direitos 

básicos como: saúde, lazer, cultura, educação, emprego e renda. Para então 

sim discutir o tema inclusão e acessibilidade. 

O IBGE (2013) aponta que no Brasil há 24 milhões de pessoas que 

apresentam algum tipo de deficiência e que mais de 125 milhões de crianças 

no mundo não frequentam a escola, sendo dois terços compostos por 

mulheres, e que apenas 1% dos portadores de necessidades especiais 

frequenta a escola em países subdesenvolvidos e emergentes.  Segundo a 

organização mundial de saúde, deficiência é toda perda ou anomalia de uma 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou antagônica.  

Acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 é definida como a 

possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 

utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço mobiliário, 

equipamento urbano e elementos próximos.  A NBR 9050/2015 conceitua 

também que para ser acessível o espaço tem que permitir o alcance e uso por 
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parte de qualquer que seja a pessoa, e que o termo “acessível” implica tanto a 

acessibilidade física como a de comunicação. Logo acessibilidade é garantir 

que todos ou pelo menos o maior número de pessoas tenha acesso seguro a 

algo e que embora esteja ligada de forma direta ao público com deficiência a 

acessibilidade não é algo exclusivo de uso destes apenas. Por exemplo: 

quando se constrói uma rampa, ela não vai ser apenas útil para o cadeirante ou 

para o cego, ela será utilizada também pelo vendedor com seu carrinho, pelo 

idoso que se sente na necessidade da locomoção, terá utilidade para a mãe 

guiando o carrinho de bebê, ou seja, ela será utilizada por todos ali presentes 

naquele espaço e ambiente social.  

Segundo Bittencourt (2004) um espaço construído, quando acessível a 

todos, é capaz de oferecer oportunidades igualitárias a todos os usuários.  A 

legislação brasileira garante que todo sujeito, incluindo aquele com deficiência, 

tem o direito ao acesso à educação, a saúde, ao lazer e ao trabalho e que 

todos esses ambientes estejam aptos a receberem todo e qualquer tipo de 

pessoa, sem exceção. A lei 13. 146/2015 em seu capitulo 1 considera pessoas 

com deficiência aquelas que têm algum impedimento a longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, visando à acessibilidade como 

uma condição da utilização de espaços diversos como autonomia e segurança, 

seja esse espaço público ou privado, na zona urbana ou rural. 

      Acessibilidade é um conceito que se encontra expresso em vários 

aspectos e que por uma gama de condições possibilita a qualquer sujeito, 

independente das necessidades específicas que possa transitar e relacionar-

se, comunicar-se em todos ambientes com segurança, autonomia e 

independência. Portanto, acessibilidade e a proposta de inclusão têm 

correlação direta. Para que se consiga de fato fazer inclusão, as barreiras 

devem ser quebradas conforme as necessidades apresentadas. 

 

      Neste sentido Segundo Sassaki (2005), o cidadão com ou sem 

deficiência deve exercer o seu direito. De exigir acessibilidade, pois a cidadania 

sugere a luta por condições de igualdade, considerando as diferenças em 

acessar essas mesmas condições. As formas de exigir essas condições podem 

ser desde as mais simples até as mais complexas. Partindo da conscientização 
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e da discussão de valores como respeito, diversidade e convivência, essa 

discussão deve atingir a questão dos direitos morais e legais. O conhecimento 

da legislação, neste caso, é fundamental, para que se exija o cumprimento dos 

direitos das pessoas com deficiência, e também para que se promova a 

convivência dos princípios da inclusão no seu sentido amplo, através da 

sensibilização, conscientização e garantia das condições para inclusão de 

todos que são tolhidos em seus direitos. 

 

2.3 POLITICAS E LEIS INCLUSIVAS 

 
A inclusão social contribuiu para a criação de políticas e leis, embora que 

muitas delas ainda fiquem só no papel, visando a criação de programas e 

serviços que tivessem como finalidade atender as pessoas com deficiência, 

procurando abrir portas que integrassem de forma natural a pessoa com 

necessidade na sociedade, uma vez que as necessidades especiais são 

incapazes de realizar atividades próprias do seu nível de desenvolvimento, 

podendo ser incapacidades físicas e intelectuais, porém vale ressaltar que 

todos temos algum tipo ou nível de “deficiência”, de fato é que algumas 

pessoas tem o alto-controle de escondê-las, enquanto outras não (MOURA, 

2012) 

As políticas públicas de inclusão começam na constituição da república 

federativa do Brasil de 1988, que objetiva o compromisso de igualdade no 

acesso à escola, da igualdade de tratamento e oportunidade, saúde, trabalho, 

lazer, previdência, amparo, maternidade, social e econômico para com todas 

as pessoas com deficiência.   

Em 1994 a declaração de Salamanca define que o estado deve assegurar 

a educação para todos, buscando a integração da pessoa com deficiência no 

sistema de ensino, além do mais a LDB 9394/96 em seu artigo 59 prescreve 

que são de inteira responsabilidade dos sistemas de ensino assegurar aos 

alunos com deficiência a sua total integração efetiva no âmbito educacional, 

com base na declaração universal dos direitos do homem (1948) e a 

constituição brasileira (1988) de que todos somos iguais perante a lei, ou seja o 
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ensino que deve se adaptar a pessoa com deficiência e não a pessoa ao 

ensino. 

A lei brasileira de inclusão (LBI), também chamada de estatuto da pessoa 

com deficiência em sua lei 13.146/2015 designa a autonomia e capacidade de 

qualquer pessoa com necessidade especiais de exercerem em plena 

condições de igualdade a sua vida social, além disso a LBI garante que as 

pessoas com deficiência tenham o direito a casar ou constituir uma união 

estável em igualdade, assegura a inclusão escolar em todos os níveis 

educacionais, oferecendo profissionais e estrutura adequadas para atender os 

diversos públicos. A LBI também proíbe que escolas particulares cobrem 

valores adicionais (taxas) pelo serviço a pessoa com deficiência, além de 

serviços ligados a previdência social, socorro e atendimento prioritário, 

arrecadação de valores voltados ao esporte paraolímpico e multa para pessoas 

que de alguma forma prejudiquem o exercício dos direitos da pessoa com 

deficiência.  

De acordo com Moura (2012) não é suficiente à constituição de uma 

política ou a criação de leis bem definidas. É necessário e fundamental que 

estas políticas e leis realmente sejam concretas na prática, pois como já 

falamos anteriormente é preciso que tudo seja tão claro fora do papel como 

dentro dele, o que visivelmente não ocorre. 

2.4 BARREIRAS ATITUDINAIS 

 

Embora existam todas essas leis e políticas mencionadas até agora, e 

diversas outras que garantem direitos a pessoa com deficiência e deveres ao 

estado, existem dificuldades/barreiras que impossibilitam o êxito da prática 

inclusiva e interfere de modo direto no processo construtivo da acessibilidade, 

sendo importante saber que essas barreiras se inovam a cada dia, surgindo de 

várias formas de acordo com as transformações que a sociedade sofre ao 

longo da história e do tempo. Barreiras essas denominadas como: Atitudinais, 

arquitetônicas, comunicacional e social.  

 Através dessas barreiras se criam formas de preconceito muitas vezes 

devido à falta de hábito, convivência com a pessoa ou pessoas com 
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deficiência, criando então pontos que dificultam todo o processo inclusivo, 

fazendo com que se deixe de ter atitudes inclusivas e acessíveis e se parta 

para a prática da exclusão, embora seja muito comum e rotineiro o não 

entendimento da ação exclusiva por parte de quem está se incluindo, 

justamente por não ter o conhecimento das ações que estão ligadas a 

exclusão, praticando-as então sem lucidez por não as reconhecê-las e as 

detectar (SASSAKI, 2005) 

Para Mantoan (2003), as barreiras atitudinais são barreiras geradas pelas 

ações, atitudes e comportamentos dos indivíduos em relação à acessibilidade 

das pessoas com a deficiência. Não adianta investir em elevadores, rampas ou 

melhorar o transporte se as pessoas não estiverem aptas a lhe dar e conviver 

com o público em questão. Com isso as barreiras são dificuldades impostas 

pela atitude de cada pessoa em relação a todo o problema no que se diz 

respeito a incluir e excluir uma pessoa, uma forma de como a pessoa olha e vê 

a outra pessoa com deficiência, como ela se inter-relaciona, e embora exista 

tantas leis se o mesmo ás respeita. Essas barreiras atitudinais dependem de 

informação para que se tenha um novo olhar da sociedade, buscando uma 

visão ampla sobre as diferenças, sendo preciso que a deficiência seja vista 

como apenas uma das inúmeras características da pessoa e não a definição 

dela. 

Segundo Lima e Tavares: 

As barreiras atitudinais são barreiras sociais geradas, mantidas, 

fortalecidas por meio de ações, omissões e linguagem produzidas ao 

longo da história humana, num processo tridimensional o qual 

envolve cognições, afetos e ações contra a pessoa com deficiência 

ou quaisquer grupo em situação de vulnerabilidade, resultando no 

desrespeito ou impedimento aos direitos dessas pessoas, limitando-

as ou incapacitando-as para o exercício de direitos e deveres sociais: 

são abstratas para quem as produz e concretas para quem sofre seus 

efeitos. (LIMA; TAVARES, 2012, p.12). 

Como já mencionado antes existem diversos tipos de barreiras, como: 

Atitudinais, arquitetônicas, comunicacional e social por exemplo. Segundo 

Brasil (2005), barreiras arquitetônicas são elementos que impedem a utilização 

de qualquer espaço por parte da pessoa com necessidade especial, por 

exemplo: calçadas com degraus, portas estreitas, rampas com muita inclinação 
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e outras inúmeras situações que tornam algum espaço inacessível. Brasil 

(2005) diz que essa barreira pode ser dividida em: 

1. Arquitetônicas urbanistas: são barreiras existentes em vias e espaços 

públicos que dificultam ou impossibilitam a transição tanto de pessoas 

com deficiência como não. 

2. Arquitetônicas de edificação: são barreiras encontradas no interior de 

edifícios, independentemente de serem públicos ou privados, que 

dificultem a acessibilidade da pessoa com deficiência. 

3. Arquitetônicas de transporte: barreiras existentes nos meios de 

transporte, tanto público como privado, causadas tanto pela falta de 

estrutura e suporte como também pela falta de atendimento 

capacitado. É comum identifica-las em ônibus, taxis, e até veículos 

particulares muitas vezes até adaptados. 

 

         Essas barreiras arquitetônicas atuam de forma direta na vida de 

todas as pessoas, independente da sua condição física. É claro que em uns 

mais e outros menos, como é o caso do cadeirante, que segundo Silva (2006) 

tem na barreira arquitetônica o seu maior entrave na socialização dentro da 

sociedade. 

       

 

Segundo Brasil (2005) as barreiras comunicativas são dificuldades tanto na 

expressão como no entendimento da mensagem. Exemplo disso são os 

estabelecimentos que não adotam a escrita Braille, ou a própria TV que nem 

sempre utiliza da audiodescrição (faixa narrativa adicional para cegos e 

deficientes visuais consumidores de meio de comunicação visual) onde se 

incluem a televisão, o cinema, a dança e as demais artes visuais, em outras 

palavras são geradas pela falta de informação em locais que não atendem as 

normas inclusivas. Já as barreiras sociais são processos de exclusão da 

sociedade devidos a questões étnicas, de raça, religião, cor, classes e etc., que 

resultam em um enorme agravante dentro da sociedade de uma forma geral. 

 

2.5 BARREIRAS ATITUDINAIS NA ESCOLA 
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Bourdieu (2007) diz que durante a história das civilizações as pessoas 

procuraram se agrupar de acordo com seus interesses ideológicos, logo aquele 

ou aqueles que contrariassem estes ideais eram excluídos, com isso era 

negado o direito de ser diferente, sendo que esses ideais geralmente eram 

associados a um grupo dominante. 

No passado a história revela que o acesso educacional à escola era algo 

para poucos, e que apenas os oriundos de classes sociais, de poder 

econômico e religioso podiam compor a estrutura do ambiente escolar, pois a 

educação é um resultado da luta de classes, onde os detentores da capital 

estão aptos a se imporem sobre ela (SAVIANI, 2007). Neste contexto, os 

desprovidos de bens capitalistas, ou os de origem e religião oposta ao grupo 

dominante eram excluídos do processo de ensino- aprendizagem, inclusive as 

pessoas com deficiência, exceto aqueles que eram filhos da nobreza 

(RIBEIRO, LIMA, 2010). 

De acordo com Nogueira (2006): 

A escola não seria uma instância neutra que transmitiria uma forma 

de conhecimento intrinsecamente superior ás outras formas de 

conhecimento, e que avaliaria os alunos com base em critérios 

universalistas; mas, ao contrário, ela é concebida como uma 

instituição a serviço da reprodução e legitimação exercida pelas 

classes dominantes (NOGUEIRA, 2006, p.83). 

As barreiras atitudinais praticadas dentro da escola contra alunos com 

deficiência, sejam elas na escola regular ou especial, interferem negativamente 

na educação dos alunos, por atuarem de forma discriminatória e 

preconceituosa. Sendo apenas possível erradica-las por meio da educação. 

Quando se pensa na pessoa com deficiência inserida no âmbito escolar, 

ainda se tem muito a ideia de que a escola deve adotar uma pedagogia 

específica para esse sujeito ou grupo. Entretanto, pensar dessa maneira já 

impõe barreiras dentro do processo ensino-aprendizagem do aluno com 

deficiência, pois esta forma de pensar já levanta umas das primeiras barreiras 

atitudinais encontradas na escola, que parte da ideia que mesmo colocados no 

mesmo ambiente a forma como lhe são apresentadas a escola são diferentes. 
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Com isso se deve idealizar que existam pedagogias que sejam aptas a 

contemplar a todos os sujeitos sociais. 

Para que as barreiras atitudinais sejam extintas ou minimizadas dentro do 

âmbito educacional é necessário que o corpo escolar como um todo e 

principalmente o professor, tenha o conhecimento sobre o que são e como 

surgem essas barreiras.  

Segundo Edler Carvalho (2006), desconsiderar a singularidade de cada 

aluno ignorando suas variações, independentemente de ser deficiente ou não 

já cria uma barreira atitudinal que prejudica grotescamente todo o processo de 

aprendizagem do aluno. É importante que o professor conheça o aluno mesmo 

que seja de uma forma superficial, que embora as barreiras atitudinais sejam 

um assunto complexo, este não deve deixar de identifica-las e muito menos se 

acomodar com suas divergências, já que o mediador tem extrema importância 

no ambiente educacional. 

Independente do lócus das barreiras, elas devem ser identificadas 

para serem enfrentadas, não como obstáculos intransponíveis e sim 

como desafios aos quais nós lançamos com firmeza, com brandura e 

muita determinação (EDLER CARVALHO, 2006, p. 128). 

 Na escola as barreiras atitudinais retratam em diversos casos alunos 

como inferiores, ou até mesmo como alunos problemáticos, estes que em 

casos não são deficientes, mas possuem algum déficit que acaba por 

atrapalhar o processo de aprendizagem e devido a isso são rotulados “maus 

alunos”, por terem o seu desempenho lento em relação aos demais. Isso 

mostra que as barreiras atitudinais não são apenas um entrave particular da 

deficiência e muito menos do termo exclusão (GOFFMAN, 2004). 

Incluir não é somente delegar à criança um espaço físico em sala de 

aula. É propor ao indivíduo atividades significativas capazes de promover seu 

desenvolvimento e remover as barreiras a seu acesso e participação na 

aprendizagem e na sociedade. Ressalvando, sempre, que todos podem 

apresentar dificuldades em alguma área do conhecimento ou etapa da vida. As 

limitações existem em qualquer indivíduo, o que não significa que não possa 

ser um indivíduo participativo ou capaz de aprender. 
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2.6 IDENTIDADE DO SUJEITO SURDO 

 

Diversas pesquisas têm sido realizadas por todo o mundo com o intuito de 

analisar o surdo. Esses estudos revelam que variados fatores podem afetar o 

processo da vivência da pessoa surda, como o período de tempo que os pais 

levam para detectar a surdez na criança, o processo educativo sobe qual está 

posta a criança surda, os encaminhamentos pelo qual a criança surda vai 

passar e outros. Embora existam tantos estudos a sociedade ainda mostra ter 

grande dificuldade quando se fala em comunicação fora da oralidade, o que 

acaba por resultar em uma espécie de oralismo que é entendido através de 

Skliar (1997) como uma forma de imposição da maioria linguística sobre a 

minoria, no caso a imposição da língua oral sobe a língua de sinais. Tudo isso 

ocasiona em rejeição e consequentemente exclusão do sujeito surdo dentro do 

social, já que por não ser correspondido dentro do ambiente que vive acaba por 

se sentir ignorado e silenciado. 

Antes que o sujeito surdo aprenda uma determinada língua é importante 

que o mesmo tenha domínio de uma, e que a língua de sinais seja a primeira a 

ser oferecida para que através dela a criança surda esteja apta para aprender 

outras línguas, (LACERDA, 2007). Vale ressaltar que não necessariamente 

uma pessoa surda seja também muda, pois, o fato da pessoa ser surda não 

quer dizer que ela não tenha “voz”. 

 Segundo Sá (2002), um ponto muito importante e que se torna comum é 

que a grande maioria dos pais que possuem filhos surdos são ouvintes e que 

não possuem conhecimento ou habilidade com as Libras, o que vai resultar em 

uma “linguagem caseira”, que inclusive pode dificultar o diálogo do surdo e que 

apesar de muitas pessoas acreditarem que a língua de sinais é universal ela 

não é, com isso varia de país para país. Já Soares (2004) afirma que a língua 

de sinais é uma linguagem autêntica, com uma estrutura gramatical própria e 

com possibilidades de expressão.  

Perlin (1998) diz que cada surdo possui a sua própria identidade surda e 

que essa identidade difere muito de surdo para surdo, ele cita, por exemplo: a 
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manifestação da identidade de um surdo, filho de pais surdos vai ser oposta a 

identidade de um surdo, filho de pais ouvintes, que também será diferente da 

identidade de um surdo que nasceu ouvinte, devido à diferença de experiências 

que esses surdos terão durante todo o ciclo da vida.  

As relações sociais criaram a ideia de que existe um padrão de 

normalidade e que o sujeito que não corresponde a esse padrão é tido como 

inferior e incapaz de acompanhar os demais. Temos então o modelo de 

educação especial que durante anos acreditou-se que as pessoas deficientes 

devessem ter uma formação curricular diferente da educação regular devido a 

suas fragilidades, ideologia essa imposta pela classe dominante (MANTOAN, 

2003). 

As barreiras atitudinais alimentam estereótipos de que não é possível 

inserir o deficiente na escola regular, o que colabora com o processo de 

exclusão desses sujeitos devido às ações negativas das barreiras atitudinais, 

por isso apenas inserir o aluno deficiente na escola regular não é o bastante, 

uma vez que a escola regular precisa se auto adaptar-se para receber e incluir 

este aluno dentro do campo educacional. 

Falando do sujeito surdo na escola regular, percebemos a barreira 

comunicacional existente devido à falta da presença da LIBRAS de forma 

pedagógica na escola. O que torna o espaço escolar um ambiente repleto de 

barreiras, exemplificando, o aluno surdo acaba por ser “silenciado” na sala de 

aula por não ter o uso da linguagem oral (PERLIN; STROBEL, 2006). 

 Diante esses fatos podemos compreender as barreiras atitudinais como 

um processo social onde o grupo dominante, no caso os fluentes da língua 

portuguesa criam estereótipos sobre a classe dominada, os usuários da língua 

de sinais, pois segundo Bourdieu (2011) a exclusão se dá devido à posição 

social ou grupo social o qual o sujeito pertence. 

2.7 A LIBRAS E O SUJEITO SURDO 

 

O surdo utiliza da comunicação espaço-visual como principal meio de 

interação dentro da sociedade e embora exista a língua brasileira de sinais 
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(LIBRAS), existem diversos surdos que devido a fatores internos optam por 

utilizar uma linguagem adaptada, que se trata de uma linguagem comum que 

se cria próximo ao surdo, muitas vezes criada pelos familiares do surdo que 

não possuem conhecimento para o manuseio da LIBRAS. 

A LIBRAS no que diz respeito ao seu histórico eram até então 

denominadas de mímica, e surgiu com o intuito de criar uma forma de 

comunicação para que os sujeitos surdos se comunicassem entre si, usando a 

língua de sinais. De fato, não se sabe onde se originou a língua de sinais 

devido à falta de registros. No Brasil a língua de sinais é denominada LIBRAS e 

teve seu grande reconhecimento perante a educação dos surdos brasileiros 

através do instituto nacional de surdos-mudos (INSM) que atualmente é 

conhecido como instituto nacional de educação de surdos (INES). 

Meneses (2006, p.92) traz que através da lei 839 assinada por D. Pedro ll 

em 1857. As LIBRAS foram reconhecidas como língua do sujeito surdo e que 

logo viria a sofrer grande influência da língua de sinais francesa, através do 

professor e surdo Francês, Ernest Huet, vindo do instituto de surdos-mudos de 

Paris, com a finalidade de trazer metodologias atualizadas até então para a 

linguagem de sinais brasileira. Ao longo da história a LIBRAS foi passando por 

diversos momentos de transição, até que em 1873 foi produzido o documento 

mais importante até hoje sobre LIBRAS, O iconographia dos signaes dos 

surdos-mudos. Escrito pelo aluno surdo, Flausino José da Gama. Documento 

este que separava os sinais por categorias (animais, objetos, sentimentos, 

ações e etc.). 

Em 1968 foi publicado o primeiro dicionário de sinais com a finalidade de 

registrar a língua de sinais utilizada no Brasil (BRITO 1993). As libras foram 

recentemente oficializadas como língua dos surdos brasileiros pelo ministério 

da educação (MEC) através da lei nº 4.857 no ano de 2002, com a finalidade 

de facilitar a educação dos surdos no processo de aprendizagem. 

Segundo Lester (2006), a LIBRAS é uma língua que utiliza movimentos 

gestuais e expressões faciais que são detectadas pela visão e que serão 

entendidas como sinais comunicativos resultantes da combinação do 

movimento das mãos ou de alguma outra parte do corpo. O contato visual é de 
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extrema importância dentro do processo comunicativo da pessoa surda, 

existindo a transmissão e recepção da mensagem por meio do contato visual. 

Vale ressaltar que durante um diálogo utilizando a língua de sinais é 

considerável rude desviar o olhar, pois quebra o campo de contato visual. 

Para Quadros (2006, p. 35), a língua de sinais é uma língua que utiliza da 

visão para captar as mensagens e transmiti-las, diferenciando-se da linguagem 

oral, devido à utilização do canal gestual-visual e não o canal oral-auditivo 

como no caso da linguagem oral. O contato visual é de extrema importância 

dentro do processo comunicativo da pessoa surda, e que se entende como 

contato visual toda transmissão e recepção de uma mensagem por meio da 

visão e que para Lester (2006) a interpretação de imagens sobe a perspectiva 

do contato visual está organizada em perspectivas pessoais, históricas, 

técnicas, ética, cultural e critica. 

Quando se fala em inclusão, logo se tem a ideia do grande desafio sobre o 

qual estão lançadas as pessoas com deficiência, com ênfase no público surdo. 

No Brasil o que diz a respeito ao mercado de trabalho e educação, o surdo até 

tempos atrás era proibido de ingressar no ambiente de trabalho e ao mesmo 

tempo era apenas permitido que o mesmo frequentasse apenas escolas 

especiais. Contudo através dos anos foram criadas leis que visam a garantia as 

vagas para deficientes no mercado de trabalho, inclusive a obrigatoriedade nos 

concursos públicos e que as empresas estejam aptas para receber este 

público. Para que fosse incluído o deficiente no âmbito escolar foi introduzida a 

educação inclusiva que tinha como ideia colocar o deficiente na escola regular, 

o que para Baptista (2009) era algo positivo, já que segundo o mesmo a 

evolução da criança deficiente é maio quando se socializa na escola regular 

devido às experiências com outras crianças, e que o maior entrave dessa 

evolução estava na própria escola regular devido à falta de estrutura e falhas 

no preparo dos profissionais e nos métodos de ensino na própria sala de aula. 

A lei de Salamanca em sua declaração afirma que o surdo deve ser inserido na 

sociedade de fato, para que possa então ter a sua cidadania respeitada e que a 

surdez está associada à deficiência e que é uma diferença reconhecida e que 

não deve impedir o surdo de viver a sua realidade social, respeitando sempre 

as suas perspectivas individuais e coletivas. 
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3. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo de caráter bibliográfico buscou referências e informações já 

produzidas por pesquisadores e teóricos da área através da base de dados 

Scielo e plataforma Sucupira, que possibilitaram esclarecer algumas reflexões 

sobre o tema proposto. Foram usadas palavras chaves como: educação física, 

Inclusão social e surdez. Segundo Lakatos e Marconi (1987, p. 66) a pesquisa 

bibliográfica trata-se do levantamento, seleção e documentação de toda 

bibliografia já publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado, em livros, 

revistas, jornais, boletins, monografias, teses, dissertações, material 

cartográfico, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com 

todo material já escrito sobre o mesmo. Segundo Cervo e Bervian (1976, p. 69) 

qualquer tipo de pesquisa em qualquer área do conhecimento, supõe e exige 

pesquisa bibliográfica prévia, quer para o levantamento da situação em 

questão, quer para a fundamentação teórica ou ainda para justificar os limites e 

contribuições da própria pesquisa. Assim, afirmam que a pesquisa bibliográfica 

é um excelente meio de formação e juntamente com a técnica de resumo de 

assunto ou revisão de literatura, constituí geralmente o primeiro passo de toda 

pesquisa científica. 

Procurou-se utilizar também do método da pesquisa qualitativa, que 

segundo Santos (2009) tem o propósito de compreender o comportamento de 

determinado grupo-alvo, objetivando-se entender o porquê de certas coisas 

através da opinião do próprio pesquisador integrado à pesquisa. Além da 

pesquisa documental que através de tabelas e documentos, busca analisar 

informações contidas na mesma, sendo esta uma técnica importante na 

complementação da pesquisa qualitativa. 

Visando apresentar um diálogo entre as singularidades do surdo e a 

educação inclusiva foi proposto analisar uma gama de revistas brasileiras dos 

últimos cinco anos, classificadas nos qualis A1, A2, B1 e B2 que tivessem 

trabalhos na área da educação física e sujeito surdo, onde fosse possível 

identificar categorias presentes de barreiras atitudinais dentro das produções, 

tendo como objetivo discutir e compreender como essas barreiras são 

dialogadas e expostas relativas ao público surdo. 
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Através da plataforma sucupira a qual é uma importante ferramenta de 

coleta de dados, e o auxílio de uma tabela de qualis contendo 3031 revistas de 

educação e seu ISSN e classificação, foram encontradas 6 revistas que que 

correspondiam a seleção de classificação e ano produzido. Foram as revistas: 

Brasileira de educação especial, revista movimento, revista brasileira de 

educação física e esporte, revista pensar a pratica, revista movimento e a 

revista da educação física. Totalizando em 15 artigos produzidos entre os anos 

de 2013 à 2017. 

Após essa seleção, foram encontradas apenas duas revistas que 

tratavam sobre o tema da inclusão do sujeito surdo na educação física, são as 

revistas: Brasileira de educação física de qualis A2 e a revista pensar a pratica 

de qualis B2, onde cada uma continha apenas um artigo sobre. Artigos esses 

que foram analisados e discutidos afim de que houvesse uma reflexão sobre o 

tema proposto da inclusão do surdo na educação física. 

 

 

 

   4.      ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

ANALISE DOS ARTIGOS 

 

Revista 1 : Revista Brasileira de educação especial  

Temática: Educação especial   ISSN: 1413-6538      Qualificação: A2          

Artigo: Educação física escolar: percepções do aluno com deficiência. 

Ano: 2016 

 

O artigo tem como objetivo compreender como a educação física pode 

fazer parte do processo inclusivo de alunos com deficiência, como uma forma 

de melhora na qualidade de vida, afim de que o indivíduo com deficiência 
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através da educação física possa desenvolver as suas habilidades e 

capacidades corporais, aumentando então a sua autoestima e se integrando ao 

meio que vive. Foi realizado uma pesquisa com alunos da escola pública de 

santos Dumont-MG, onde foram entrevistados 21 alunos deficientes, sendo 

15% surdos. O trabalho traz o sujeito surdo como ser que deve ser incluído de 

forma plena independente da sua limitação visando a inclusão deste no meio 

educacional através de uma melhora na qualidade de vida através da 

educação física.  

 

O aluno com deficiência na sua maioria gosta da educação física devido 

a oportunidade de inclusão que as suas atividades proporcionam, vendo no 

sujeito surdo um ser social que pode e deve ser incluso, Assim como qualquer 

deficiente incluso na sala de aula. Portanto a deficiência não pode ser o pilar 

que venha a impedir o processo educativo, mas sim ser o objeto reflexivo para 

que o corpo da escola passe a estar preparado para receber este público, já 

que incluir é muito mais do que apenas inserir o deficiente em um determinado 

espaço, mas sim proporcionar o acesso ao processo social da mesma forma 

que o não deficiente está incluso. 

Foi utilizado a língua brasileira de sinais para realizar a entrevista com 

os deficientes auditivos devido ao surdo utilizar a comunicação espaço-visual. 

A Libras então vem a ser a língua oficial do sujeito surdo, que utiliza 

movimentos gestuais e expressões corporais como forma de transmissores de 

comunicação. Embora a Libras seja a língua oficial muitos surdos ainda 

utilizam uma linguagem adaptada similar a Libras, muito devido à falta de 

convívio com outros adeptos da língua de sinais e a necessidade de se 

comunicar com outras pessoas que não utilizam da Libras como língua.  

Foi identificado que os alunos sem deficiência auditiva embora quase 

sempre não tenham o conhecimento pleno da língua de sinais, conseguem 

utilizar uma linguagem similar a mimica, criando uma espécie de linguagem 

adaptativa de sinais, o que não é denominado de Libras devido a Libras ser 

uma língua e neste caso o uso dos sinais ser uma linguagem. 
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Dentro do âmbito escolar no que se diz a respeito da inclusão escolar 

ligada ao sujeito surdo foi relatado que alguns surdos mostraram não terem 

dificuldades para realizar as atividades dentro da educação física devido a 

estratégica pedagógica adota pelo professor. Já outra parte dos surdos 

alegaram terem sim dificuldades na realização de certas atividades na aula de 

educação física. Isso mostra a variação existente de identidade dos sujeitos 

surdos. Identidade esta que difere de surdo para surdo devido a diferença nas 

experiências de vida de cada ser e também a variação na forma como cada 

surdo lida e responde com a sua deficiência auditiva. Sendo assim é 

fundamental que o professor tenha ao menos uma base de conhecimento 

sobre o aluno para que as aulas estejam ao máximo possível aptas para a 

participação de todos, e que o modelo de aula não siga um padrão exato, 

respeitando as variações de cada deficiente e assim através desses meios não 

surjam tantas barreiras atitudinais na escola causadas pela falta de informação. 

Embora os alunos reconheçam que os professores não dominam a 

língua de sinais, estes não se sentem prejudicados devido a presença do 

interprete de Libras. Que vem a ser um importante facilitador do processo de 

aprendizagem do aluno surdo, sendo o interprete uma espécie de ponte que 

liga o aluno ao professor, sendo o responsável por permitir que aconteça a 

interação social e entendimento das aulas devido a sua presença. Isso mostra 

que a escola ainda está despreparada em alguns aspectos do processo 

inclusivo. A dependência sobre o interprete de Libras acaba gerando barreiras 

como a barreira da rejeição onde o professor acaba se recusando a interagir 

com o deficiente, muitas vezes por achar que por não dominar a língua de 

sinais não está apto a comunicação, no caso com o sujeito surdo por exemplo. 

Os surdos entrevistados relataram que apesar de gostarem de certas 

atividades da educação física ainda sentem dificuldades em alguns momentos, 

por não estarem aptos a todo tipo de atividade que é proposta. Essa falta de 

adaptação se deve à falta de conhecimento de alguns professores sobre o 

tema deficiência, desconhecimento este que acaba gerando ações muitas 

vezes despercebidas por parte dos indivíduos que vem a criar as diversas 

barreiras atitudinais escolares. O professor deve estar atento para a 

identificação dessas barreiras, não só as criadas por si mesmo, mas também 
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vindas de outros alunos, como a barreira da inferioridade, onde o aluno se 

recusa a participar de atividades em que aconteça a participação do aluno 

deficiente, por muitas vezes acreditar que a limitação do deficiente irá interferir 

no desenvolvimento da atividade e até no seu próprio desenvolvimento. 

É importante que não haja pedagogias exclusivas para o público 

deficiente, mas sim pedagogias que contemplem a todos, uma vez que 

acreditar que alunos deficientes e não deficientes não podem fazer parte do 

mesmo processo já é por si só levantar barreiras atitudinais. 

 

 

 

Revista 2 : Pensar a Prática 

Temática: Educação Física     ISSN: 1980-6183     Qualificação: B2          

Artigo: Inclusão escolar e educação física: a participação dos 

professores de Hortolândia-SP. 

Ano: 2014 

O estudo foi realizado com crianças deficientes da rede municipal 

de ensino de Hortolândia, com cerca de 50 alunos deficientes 

intelectuais e auditivos. O artigo busca apresentar como os professores 

do município de Hortolândia-SP, participam da inclusão escolar de 

crianças com deficiência. Foi identificado que os professores não 

participam do processo de identificação e encaminhamento dessas 

crianças, o que acaba levando o professor a realizar atividades 

adaptadas que na verdade não estão adaptadas de forma tão correta 

assim. 

 

O estudo procura focar na participação do professor que trabalha 

com deficientes intelectuais e auditivos no processo inclusivo, como este 

não é preparado ainda para trabalhar com o público deficiente. Porém 



35 

 

não cita o deficiente de forma característica nem social e também não 

referência a Libras como objeto de estudo. 

 

A educação física aparentemente é uma área curricular mais 

propicia a inclusão devido a flexibilidade dos seus conteúdos, porém a 

atuação dos professores não tem correspondido com o processo 

inclusivo, devido a criação de barreiras atitudinais impostas pelos 

mesmos. Barreiras estas que se criam devido à falta de conhecimento 

da deficiência do aluno, a ausência de informação sobre a educação 

especial na graduação e formação profissional, valendo destacar que 

muitos cursos de educação física apresentam apenas uma disciplina 

sobre deficientes e mesmo assim restrito apenas a teoria, o que já 

começa a deixar uma lacuna na formação do profissional, que se depara 

mais a frente com situações na escola que necessitam de informação e 

acabam por não terem preparo algum. Além da falta de espaço e 

arquitetura destes, o que cria também barreiras arquitetônicas. 

 

Percebeu-se que os professores têm uma certa insegurança em 

trabalhar com alunos deficientes por se considerarem inaptos, o que 

resulta na barreira do medo e da piedade que acaba criando o receio do 

professor em lhe dar com o aluno deficiente por acreditar que o fato de 

não terem formação suficiente sobre o tema acaba gerando desconforto 

e falta de confiança dos profissionais, o que acaba resultando na criação 

de diversas outras barreiras atitudinais como a barreira da compensação 

que passa a existir quando o professor por piedade passa a dar 

vantagens ao aluno deficiente por crer que a sua limitação é algo a ser 

compensado, o que acaba por subestimar o aluno deficiente criando 

uma imagem de vítima no aluno. Barreira essa que vem a ser muito 

notada no ambiente escolar devido ao professor desconsiderar o 

potencial do aluno através da barreira da ignorância. Existe também a 

barreira da padronização que sugere ao professor que este passe 

atividades mais simples para os alunos com deficiência por acreditar que 

este público deve ter um processo educativo diferente e limitado 

referente ao processo chamado de padrão, vezes por crer que o 
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deficiente não consegue aprender no meio de não deficientes, ou até 

mesmo acreditar que o deficiente irá ter um melhor desenvolvimento de 

estiver aprendendo com outro deficiente.  

  



37 

 

         5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do trabalho percebeu-se que desde a antiguidade até os 

dias atuais existe a inclusão, ato esse de excluir que é justificado quase 

que sempre pela diferença encontrada no outro, seja essa diferença 

física ou social. Visando erradicar ou ao menos diminuir esse processo 

negativo é de extrema importância identificar qual pessoa ou grupo de 

pessoas sofre exclusão e que tipo de exclusão é essa para que então se 

possa incluir. Dentro desses grupos excluídos temos os deficientes, que 

devido a suas limitações vêm na sociedade, entraves em formas de 

barreiras atitudinais, que nada mais são do que atitudes que 

impossibilitam a inclusão de forma natural e acabam por si só sendo a 

maior dificuldade que o deficiente se depara durante a vida, ou seja, as 

barreiras chegam a incomodar até mais do que a deficiência em certos 

casos. 

 

Embora com o passar do tempo chegaram diversas políticas e 

leis que garantem ao deficiente total acessibilidade ainda é nítido que 

muito do que se tem no papel não condiz com a prática e a realidade 

vivida por esse público, pois fica claro que a sociedade ainda não condiz 

de forma correta com o que se objetiva a inclusão devido a certas 

atitudes e também a falta dessas. Logo incluir é muito mais do que 

inserir o deficiente em algum espaço apenas por inserir, mas sim 

garantir total acesso do mesmo e autonomia sobre todas as questões 

sociais que o deficiente estiver inserido, independente da sua condição. 

Incluir é garantir que o deficiente tenha os mesmos direitos e 

possibilidades do não deficiente, além de total acessibilidade a qualquer 

ambiente, afim de que a deficiência seja apenas um detalhe. 

 

 Em vista disso, a necessidade de se construir uma sociedade 

democrática e inclusiva, onde todos tenham seu lugar, é um consenso. 

Em um mundo cheio de incertezas, o homem estará sempre em busca 

de uma identidade, tentando se integrar à sociedade na qual está 
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inserido. Há, no entanto, muitas barreiras, principalmente para aqueles 

que tem o diagnóstico de alguma deficiência o que acaba por criar 

diversas identidades do sujeito deficiente. 

 

Diversas ações têm causado a extensão da exclusão até os dias 

atuais, ações estas que são denominadas como barreiras atitudinais que 

são ações tanto propositais como despercebidas que passam a excluir 

alguém. Ações estas que acontecem até mesmo quando a intenção do 

autor é incluir, por não se ter conhecimento do que é e o quais são 

essas ações que acabam por resultar nas barreiras atitudinais. 

 

 

Na educação física tem-se a ideia de uma disciplina mais 

inclusiva do que as demais, devido as suas especificidades como 

matéria. Porém notou-se que a falta de preparo por parte da escola e 

principalmente pelas barreiras atitudinais criadas pelo professor que se 

vem inaptos a trabalhar com o público deficiente, no caso o surdo devido 

à falta de informação durante a graduação, a falta de acompanhamento 

por parte da escola e até a falta de interesse dos pais. Ou seja, devido à 

falta de experiência com o público deficiente. Muito se alega que devido 

a isso o professor acaba por ter medo de atuar com esse público e 

claramente parte para o processo de exclusão por não saber como lhe 

dar com o surdo e acaba por criar barreiras que impossibilitam essa 

transição de conhecimento entre professor e aluno. 

 

Os alunos surdos constatam que na educação física embora 

sejam adaptadas para a sua participação muitas vezes estão adaptadas 

de forma incorreta, e que devido a sua limitação nem sempre é possível 

ao aluno participar e que a falta de comunicação entre o professor e o 

aluno surdo é talvez o maior empecilho presente na aula devido o 

professor quase que sempre não dominar a Libras. Com isso a 

comunicação passa a ser limitada e restrita pela participação do 

intérprete que passa a ser a única ponte que liga o professor ao aluno 

surdo. 
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  Ao longo desta pesquisa, observou-se que o processo de 

inclusão tem ocorrido com pouca preparação do ambiente escolar, 

quando ocorre alguma modificação, essa se dá apenas na estrutura 

física, faltando preparação dos recursos humanos. As escolas devem se 

preocupar com o conhecimento sobre desenvolvimento humano e suas 

relações com o processo de aprendizagem, investindo na capacitação 

dos professores, de forma que possam criar currículos e metodologias 

mais flexíveis, capazes de estimular e avaliar de acordo com a 

singularidade e limitação de cada aluno, especialmente dos alunos com 

deficiência. 

 

As atividades físicas são ferramenta de grande importância para o 

desenvolvimento humano, quando falamos de pessoas com deficiência 

física. Os benefícios que as atividades proporcionam são inúmeros, as 

práticas esportivas auxiliam essas pessoas a redescobrirem a vida, além 

de promover uma melhor integração social, melhora na autoestima, 

aprimora a coordenação motora, o equilíbrio, entre outros. A Educação 

física adaptada e Inclusiva tem o objetivo de adequar suas atividades 

para alunos com necessidades especiais, e prioriza a participação de 

todos os estudantes em uma mesma atividade. Sendo assim é de 

grande importância que o professor fique atento aos tipos de deficiência, 

e saiba lidar com cada uma delas de forma que inclua todos os alunos à 

sua aula, pois este é o papel do professor de Educação física, promover 

a inclusão, fazer com que as pessoas consigam superar seus limites, 

porém ainda existem muitas barreiras que os profissionais enfrentam 

como a falta de materiais adaptados, até mesmo escolas adaptadas 

para esses alunos. A interdisciplinaridade pode ser utilizada como uma 

forma de obter conhecimento, ela se faz importante não só para a 

Educação Física adaptada, mas também para todas as outras 

disciplinas, muitas vezes o deficiente não é o aluno é o profissional que 

não se capacita para trabalhar com esse aluno. Sabe-se que ainda é um 

processo longo e lento, mas é possível através do conhecimento e 

conscientização mudar este fato. 



40 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
ARANHA, M. S. F. Integração social do deficiente: análise conceitual 

e metodológica. Temas em Psicologias, v. 2, p. 63-70, 2002. 

BAPTISTA, C. R. Educação especial e o medo do outro: atento ai 
segnalati! Em: C. R. Baptista . Inclusão e escolarização: múltiplas perspectivas 

(pp. 17-29). Porto Alegre: Mediação, 2009. 

 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edição 2011. 

 
BITTENCOURT, L. S. et al... Acessibilidade e Cidadania: barreiras 

arquitetonicas e exclusão social dos portadores de deficiência física. 

Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, 2, Belo Horizonte, 

2004. Anais. Belo Horizonte, 2004. 

BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: 

Perspectiva, 2007. 

 
BOURDIEU,P. Razões Práticas: sobre a teoria da ação. Campinas 

SP. Papiros, 2011. 

 
BRASIL. Coletânea da Legislação sobre os Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiência. 2. ed. revisada e atualizada. Campo Grande-MS: 

SETASS, 2005. 240p. 
 
CAMPOS, Penélope Machado Ximenes. Deficiência e Preconceito: A 

visão do deficiente. Dissertação apresentada à Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília como requisito parcial para obtenção do título de 
Mestre em Educação, na área de: Escola, Aprendizagem e Trabalho 
Pedagógico. Orientadora: Elizabeth Tunes, Julho de 2008. 

 
CARRETEIRO, T. C. O sofrimento ético-político como categoria de 

análise da dialética exclusão/inclusão. Em B. Sawaia. Artimanha da 

exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social (pp. 97-116). 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. A pesquisa: noções 

gerais. In: ___.Metodologia Científica : para uso dos estudantes 

universitários. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1976. cap. 3, p. 65-70. 

CORREIA, L. M. Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

nas Classes Regulares. Porto: Porto Editora,1997. 



41 

 

EDLER CARVALHO, Rosita. Removendo barreiras para a 

aprendizagem: educação inclusiva. 5º Ed. Porto alegre: Mediação, 2006. 

 
FERREIRA BRITO, Lucinda. Integração social & educação de surdos. 

R.J.: Babel, 1993. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2002. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

GOFFMAN, E. Estigma- Notas sobre a manipulação da identidade 

deteriorada. 4 ed. 2004. Disponível em: 

http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/92113/modressource/content/1/goffm

an%3b%20estigma.pdf. Acesso em 10/07/2017. 
 
GUEDES, Couto Lívia. Barreiras atitudinais nas instituições de 

ensino superior: uma questão de educação e empregabilidade. 

Dissertação (Mestrado em Educação). Centro de Educação, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife, 2007. 
 
JANUZZI, Gilberta S. M. A educação do deficiente no Brasil: dos 

primórdios ao inicio do século XXI, 2. Ed. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2006. 
LACERDA, C. B. F. O que dizem/sentem alunos participantes de uma 

experiência de inclusão escolar com aluno surdo. Rev. Bras. Ed. Esp., 

Marília, v.13, n.2, p.257-280, 2007. 

 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Pesquisa. In: 

___. 
Técnica de pesquisa 3.ed. rev.e ampl. São Paulo: Atlas, 1996. cap. 1, 

p. 15-36. 

 
LEITE, Jussandro Plácido. A ÉTICA ARISTOTÉLICA NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA ATUAL: Perspectiva da Filosofia para o Ensino 
Médio. Disponível 

em:<http://www.isepnet.com.br/website/revista/Revista_ISEP_01/artigos/jussan

dro.prn.pdf>. Acesso em 10 fev 2017. 
 
LESTER, Paul Martin. Visual Communication: Images with Messages. 

Belmont: CA: Thomson Wadsworth, 2006. 

LIMA. F. J. e SILVA, F.T. dos S. Barreiras atitudinais: obstáculos á 

pessoa com deficiência na escola. Disponível em: 

http://www.adiron.com.br/site/uploads/file/Barreiras%20Atitudinais.pdf. Acesso 

em 16/05/2017 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: O que é? Por quê? 

Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.  

http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/92113/modressource/content/1/goffman%3b%20estigma.pdf
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/92113/modressource/content/1/goffman%3b%20estigma.pdf
http://www.isepnet.com.br/website/revista/Revista_ISEP_01/artigos/jussandro.prn.pdf
http://www.isepnet.com.br/website/revista/Revista_ISEP_01/artigos/jussandro.prn.pdf
http://www.adiron.com.br/site/uploads/file/Barreiras%20Atitudinais.pdf


42 

 

MAZZOTTA, M.. Educação Escolar Comum ou Especial? São Paulo: 

Livraria Pioneira Editora, 1986. 

MENEZES, Ebenezer Takuno de. SANTOS, Thais Helena dos. "LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais)" (Verbete) . Dicionário Interativo da Educação 

Brasileira. Educa Brasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2006. 
 
MITTER, Peter. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: 

Artmed, 2003. 

 
MOURA, E. B. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 

AVANÇOS E RECUOS A PARTIR DOS DOCUMENTOS LEGAIS. IX ANPED 

sul seminário de pesquisa em educação da região sul, 2012. 
 
NOGUEIRA, M. A; NOGUEIRA, C. M. M. Bourdieu e a educação. 2º 

Ed. São Paulo: autêntica, 2006. 
 
PERLIN E STROBEL. Fundamentos da educação de surdos. 

Disponível em: http: /www.scribd.com/doc/4559884/Fundamentos-da-
educacao-dos-surdos. acesso em 20/07/2017. 

 
PERLIN, Gládis Teresinha Tachetto. Identidades surdas. In: (Org.) 

SKILIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: 

Mediação, 1998. 
 
QUADROS, Ronice Muller, SHIMIEDT, Magali L.P. Idéias para ensinar 

português para alunos surdos. Brasília: MEC, SEESP, 2006.  

 
RODRIGUES, D. A. Educação Física perante a educação inclusiva: 

reflexões conceptuais e metodológicas. Disponível em < http: 

www.scielo.com.br. Acesso em 6 de dezembro de 2017. 

 
RIBEIRO, Ernani Nunes. A imagem na relação de expressão com 

texto escrito: contribuições da áudio-descrição para a aprendizagem de 
educandos surdos (PPGE/UFPE)- Recife: o autor, 2011. 

 
SÁ, N. R. L. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: Editora da 

Universidade Federal do Amazonas, 2002. 

 
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia Científica: a construção 

do conhecimento. 3. ed.Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

 
SASSAKI, R. K.A. Inclusão: O paradigma do século 21. Inclusão, 

Brasília, v.1, n.1,p. 19-23, out. 2005. 
 
SASSAKI, Romeu K.  Inclusão: construindo uma sociedade para 

todos. 8ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2010. 

SASSAKI, Romeu K. Inclusão: construindo uma sociedade para 
todos. 7. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2006. 



43 

 

 
SASSAKI, Romeu K. Vida independente: história, movimento, 

liderança, conceito, filosofia e fundamentos. São Paulo: RNR, 2003. 

 
SASSAKI, Romeu Kazumi. "Acessibilidade: Uma chave para a 

inclusão social" 2004.  

 
SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: 

Autores associados, 2007. 
 
SILVA, A. F. et al. A inclusão escolar de alunos com necessidades 

educacionais especiais: deficiência física. Brasília: Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Especial, 2006. 

 
SKLIAR, C. Uma análise preliminar das variáveis que intervêm no 

Projeto de Educação Bilíngüe para os Surdos. Espaço Informativo Técnico 

Científico do INES, Rio de Janeiro, v. 6, p. 49-57, 1997. 
 

 
SOARES, Fabiana M. R; LACERDA, Cristina B. F. de. O aluno surdo 

em escola regular: um estudo de caso sobre a construção da identidade. 

In: GÓES, Maria Cecília Rafael de; LAPLANE, Adriana Lia Friszman de. (Org.). 
Políticas e práticas de educação inclusiva. Campinas: Autores Associados, 

2004. 
 
SPOSATI, A. Prefácio. Em B. B. Sawaia & M. R. Namura. Dialética 

exclusão/inclusão: reflexões metodológicas e relatos de pesquisas na 

perspectiva da Psicologia Social Crítica. (pp. 7-13). Taubaté, SP: Cabral 

Editora Universitária, 2002. 

TAVARES, F. dos S. S. Educação não inclusiva: a trajetória das 

barreiras atitudinais nas dissertações de estudo do programa de pós-

graduação em educação (PPGE/UFPE) / Fabiana Tavares dos Santos Silva. 

– Recife: o autor, 2012. 

 

 

  



44 

 

ANEXO 1 

 

REVISTAS SOBRE EDUCAÇÃO FÍSICA E INCLUSÃO 

 

REVISTA QUALIFICAÇÃ

O 

ARTIGO ANO 

REVISTA 

BRASILEIR

A DE 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

 

A2 

 Dificuldades e 

sucessos de 

professores de 

educação 

física em 

relação a 

inclusão 

escolar. 

 Educação 

física escolar: 

percepções do 

aluno com 

deficiência. 

 Inclusão de 

alunos com 

deficiência na 

aula de 

educação 

física: 

identificando 

dificuldades, 

ações, e 

conteúdos 

para prover a 

formação do 

professor. 

 2016 

 

 

 

 

 

 

 2016 

 

 

 

 

 2014 

MOVIMENT A2  Educação  2016 
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O física e 

inclusão: a 

mediação 

pedagógica do 

professor na 

brinquedoteca. 

 Inclusão e 

educação 

física no 

município de 

Rio Grande: 

reflexões 

sobre as 

percepções 

dos 

educandos 

com 

deficiência. 

 

 

 

 

 

 2016 

REVISTA 

BRASILEIR

A DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA E 

ESPORTE 

B1  A percepção 

dos alunos 

com 

deficiência 

sobre a sua 

inclusão nas 

aulas de 

educação 

física escolar: 

um estudo de 

caso. 

 2014 

PENSAR A 

PRÁTICA 

B2  Atividades 

lúdicas no 

atendimento 

multi e 

 2017 
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interdisciplinar 

para crianças 

com 

deficiência. 

 Expressão 

corporal/dança 

para autistas-

um estudo de 

caso. 

 Professores 

de educação 

física e suas 

práticas 

pedagógicas 

em classes 

que alunos 

com 

deficiência 

estão 

inseridos. 

 Inclusão social 

e o aluno com 

síndrome de 

down: um 

estudo de 

caso nas aulas 

de educação 

física. 

 Analise das 

publicações 

sobre inclusão 

de pessoas 

com 

 

 

 

 

 2014 

 

 

 

 

 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 
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deficiência nas 

aulas de 

educação 

física escolar 

em periódicos 

brasileiros 

online. 

 Inclusão 

escolar e 

educação 

física: a 

participação 

dos 

professores de 

Hortolândia-

SP. 

 Barreiras 

físicas e o 

acesso ás 

aulas de 

educação 

física. 

 

 

 

 

 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 

 

MOTRIVIVENCIA 

B2  A percepção 

dos discentes 

de educação 

física sobre a 

inclusão 

escolar: 

reconstrução 

por 

intervenção na 

formação 

inicial. 

 2017 
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REVISTA 

DA 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

B1  A pratica de 

atividade física 

na história de 

vida de 

pessoas com 

deficiência 

física. 

 2012 

 

 

 

Após essa seleção foram encontradas apenas duas revistas que 

tratam sobre o tema da inclusão do sujeito surdo na educação física, são 

elas: revista brasileira de educação especial (A2) e a revista pensar a 

pratica (B2), cada uma contendo 1 artigo sobre o tema. 

 

REVISTAS SOBRE EDUCAÇÃO FÍSICA E SUJEITO SURDO 

 

REVIST

A 

QUALIFICAÇÃO ARTIGO ANO 

REVISTA 

BRASILEIRA 

DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

A2  Educação 

física 

escolar: 

percepções 

do aluno 

com 

deficiência. 

 2016 

PENSAR A 

PRATICA 

B2  Inclusão 

escolar e 

educação 

física: a 

participação 

dos 

professores 

 2014 
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de 

Hortolândia-

SP. 
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