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INTRODUÇÃO 

 

O processo de inclusão de pessoas com diferença funcional1(PcDF) nas organizações é 

algo muito estudado nos últimos anos e tem sido permeado por entraves, seja para contratar, 

valorizar ou reter esses profissionais (Assis, 2014; Carvalho-Freitas, Suzano & Nepomuceno, 

2011; Carvalho-Freitas, Toledo, Nepomuceno, Suzano & Almeida, 2010;  Carvalho-Freitas & 

Marques, 2010; Coutinho, Rodrigues & Passerino, 2017). Para Sassaki (2009), seria 

necessário um processo envolvendo esforços mútuos, em que a sociedade precisaria se 

adaptar para incluir e, simultaneamente, as pessoas se preparariam para assumir estes papéis 

na sociedade. 

Incluir uma pessoa na sociedade é um processo que contribui para a construção de um 

novo tipo de sociedade. De acordo com Pscheidt e Pawlowytsch (2014) o conceito de inclusão 

parte do pressuposto que todos os seres humanos são diferentes, mas com os mesmos direitos 

de participação ativa na sociedade. 

Nesse sentido, o processo de inclusão de PcDF no mercado de trabalho é um tema 

atual e crescente na gestão organizacional, tanto em função das regulamentações que discutem 

sobre a obrigatoriedade de contratação, como também pelo valor social dispensado com 

programas de responsabilidade social e de conscientização. 

De acordo com dados do Censo 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 14,5% da população apresentavam algum tipo de deficiência, ou seja, 

cerca de 24,5 milhões de pessoas. São pessoas com dificuldade de enxergar, ouvir, 

locomover-se ou alguma deficiência física ou mental.  

O Censo 2010 do IBGE revela um aumento substancial neste número, indicando que 

24% da população apresentam algum tipo de deficiência, o que representa cerca de 45,6 

milhões de pessoas. Resultados atuais apresentados pela Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) de 2017 revelam que, do total de vínculos empregatícios ativos no final de 

2016, apenas 0,91% eram de pessoas na condição de deficiência e de reabilitados. Com o 

intuito de aumentar esse número, políticas de inclusão social vêm crescendo cada vez mais na 

atualidade, mobilizadas pelo modelo de “ação afirmativa” que, segundo Ribeiro e Carneiro 

(2009) são políticas que favorecem grupos minoritários em desvantagem na sociedade, com o 

objetivo de proporcionar melhores condições, maior promoção material e inserção no espaço 

social. 

Dentro desse contexto, insere-se a reserva de vagas para pessoas com deficiência no 

                                                   
1Embora a literatura trabalhe com a denominação de pessoas com deficiência, na presente investigação as 

pessoas com deficiência serão nomeadas como pessoas com diferenças funcionais, com o objetivo de não 

qualificar a diferença como falta, déficit ou dificuldade colocada na pessoa. Essa questão será discutida mais 

adiante no artigo. 
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mercado formal de trabalho, a partir da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, também 

denominada de Lei de Cotas. 

Para Bahia (2006) uma empresa inclusiva deveria demonstrar transformações nos 

ambientes físicos, nos procedimentos técnicos, nos meios de comunicação, assim como nas 

atitudes de todas as pessoas, inclusive da própria pessoa com diferença funcional. Entretanto, 

este procedimento não tem sido realizado por todas as organizações, demonstrando a 

dificuldade no cumprimento da referida Lei, inclusive nas maiores organizações do Brasil. 

Determinando a Lei as Cotas para contratação de pessoas com deficiência (PcD), então por 

que é tão difícil fazer a inclusão? Havendo um total de 45,6 milhões de pessoas com 

deficiência/diferença funcional no Brasil, conforme apontam os dados do IBGE em 2010, por 

que encontramos apenas 0,91% delas inseridas no mercado de trabalho? 

Essa indagação se insere dentro de meu contexto pessoal. A decisão para a execução 

deste trabalho é produto de um interesse próprio pelo fenômeno da deficiência/diferença 

funcional, que teve origem em minha vida pessoal, ao fazer uma revisão de literatura sobre o 

tema, foi verificado o artigo de Silva e Pinto (2016) que tinha como objetivo identificar a 

influência do convívio com pessoas com deficiência nas concepções de deficiência de uma 

amostra de discentes de Administração de duas universidades públicas, localizadas na cidade 

de Fortaleza, estado do Ceará. Os resultados alcançados permitiram verificar que o convívio 

com pessoas com deficiência impacta positivamente o entendimento da deficiência para os 

discentes de Administração e desconstrói, entre os discentes de Administração, a concepção 

de que a deficiência resulta em baixo desempenho no trabalho, evidenciando que o convívio 

com PcDF influencia positivamente concepções de deficiência. Sendo assim, tal estudo 

inferiu que existe relação de influência da convivência com pessoas com deficiência/diferença 

funcional sobre as concepções de deficiência dos discentes de Administração. Questiona-se se 

esse resultado também seria encontrado em universidade particular? E para esta relação da 

convivência com a concepção de deficiência, será que há variação na qualidade deste contato? 

Dessa forma, cabe destacar alguns pontos desse processo que julgo importantes para a 

execução deste estudo que considero complementar a esta pesquisa. Sou formado em 

Psicologia pela UFMG em 2003 e em 2005 conheci minha atual esposa. Ela já tinha um filho 

(Otávio), que estava na época com 3 anos. Otávio teve, ao nascer, Paralisia Cerebral com 

diagnóstico de Microcefalia. Desde então todos os meus esforços são para fazer um mundo 

melhor para ele e para a irmã que nasceu em 2009. Em 2005 comecei a trabalhar em uma 

Instituição de Ensino Superior privada como Psicólogo Organizacional e em 2006 comecei a 

lecionar na mesma instituição. 

Trabalhei junto a pessoas com diferença funcional e fui pioneiro na Instituição na 
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contratação dessas pessoas. Lecionei em vários cursos na área de Gestão de Pessoas, Saúde e 

Segurança e Psicologia (Administração, Pedagogia, Engenharias e agora Psicologia) e sou 

Especialista em Gestão de Recursos Humanos (GRH). Durante estes anos passei por várias 

dificuldades e conquistas no processo de aceitação e inclusão de PcDF. Foi notório e evidente 

nesta instituição a situação mista angustiante - conforme denominou Goffman (1988) - nas 

quais ambos – pessoas com e sem diferença funcional – expressavam incômodo com a 

relação, pois não sabiam como se comportar diante de tal circunstância. A grande maioria das 

pessoas sem diferença funcional manifestava o caráter assistencialista nas ações ofertadas a 

esse público, bem como práticas infantilizadas, tratando-os como indivíduos infantis, os quais 

merecem um cuidado diferenciado e especial. Em um caso específico tive que demitir uma 

PcDF que tinha paralisia cerebral por falta de conhecimento sobre a pessoa e de suas 

características por parte das pessoas que trabalhavam com ela e de sua gestora (caso este que 

me abalou profissional e pessoalmente, pois percebi o que meu filho poderia passar em alguns 

anos). 

Neste sentido, busquei motivação necessária para realizar o Mestrado que me 

proporcionaria melhorias profissionais, mas principalmente, fazer algo além através da 

pesquisa e divulgação de trabalhos, buscando contribuir para uma mudança de visão das 

pessoas acerca do que eu via no mercado de trabalho a minha volta em relação à PcDF e 

tentar melhorar algo também para meu filho que, daqui a três anos, pode se candidatar ao 

mercado de trabalho. 

A partir desse contexto, o problema que se coloca é: será que o contato anterior com 

pessoas com diferença funcional modifica as concepções que se tem sobre essas pessoas? 

Como os alunos que estão sendo preparados para funções gerenciais em universidade privada 

veem as possibilidades de trabalho de pessoas com diferença funcional? Será que essas 

concepções de deficiência são diferentes para alunos que já tiveram contato com essas pessoas 

antes? Se sim, como foi este contato ou qual a qualidade dele? 

Espera-se poder contribuir para o avanço da literatura científica sobre o tema e 

identificar questões que tenham relevâncias práticas para a vida das pessoas com diferença 

funcional e para a formação de alunos que irão atuar em funções gerenciais.
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ARTIGO 

 Este artigo será submetido para publicação em revista avaliada pelo Qualis Capes 

como A1 ou A2. 

Os impactos do contato com pessoas com diferenças funcionais nas concepções de 

deficiência de futuros gestores. 

The impacts of contact with people with functional differences in the conceptions 

of disability of future managers. 

Los impactos delcontactocon personas con diferencias funcionales em lãs 

concepciones de deficiencia de futuros gestores. 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi de verificar se o contato com pessoas com diferenças funcionais 

(termo utilizado para substituir “deficiência”) impacta nas concepções de deficiência de 

futuros gestores. Para contextualizar o tema foram utilizadas as discussões sobre o modelo 

social/diversidade de deficiência, sobre as concepções de deficiência como um parâmetro 

psicossocial e sobre a teoria do contato intergrupal. O estudo teve natureza quantitativa e 

qualitativa sendo realizado com uma amostra de 196 universitários dos últimos cinco períodos 

do curso de Engenharia de Produção e de Administração de uma Faculdade Particular. 

Concluiu-se que o contato intergrupal, vindo de uma maior interação social e de amizade com 

PcDF, principalmente em contextos valorizados socialmente, como a universidade, torna-se 

positivo, promovendo concepções mais inclusivas da deficiência o que permite a diminuição 

de preconceitos e discriminação, facilitando a inclusão destes na sociedade. 

Palavras-chave: contato intergrupal; inclusão; gestão da diversidade; pessoas com 

deficiência. 

Abstract:  

The objective of this study was to verify if the intergroup contact with people with functional 
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differences (term used to replace "deficiency") impacted the conceptions of deficiency of 

future managers. In order to contextualize the theme, the discussions on the social model / 

diversity of disability, on the conceptions of disability as a psychosocial parameter and on the 

theory of intergroup contact were used. The study had a quantitative and qualitative nature, 

being carried out with a sample of 196 university students from the last five periods of the 

Production Engineering and Administration of a Private Faculty. It was concluded that 

intergroup contact, coming from a greater social interaction and friendship with PcDF, mainly 

in socially valued contexts, such as the university, becomes positive, promoting more 

inclusive conceptions of the disability which allows the reduction of prejudices and 

discrimination , facilitating their inclusion in society. 

Keywords: intergroup contact;  inclusion; diversity management; disabled people; 

Resumen 

El objetivo de este estudio fue verificar si el contacto intergrupal con personas con diferencias 

funcionales (término utilizado para sustituir "deficiencia") impactan concepciones de 

deficiencia de futuros gestores. Para contextualizar el tema se utilizaron las discusiones sobre 

el modelo social / diversidad de discapacidad, sobre las concepciones de discapacidad como 

un parámetro psicosocial y sobre la teoría del contacto intergrupal. El estudio tuvo naturaleza 

cuantitativa y cualitativa siendo realizado con una muestra de 196 universitarios de los 

últimos cinco períodos del curso de Ingeniería de Producción y de Administración de una 

Facultad Particular. Se concluyó que el contacto intergrupal, proveniente de una mayor 

interacción social y de amistad con PcDF, principalmente en contextos valorizados 

socialmente, como la universidad, se vuelve positivo, promoviendo concepciones más 

inclusivas de la discapacidad lo que permite la disminución de prejuicios y discriminación , 

facilitando la inclusión de éstos en la sociedad. 

Palabras clave: elcontactointergrupal; inclusión; lagestión de ladiversidad; personas com 

discapacidad. 
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INTRODUÇÃO 

O Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que 

24% da população apresenta algum tipo de deficiência, o que representa cerca de 45,6 

milhões de pessoas. Entretanto, resultados apresentados pela Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) de 2007 a 2016 revelam que a totalidade de vínculos empregatícios de pessoas 

com deficiência (PcD) sempre correspondeu a menos do que 1,0% do conjunto total 

empregado. Em 2016, 25anos após o advento da Lei nº 8.213/91 também denominada Lei de 

Cotas – que obriga as empresas a cumprir um percentual do número total de seus 

trabalhadores com PcD – apenas 0,91% do total de empregados formais eram de pessoas com 

a condição de deficiência. 

De acordo com Ribeiro e Carneiro (2009), a Lei de Cotas empregatícia constitui, 

inegavelmente, um avanço no sentido de proporcionar oportunidades mais efetivas para a 

inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas se a Lei determina as cotas 

para contratação de pessoas com deficiência, então por que é tão difícil fazer a inclusão? Se 

há um total de 24% de PcD no Brasil, conforme apontam os dados do IBGE em 2010, por que 

encontramos menos de 1% delas inseridas no mercado de trabalho? As causas são múltiplas e 

complexas (Ribeiro e Carneiro, 2009). 

Omote (2006) argumentou que a concepção que a sociedade tem sobre a deficiência 

pode influenciar nas relações sociais e, também, orientar as ações planejadas e praticadas em 

relação ao seu portador. Dentro deste contexto, neste trabalho, embora a literatura trabalhe 

com a denominação de pessoas com deficiência, as PcD serão nomeadas como proposto por 

Pereira (2009), como pessoas com diferenças funcionais (PcDF), com o objetivo de não 

qualificar a diferença como falta, déficit ou dificuldade colocada na pessoa - questão que será 

discutida mais adiante no artigo. Ainda de acordo com Omote (2006), se a sociedade concebe 

que as dificuldades da pessoa com diferença funcional ocorrem mais em função das suas 

limitações orgânicas, ela adotará medidas que visam inseri-la no mundo do trabalho baseadas 
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mais na natureza da diferença funcional do que propriamente nas suas reais potencialidades e 

necessidades. Com isso, a responsabilização por qualquer insucesso, que porventura vier a 

ocorrer com essa população no ambiente de trabalho, acabará sempre recaindo sobre a pessoa 

com diferença funcional e não nas condições que foram estabelecidas. 

Contudo, de acordo com Assis (2012),a inclusão não depende somente da pessoa a ser 

inserida, mas envolve um esforço social para garantir oportunidades iguais, ambientes 

adequados e condições e formas de organização de trabalho que abranjam e envolvam todas 

as pessoas.Nesse sentido, o processo de inclusão seria justamente a soma de esforços dos 

indivíduos (ainda excluídos) e da sociedade para equacionar problemas, encontrar soluções e 

buscar a igualdade de oportunidades para todos (Sassaki, 2009). 

Para Lorentz, Carrieri, Maestro Filho e Lima (2016), a diversidade está relacionada à 

construção da identidade entre os indivíduos e se refere ao conceito de tolerância, 

possibilitando uma discussão sobre o reconhecimento (ou não) das diferenças. Já de acordo 

com Carvalho-Freitas(2009), nos estudos sobre a diversidade, incluem-se os estudos sobre a 

inserção e gestão do trabalho de pessoas com diferença funcional e estes vêm se 

caracterizando como tema relevante dos estudos organizacionais. Tanto Omote (2006) quanto 

os resultados de pesquisa de Carvalho-Freitas (2009) confirmam a existência de relações 

significativas entre as concepções de deficiência compartilhadas pelos gerentes e a adequação 

das condições e práticas de trabalho na organização. As pesquisas sobre a gestão da 

diversidade, ainda de acordo com esta autora, com foco específico nas pessoas com diferença 

funcional, têm indicado algumas dificuldades para inserir e gerir o trabalho dessas pessoas, 

destacando-se as formas como os gestores veem a deficiência. 

Sassaki (2009), em seu estudo, cita que tanto para as pessoas com, quanto para as sem 

diferença funcional, circularem com autonomia na área do trabalho e social, é preciso estar 

livre de preconceitos e discriminações, destacando a acessibilidade “atitudinal”, assim como 

as ações de sensibilização, conscientização e acompanhamento no trabalho. De acordo com 
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Tanaka e Manzini (2005), conhecer a visão que os gestores têm sobre o trabalho da pessoa 

com diferença funcional deve fazer parte do processo de compreensão das dificuldades que os 

PcDF enfrentam para ocupar um espaço no mercado de trabalho. Para estes autores, as PcDF 

estão assumindo funções mais simples e que exigem pouca qualificação, devido 

principalmente a desconfiança em sua real capacidade e que influencia diretamente na 

definição de ações que são transmitidas a elas. Em estudo feito por Ronchi (2016), afirmou 

que uma das principais barreiras enfrentadas pela PcDF não são suas próprias limitações, mas 

existem aquelas que a sociedade impõe, como por exemplo, acreditar que essas pessoas são 

menos capazes que as demais, além de barreiras físicas, comunicacionais e do próprio serviço. 

Uma das formas estudadas pela Psicologia Social para tentar melhorar o quadro acima 

exposto é a Teoria do Contato Intergrupal (TCI) introduzida por Allport (1954) que tem em 

sua formulação, o princípio de que o contato devidamente gerenciado entre os grupos 

diferentes deveria reduzir os problemas de preconceitos e discriminação e levar a melhores 

interações e contato positivo. Importante salientar que o mesmo autor definiu o contato 

intergrupal como uma interação real face a face entre membros de grupos claramente 

definidos. Pesquisa realizada por Carvalho-Freitas e Marques (2009) analisaram as diferenças 

nas concepções de deficiência e na avaliação sobre possibilidades de trabalho para pessoas 

com diferença funcional entre 163 gerentes, concluiu-se que o contato com as PcDF pode 

modificar a percepção sobre elas, melhorando suas possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho e formas de gestão. 

Para Souza (2012) gerir é o processo de trabalhar com e através dos outros a fim de 

atingir eficazmente os objetivos organizacionais usando eficientemente os recursos escassos 

num contexto de mudança. Para Fernandes (2014) a habilidade de trabalhar com grupos e com 

pessoas diferentes procurando oportunidades de aumentar o capital da empresa são fatores 

importantes para o gestor que, entre suas diversas competências, está na gestão de processos e 

pessoas.Os gestores tem, portanto, papel significativo na inclusão de PcDF no trabalho e, a 
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partir das bibliografias consultadas (Fernandes , 2014; Souza, 2012;Xavier, Lopes, Vilhena & 

Calvosa, 2012) percebe-se que entre suas principais competências estão a liderança, a visão 

de negócio, o bom relacionamento interpessoal, a ética, a postura profissional, as habilidades 

de negociação, as atitudes proativas, os conhecimentos técnicos, além de criatividade e foco 

nos resultados. 

Essas competências coincidem com os objetivos de formação dos cursos de 

Engenharia de Produção e de Administração, sendo os universitários destes cursos 

denominados neste estudo de “futuros gestores”, pois em ambos os cursos possibilitam ao 

graduando o desenvolvimento de competências e habilidades e o domínio de conteúdos que, 

articulados, configurem sólida formação na área que o capacite a compreender as questões 

científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, o espírito 

empreendedor, aliado à capacidade de liderança, atuação em equipes multidisciplinares e de 

construir novas modalidades de gestão, frente às demandas sociais, analisando criticamente as 

organizações e promovendo mudanças. 

Em recente pesquisa feita por Silva e Pinto (2016) com universitários da área da 

Administração, evidenciou-se que, a partir de seus resultados alcançados, o convívio com 

pessoas com diferença funcional impacta positivamente o entendimento da deficiência para os 

discentes de Administração e desconstrói, entre eles, a concepção de que a diferença funcional 

resulta em baixo desempenho no trabalho, evidenciando que o convívio com PcDF influencia 

positivamente concepções de deficiência. Outro estudo realizado por Carvalho-Freitas, Simas 

e Souto (2014) com 800 universitários de quatro universidades públicas, localizadas em 

Minas Gerais, constatou-se que as percepções sobre a deficiência se associam com o convívio 

com PcDFs, com a confiança e com a formação acadêmica. A partir destas investigações 

conclui-se que averiguar a percepção dos universitários sobre as PcDFs contribui não somente 

para a formação profissional destes, mas principalmente poderão influenciar na melhoria das 

ações profissionais, organizacionais e políticas relacionadas à diferença funcional. 
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Com base nos estudos citados anteriormente, da forma como os gestores veem a 

diferença funcional para o correto desenvolvimento das práticas inclusivas e, considerando os 

novos estudos sobre a Teoria do Contato Intergrupal e a nova terminologia adotada para 

pessoas com deficiência, o objetivo desta investigação é verificar se o contato intergrupal com 

pessoas com diferenças funcionais impacta nas concepções de deficiência de futuros gestores. 

Para fundamentar o tema, serão apresentadas as teorias e recentes pesquisas sobre a nova 

proposta de mudança de terminologia de “Deficiências” para “Diferenças Funcionais”, as 

“Concepções de Deficiência” e seu histórico e, posteriormente, os principais pressupostos da 

“Teoria do Contato Intergrupal”. 

 

Da “Deficiência” à “Diversidade Funcional”. 

O termo “deficiência” vem historicamente carregado por estereótipos e associado a 

uma condição de desvantagem, incapacidade, no sentido em que se refere a uma situação de 

desarmonia, desequilíbrio que só tem sentido a partir de um esquema comparativo (Violante 

& Leite, 2011) 

A medicalização da expressão, também denominado por Oliver (1990) de um modelo 

individual de incapacidade do qual a medicalização é um componente significativo, faz com 

que se busque a todo o instante categorizar a pessoa diferente, a fim de designar todo o 

conjunto de pessoas que não se enquadram.De acordo com Pereira (2009) em termos práticos, 

a terminologia “deficiência”, neste modelo, responsabiliza diretamente a pessoa por sua 

condição física ou orgânica, ao mesmo tempo em que parece isentar a sociedade e o ambiente 

físico de qualquer responsabilidade ou participação. Para Oliver (1990) o modelo individual 

de deficiência/diferença funcional localiza o "problema" dentro do indivíduo e, em segundo 

lugar, vê suas causas como decorrentes das limitações funcionais ou perdas psicológicas que 

se supõe derivarem da limitação. Esses pontos, ainda de acordo com Oliver (1990) são 

sustentados pelo que pode ser chamado de "teoria da tragédia pessoal da deficiência", que 
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sugere que “a deficiência é um evento fortuito que ocorre aleatoriamente para indivíduos 

infelizes” (p. 2). 

Assim, autores como Foucault (2002) e Scott (2005), relatam que aqueles que não se 

encaixam nos padrões esperados são categorizados no estereótipo da anormalidade sendo, 

desta maneira, marginalizados e desvalorizados. Jodelet (2008) afirma que a exclusão pode se 

traduzir em processos tais como a segregação (afastamento), marginalização (manter 

indivíduo à parte da sociedade) ou a discriminação (proibição de acessos a bens e serviços de 

usos comuns). 

Além de todo o processo de exclusão, sofrido pelas PcDF, está incluso o fenômeno do 

preconceito. Segundo Crochik (1995), o preconceito é um fenômeno de base psicológica que 

se mostra voltado a um indivíduo, mas sem desconsiderar o meio sócio-histórico ao qual está 

inserido e que fornece elementos para sua multiplicação. Baseando-se nesta perspectiva, tanto 

Crochik (1995) quanto Shildrick (2012), afirmam que o contato com a PcDF é algo que pode 

gerar um estado de angústia, uma vez que este revela a fragilidade e defeito do ser humano. 

Várias nomenclaturas já foram atribuídas às PcDF ao longo da história, todas com 

foco nas diferenças que historicamente inferiorizaram e desqualificaram este grupo, como por 

exemplo, idiota, imbecil, demente, débil, retardado, aleijado, mongolóide, manco, deficiente, 

pessoa com necessidades especiais, pessoa com deficiência - utilizado nas legislações 

nacionais e recomendações internacionais. 

Embora este cenário de exclusão e preconceito ainda esteja bem claro na sociedade 

contemporânea, ações inclusivas recentes têm sido tomadas visando à inclusão daqueles 

excluídos. A partir do momento em que a Declaração de Salamanca (Tobergte& Curtis, 

2013), firmada em 1994, tornou-se amplamente conhecida no nosso meio, houve um 

redimensionamento desse quadro de referência. Com a popularização das discussões sobre a 

inclusão, apresenta-se o modelo social de deficiência que discute a deficiência como um 

problema social baseado na busca de transformação da sociedade visando à inclusão de todas 
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as diferentes formas de manifestação da vida humana (Diniz, 2007). Para Oliver(1990), o 

modelo social da deficiência vê a deficiência como opressão social e não uma condição 

médica. 

Durante o Fórum de Vida Independente, em 2005, realizado na Espanha, é criado o 

termo “diversidade funcional” para designar o que habitualmente tem sido denominado como 

deficiência, além de oferecer uma nova perspectiva para se pensar as relações com o grupo de 

PcDF, denominado modelo da diversidade (Palacios & Cabrero, 2006). Este modelo traz os 

princípios da bioética para o cenário das discussões e das possibilidades de intervenção. Sabe-

se que tanto o conceito de diversidade quanto as crenças sobre a deficiência são fruto de um 

processo de construção social, constituindo um fenômeno sócio-histórico em que uma nova 

concepção não exclui necessariamente a crença anterior (Carvalho-Freitas & Marques, 2007). 

Esta busca por uma nova denominação para as pessoas com deficiência possibilita 

oportunidades de mudanças tanto para a sociedade quanto para as PcDF, contribuindo para se 

repensar novas formas de se estar no mundo e funcionar. Cabrero (2010) afirma que o modelo 

da diversidade compartilha da visão do modelo social e Carvalho-Freitas, Silva, Tette e Silva 

(2017) confirmam esta perspectiva ao afirmar que as pessoas funcionam de maneira diferente 

umas das outras, ou seja, são diferentes formas de ver, viver e estar no mundo. Entretanto, o 

conceito de diversidade funcional acentua uma visão que acaba negando a própria história de 

exclusão que a palavra “deficiência” carrega, dificultando, por exemplo, a luta por direitos 

sociais (Carvalho-Freitas et al., 2017) e não corroborando os estudos de Oliver (1990), 

segundo o qual não se deve gastar tempo com discussões semânticas, pois estas acabam por 

obscurecer as questões reais da deficiência, que são sobre opressão, discriminação, 

desigualdade e pobreza. 

Em virtude desses embates em torno da nomenclatura mais adequada a se utilizar, 

Carvalho-Freitas et al. (2017) discutiram as imprecisões e sobreposições conceituais em torno 

do conceito de diversidade e defenderam o argumento de que os conceitos de deficiência, 
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diferença funcional e diversidade guardam relações entre si. Para eles, existe uma “relação 

hierárquica em cadeia, na qual a diversidade funcional seria um conceito genérico que 

englobaria pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e as mais diferentes 

categorizações de funcionalidade das pessoas que as identificam como pertencentes a esse 

grupo” (p. 182). Conseguinte, as pessoas com deficiência fazem parte do grupo de diversidade 

nas organizações devido às suas diferenças funcionais, isto é, desempenham suas atividades 

de forma não comum ao padrão estabelecido. 

Entende-se, portanto, que as pessoas com deficiência são pessoas que fazem parte do 

grupo de diversidade funcional e a deficiência específica torna-se, assim, uma diferença 

funcional. Como exemplo, as pessoas com deficiência visuais são, portanto, pessoas com 

diferenças funcionais visuais e fazem parte do grupo de pessoas com diversidade funcional. 

Concepções de Deficiência 

A Lei nº13.146 de 6 julho de 2015, instituída como Lei Brasileira de Inclusão (LBI) da 

Pessoa com Deficiência destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com diferença funcional, visa 

a inclusão social e cidadania destas pessoas e, para este fim, considera “pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”(Art.2º).Considera as barreiras como “qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a 

fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 

segurança, entre outros(...)” (Art.3º), e tem como uma das suas classificações, as barreiras 

atitudinais que se referem aos valores e concepções sobre a PcDF e sobre a deficiência e 

associam-se à discriminação, ao preconceito, aos estigmas e aos estereótipos (Vivarta, 2003). 
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A LBI afirma ainda que “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação” 

(art.4º), entretanto, sabe- se que em função de contingências históricas, sociais e espaciais, 

essa condição resultou em perda da autonomia para a pessoa, trouxe problemas de 

discriminação social e dificultou a inserção social desta categoria de pessoas (Carvalho-

Freitas & Marques, 2010a). 

Para Assis (2012) a deficiência/diferença funcional é mobilizadora de inúmeros 

sentimentos e que estes são diferenciados de acordo com a concepção de deficiência que a 

pessoa possui. Daí a importância da reflexão sobre essas crenças sobre a deficiência, pois elas 

interferem nas ações e práticas com as PcDF. A tomada de consciência sobre as crenças que 

se tem em relação às PcDF pode contribuir para uma mudança de postura e até mesmo 

diminuir a resistência e o preconceito diante dessas pessoas.Para Sassaki (2009), a sociedade é 

que precisa mudar e se adequar para que haja a inclusão.Cabe, portanto, à sociedade, de 

acordo com este autor, eliminar todas as barreiras existentes para que as pessoas com 

diferença funcional possam ter acesso a meios, serviços e bens necessários ao seu 

desenvolvimento global. Oliver(1990) afirma que é um princípio central do modelo social que 

os problemas só podem ser resolvidos por grupos ou coletividades trabalhando juntos. Para se 

estudar as barreiras atitudinais, o modelo multidimensional, desenvolvido por Stone e Colella 

(1996), parte do pressuposto de que tanto os fatores pessoais quanto os ambientais 

influenciam no tratamento de pessoas com diferenças funcionais nas organizações e na 

sociedade. 

A partir de reflexões sobre esse modelo e permeada por falta de estudos mais 

fidedignos em relação a atitudes frente à PcDF, principalmente na área do trabalho, Carvalho-

Freitas (2012), optou por buscar construir uma escala que não naturalizasse a deficiência 

como algo circunscrito a uma dimensão física, e, sim, que a contemplasse a partir de uma 

perspectiva histórica. 
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Partindo da premissa de que as Concepções de Deficiência “são modos de pensamento 

construídos ao longo da história, não necessariamente fundados em informações e 

conhecimentos racionais, que oferecem os elementos utilizados para a qualificação das 

pessoas com deficiência e as justificativas para as ações em relação a elas” (Carvalho-Freitas, 

2007, p. 36), Carvalho-Freitas e Marques (2007, 2010b) construíram uma tipologia que 

denominaram de matrizes de interpretação da deficiência/diferença funcional. As principais 

concepções que serão utilizadas neste estudo são: 

 A deficiência/diferença funcional vista como fenômeno espiritual: reconhece 

e qualifica a deficiência como uma manifestação de desejos ou castigos divinos. A pessoa 

com deficiência/diferença funcional, nessa matriz, é considerada como alguém que precisa ser 

mantida e cuidada, contribuindo para o surgimento de sentimentos de caridade e compaixão 

em relação a elas. 

 A normalidade como matriz de interpretação: qualifica a deficiência como 

um desvio da normalidade ou doença. Tem como parâmetro a ideia de “homem-padrão” e 

considera padrões pré-definidos como normais para o ser humano. Assim, a pessoa com 

deficiência precisa de cuidados especiais de profissionais da saúde. É associada à 

manifestação de problemas ou constrangimentos nas relações. 

 A inclusão como matriz de interpretação: vê a deficiência como um 

problema da sociedade, ou seja, um problema gerado pela ausência de condições de igualdade 

para o pleno exercício da cidadania por parte das pessoas com deficiência/diferença funcional. 

Seu pressuposto é de que a sociedade precisa se adequar e incluir todas asdiferenças. 

 A matriz de interpretação técnica da deficiência: avalia a funcionalidade da 

pessoa com deficiência para o trabalho. Essa forma de ver a deficiência representa um 

deslocamento da deficiência/diferença funcional de problema social para um problema 

técnico que deve ser gerido pelas empresas. Enxerga a deficiência/diferença funcional como 

um recurso competitivo a ser gerido, que se traduz em três fatores: 
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 Percepção de desempenho: identifica a percepção das pessoas em relação ao 

desempenho, produtividade e qualidade de trabalho das pessoas com deficiência e suas 

implicações para a competitividade da empresa; 

 Percepção do vínculo: focaliza a percepção das pessoas em relação ao 

comprometimento e estabilidade no emprego das pessoas com deficiência. 

 Percepção dos benefícios da contratação: identifica a percepção do impacto 

da contratação de pessoas com deficiência para a imagem da empresa junto a funcionários e 

clientes e também para o clima da organização. 

O Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho tem sido 

utilizado em alguns estudos, auxiliando na compreensão dos processos de inclusão de pessoas 

com diferença funcional nas organizações (Silva & Pinto, 2014; Silva, 2014), contribuindo 

para a ampliação da compreensão das crenças sobre a deficiência e seus impactos no trabalho. 

A Teoria do Contato Intergrupal 

Allport (1954) introduziu a Teoria do Contato Intergrupal com o objetivo de 

apresentar uma nova forma de diminuir as relações de preconceito e discriminação entre 

grupos de categorias sociais diferentes (majoritários/dominante e minoritários/subordinados). 

Para o autor, quando pessoas de determinado grupo majoritário/dominante tem a oportunidade 

de se comunicar com pessoas de outros grupos minoritários/subordinados, eles são capazes de 

compreender e apreciar diferentes pontos de vista envolvendo todo seu modo de vida. Como 

resultado de uma nova apreciação e compreensão, o preconceito, se existente na relação, deve 

diminuir. 

O preconceito, de acordo com Brown (1995) é caracterizado por uma atitude 

socialmente orientada contra um grupo/indivíduo devido ao fato de ser membro de 

determinado grupo social ao qual são atribuídas “características” generalizantes que resultam 

em rótulos, quase sempre pejorativos. Para Tajfel (1981), o problema das hostilidades entre 

grupos perpassa por processos de categorização social que resulta em preconceito. É a 
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pertença a um grupo/categoria social que leva à atribuição de características positivas aos 

membros de um e negativas de outro, mantendo assim auto-estima favorável ao grupo de 

pertença. 

De acordo com a Teoria proposta por Allport (1954) e posteriormente complementada 

por Pettigrew (1998) é de que o contato devidamente gerenciado entre os grupos deveria 

reduzir esses problemas e levar a melhores interações e contato positivo e, alguns dos critérios 

que atuam como condições facilitadoras - que aumentam a tendência para que os resultados 

de contato positivo surjam - são os seguintes (as quatro primeiras foram propostas por Allport 

(1954) e Pettigrew (1998) inclui o quinto critério ou condição): 

1. Estatuto de igualdade: Ambos os grupos devem se envolver igualmente no relacionamento. 

Os membros do grupo devem ter origens, qualidades e características semelhantes. As 

diferenças de origens acadêmicas, riqueza, habilidade ou experiências devem ser minimizadas 

se essas qualidades influenciarem a percepção de prestígio e classificação no grupo. 

2. Objetivos comuns: Ambos os grupos devem trabalhar em um problema / tarefa e compartilhar 

isso como um objetivo comum, às vezes chamado de objetivo superordenado, um objetivo 

que só pode ser alcançado se os membros de dois ou mais grupos trabalhem juntos unindo 

seus esforços e recursos. 

3. Cooperação intergrupal: Ambos os grupos devem trabalhar em conjunto para seus objetivos 

comuns sem concorrência. Os grupos precisam trabalhar juntos na busca de objetivos comuns; 

4. Leis e sanções legais: Ambos os grupos devem reconhecer alguma autoridade (legislação) que 

dê suporte ao contato e as interações entre os grupos. O contato deve encorajar atitudes 

amigáveis, úteis e igualitárias e condenar comparações entre grupos, implicando em sanções 

em caso de violação dessas recomendações. 

5. Interação pessoal: A situação de contato precisa envolver a interação informal e pessoal com 

os membros do grupo. Os membros dos grupos diferentes precisam se misturar uns com os 

outros. Sem este critério, eles aprendem muito pouco sobre os outros e as amizades entre 
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grupos não ocorrem. 

Pettigrew (1998) reconheceu que o contato intergrupal tem o potencial de reduzir o 

preconceito, mas enfatizou a complexidade envolvida no vínculo entre contato intergrupo e 

preconceito. Questiona, por exemplo, em seus estudos, se as características da configuração 

(qualidade) de contato, os tipos de grupos em estudo e os indivíduos envolvidos (diferenças 

individuais) podem contribuir para aumentar ou inibir os efeitos do contato. 

Este conflito sobre os efeitos do contato levou alguns estudiosos sociais a, em 

determinado momento histórico, descartar a teoria dos contatos. No entanto, segundo 

Pettigrew e Tropp (2006), três grandes problemas dessas revisões passadas podem explicar 

suas conclusões divergentes: amostras incompletas de documentos relevantes; ausência de 

regras de inclusão estritas sobre o conceito de contato (em geral contrastavam o conceito de 

contato com o de proximidade); além de numerosas avaliações não quantitativas de efeitos de 

contato. 

Essas limitações de revisões passadas e a natureza da pesquisa sobre contatos 

intergrupais fizeram com que Pettigrew e Tropp (2006) propusessem um estudo meta-

analítico. Neste, foram utilizados 515 estudos individuais com 713 amostras independentes e 

1.383 testes não independentes. Em conjunto, 250.089 indivíduos de 38 nações participaram 

da pesquisa, além de incluir mais de 300 estudos adicionais em várias orientações teóricas e 

empíricas importantes. Os resultados meta-analíticos de Pettigrew e Tropp (2006) indicam 

claramente que o contato intergrupal geralmente reduz o preconceito intergrupal. Achados 

adicionais sugerem que essas relações entre contato e preconceito não são artefatos da seleção 

de participantes ou do viés de publicação. Os resultados da análise também mostram que os 

efeitos de contato intergrupal geralmente generalizam, além dos participantes na situação de 

contato imediato. Na verdade, a generalização dos efeitos do contato parece ser muito mais 

ampla do que o que muitos pesquisadores no passado pensaram (Forbes, 2004). Os resultados 

também revelam para estes autores que o contato intergrupal pode ser útil para reduzir o 
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preconceito em uma variedade de situações e contextos intergrupais, resultados estes 

confirmados por estudos recentes de Vezzali e Stathi (2017) e de Hodson, Turner e Choma 

(2017), pois os padrões de efeitos de contato-preconceito observados para amostras raciais e 

étnicas se assemelham bastante aos observados nas demais amostras nesta análise envolvendo 

diferentes grupos-alvo, grupos etários, áreas geográficas e configurações de contato. Em 

suma, os resultados meta-analíticos de Pettigrew e Tropp (2006) fornecem evidências 

substanciais de que o contato intergrupal pode contribuir de forma significativa para reduções 

do preconceito em uma ampla gama de grupos e contextos. 

Perspectivas  como Wright, Aron, McLaughlin-Volpe e Ropp (1997) apontam para o 

significado de reduzir a ansiedade intergrupal para conseguir reduções no preconceito do 

contato. De acordo com Pettigrew, Tropp, Wagner e Christ (2011) a ansiedade intergrupal 

refere- se a sentimentos de ameaça e incerteza que as pessoas experimentam em contextos 

intergrupais. 

Esses sentimentos crescem com preocupações sobre como estes grupos subordinados devem 

agir, como eles podem ser percebidos e se eles serão aceitos. 

As atitudes e as experiências prévias também influenciam as pessoas a procurarem ou 

evitarem o contato entre grupos e as consequências do contato. Os autores Hodson, et. al. 

(2017) afirmam que as percepções das diferenças individuais são agentes propulsores do 

preconceito, sendo hostis nas configurações do contato intergrupal. Stathi e Crisp (2010), 

destacam que a alta ansiedade, a ameaça ou conflito intergrupal também podem impedir o 

contato. Graf e Paolini (2017) foram mais adiante e investigaram tanto o contato positivo 

quanto o contato negativo. Segundo os autores, é importante conceder uma maior atenção ao 

contato negativo que dificulta o contato intergrupal e interfere nos efeitos benéficos do 

contato, tais como a ansiedade intergrupal, autoritarismo ou forças normativas. Essas 

emoções, de acordo com Pettigrew (1998) derivam de uma falta de experiência prévia com o 

grupo externo. As situações de contato precisam ser suficientemente longas (ou estendidas) 
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para permitir que essa ansiedade diminua e para que os membros dos grupos diferentes se 

sintam confortáveis uns com os outros e criem laços de amizade (Wright et al.,1997). 

Portanto, se os membros dos dois grupos usam esta situação de contato para trocar insultos, 

discutir uns com os outros, recorrerem à violência física e discriminar uns aos outros, então 

não se deve esperar que o contato reduza o conflito entre os grupos. Para obter efeitos 

benéficos, a situação deve incluir contatos positivos (Pettigrew, 1998). 

Em sua influente revisão da Hipótese de Contato, Pettigrew (1998) chega a propor que 

uma quinta condição deve ser acrescentada às quatro condições essenciais originais de 

Allport, e que a quinta condição é que a situação de contato forneça a oportunidade para os 

participantes tornam-se amigos. No entanto, mostrando que as emoções positivas associadas à 

amizade interpessoal são de importância primordial, não explica como esses sentimentos em 

relação ao amigo são generalizados para outros membros do grupo externo ou para o próprio 

grupo externo. Por que o afeto positivo em relação a um indivíduo deve produzir calor, 

empatia ou mesmo identificação com o grupo externo como um todo? Para isto Aron e 

Aron(1996) propõem a noção de incluir o outro no eu. A ideia geral é que quando as pessoas 

se aproximam, os aspectos do outro são incluídos no self. Isto é, ao invés de serem percebidos 

como seres separados, o eu e o próximo se tornam cada vez mais sobrepostos (Aron & Aron, 

1996). 

Outras abordagens, como a de Descategorização de Brewer e Miller (1996) propõem 

que o preconceito intergrupal será mais eficazmente reduzido quando o contato ocorre em um 

contexto em que identidades pessoais, e não sociais, são predominantes. Em aparente 

contradição, o modelo de Diferenciação Mútua de Hewstone e Brown (1986) enfoca a 

necessidade de enfatizar identidades de grupo relevantes em vez de identidades pessoais 

principalmente em tarefas conjuntas com interdependência cooperativa. A adição mais 

recente, a abordagem de Recategorização de Gaertner et al. (2000) que teve como base o 

Modelo Comum de Identidade do Ingrupo (Gaertner, Dovidio, Anastasio, Bachman & Rust, 
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1993) incorpora aspectos das perspectivas de Descategorização e Diferenciação Mútua. Esse 

modelo propõe que a chave para o contato intergrupal positivo é deslocar o foco do nível dos 

dois grupos diferenciados para uma categoria de ordem mais alta que inclua os dois grupos 

sob uma única identidade hierarquizada. Assim, a atenção é focada em um grupo que os une 

(Gaertner & Dovidio, 2000). 

Vezalli e Stathi (2017), verificando as dificuldades práticas de se conseguir as 

condições facilitadoras propostas pelos autores já citados – devido ao alto nível de 

preconceito inicial e ansiedade intergrupal –verificaram na revisão dos estudos que 

fizeram,queinvestigações que avaliam o contato indireto reduzem o preconceito.Para estes 

autores, o contato intergrupal indireto é um termo que se refere a um contato sem interação 

face-a-face, onde se identifica o contato estendido - conhecer ou observar grupos interagindo 

positivamente com membros externos ao grupo – e o contato imaginado - que simula 

mentalmente uma interação positiva com membros fora do grupo.Também para Dovidio, 

Eller, e Hewstone, (2011), a observação das ações de outra pessoa pode influenciar a 

percepção de como se deve realizar ou se comportar em determinadas situações sociais, além 

de ajudar as pessoas a adquirir novos conhecimentos, compreensão e habilidades sociais.Em 

pesquisa realizada por Munniksma, Stark, Verkuyten, Flache e Veenstra (2013) constataram 

que as amizades indiretas com membros de grupos diferentes, melhoraram os preconceitos ao 

longo do tempo, principalmente para aqueles que inicialmente apresentavam estereótipos de 

grupo externo mais negativo, ou seja, alto preconceito. 

A ideia de que o contato entre membros de diferentes grupos pode ajudar a reduzir o 

preconceito e melhorar as relações sociais está, inclusive, consagrada na formulação de 

políticas em todo o mundo. A UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura - por exemplo, afirma que o contato entre membros de diferentes grupos é 

fundamental para melhorar as relações sociais. Além disso, os movimentos explícitos de 

políticas para um maior contato desempenharam um papel importante na melhoria das 
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relações sociais entre raças nos Estados Unidos da América (EUA), na melhoria das relações 

entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte,  no incentivo a uma sociedade mais 

inclusiva na África do Sul pós-apartheid e as ações afirmativas implantada no Brasil - após a 

Lei de Cotas - que possuem o objetivo de neutralizar os efeitos da discriminação de raça, 

gênero, idade, nacionalidade, entre outros e ganham força quando uma organização ou 

instituição investe em recursos para evitar que pessoas sofram essa diferenciação com base 

em suas categorizações sociais (Cicalo, 2013). 

Brewer e Brown (1998) concluem sua discussão sobre a redução do preconceito em seu 

extenso capítulo sobre Relações Intergrupais no Manual de Psicologia Social afirmando que o 

contato cooperativo, uma das condições propostas por Allport (1954), mesmo a longo prazo, 

parece ser a chave para melhorar relações intergrupais e mudar processos psicológicos sociais 

que fundamentam o preconceito e a discriminação. 

É notório, portanto, que as evidências até hoje sugerem que se envolver em contato 

com membros de grupos de categorias diferentes é uma busca viável; aqueles que possuem 

uma predisposição ao preconceito têm muito mais para ganhar e são claramente suscetíveis ao 

poder do contato (Hodson, et. al.2017). Destarte, como tal, a teoria do contato intergrupal é 

considerada uma teoria psicológica social geral e não mais uma teoria projetada simplesmente 

para casos específicos de contato racial e étnico. 

MÉTODO 

Serão apresentados, a seguir, os procedimentos que foram adotados para a realização 

da investigação proposta. O estudo foi realizado em duas etapas: o Etapa 1, de natureza 

quantitativa consistiu na aplicação de questionários, e Etapa 2, de natureza qualitativa, que 

objetivou a aprofundar a compreensão dos resultados da Etapa 1 foi realizado por meio da 

realização de entrevistas semi-estruturadas. 

 Participantes da pesquisa 

Na Etapa 1 participaram196 universitários (de um universo de 238) dos últimos cinco 
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períodos do curso de Engenharia de Produção e de Administração de uma Faculdade 

Particular de Minas Gerais. A decisão de trabalhar com este público foram por conveniência 

devido à facilidade de contato, além de serem cursos que preparam operacionalmente seus 

alunos para atuarem como futuros gestores de pessoas e processos, sendo sujeitos importantes 

para a inclusão, socialização e aceitação da PcDF no trabalho. É importante salientar que o 

desenvolvimento deste estudo tem como base a visão dos futuros gestores, pois, assim como 

estudo realizado por Xavier et al. (2012) o interesse em analisar a visão dos estudantes de 

Administração e de Engenharia de Produção é que os estudantes serão os futuros 

colaboradores e gestores de empresas. 

Na Etapa 2 participaram da pesquisa 14 futuros gestores escolhidos. O critério de escolha se 

baseou na Análise de Cluster, utilizada para verificar se poderia separar os respondentes em 

grupos relativamente homogêneos entre si e heterogêneos entre os agrupamentos no que se 

refere à “concepções de deficiência”, tendo participado seis pessoas do Cluster 1, quatro 

pessoas do Cluster 2 e quatro pessoas do Cluster 3.  

 

Instrumentos e Procedimentos de coleta de dados 

 Na coleta de dados relativa à Etapa 1 foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 Questionário sociodemográfico: objetivou caracterizar os participantes da pesquisa 

mediante variáveis sociais e demográficas, tais como idade, curso, período do curso, cor/raça, 

estado civil, renda total familiar, tipo de escola onde estudou no ensino fundamental e médio, 

ocupação atual e sexo. 

 Perguntas estruturadas sobre o contato anterior deles com pessoas com diferenças 

funcionais: para análise dos tipos de contato foram utilizadas as variáveis propostas por 

Allport (1954) e avaliadas em pesquisas posteriores (Pettigrew & Tropp(2006), Vezzalli & 

Stathi (2017)), sendo: (1) Aspectos quantitativos dos contatos: frequência, tipo de vínculo, 

duração, variedade; (2) Status atribuído às pessoas com diferença funcional; Papéis das 
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pessoas com diferença funcional (cooperação, subordinação, etc.); (3) Atmosfera social do 

contato (voluntário, involuntário, real, artificial, de igualdade ou como grupos segregados, 

etc.); (4) Áreas de contato (casual, familiar, ocupacional, social, etc.). 

 Inventário  de Concepção de Deficiência em Situações de Trabalho – ICD-ST , 

escala autoadministrada, proposta por Carvalho-Freitas e Marques (2010b), para avaliação das 

concepções de deficiência historicamente reproduzidas. A análise das propriedades 

psicométricas, no estudo original, com 163 gerentes de 18 empresas brasileiras, obteve os 

seguintes resultados: consistência interna satisfatória e estrutura fatorial composta por seis 

fatores principais, identificados em termos de matrizes  que congregavam crenças sobre a 

deficiência/diferença funcional, com coeficiente alfa de Cronbach variando de 0,53 a 0,81, 

que explicam 49% da variância total (Carvalho-Freitas & Marques, 2010b). Esse inventário é 

composto de 19 afirmativas, a serem respondidas em escala de concordância de 1 a 6 (1 – 

discordo totalmente, 2 – discordo muito, 3 – discordo pouco, 4 concordo pouco, 5 – concordo 

muito e 6 – concordo totalmente). 

Posteriormente a esta etapa, foram analisados os dados e a partir dos resultados 

definidos os critérios de escolha de futuros gestores para fazer parte da segunda etapa da 

pesquisa (Etapa 2). Nesta Etapa foi realizada uma entrevista semi-estruturada cujo objetivo foi 

aprofundar a compreensão sobre as concepções de deficiência e o contato com pessoas com 

diferenças funcionais, realizando perguntas tais como: Já teve contato com PcDF? Se sim, 

como foi este contato? Quantas vezes tiveram contato? Quanto tempo durou? Como foi a 

experiência, pensamentos e sentimentos em relação a este contato? O que você pensa sobre a 

inclusão de pessoas com diferença funcional nas organizações? Qual o conhecimento você 

tem disto? (...) entre outras. 

 Foram realizadas 14 entrevistas, que em média duraram cerca de 30 minutos. Foram 

anotados os principais aspectos mencionados das questões durante a entrevista, sendo que, no 

fim, o pesquisador certificou os principais pontos anotados junto ao entrevistado (validação 
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subjetiva). Foi respeitado um encadeamento lógico do entrevistado ao responder as questões e 

deixado espaço no fim para o que o entrevistado acrescentasse outras informações relevantes. 

Foram selecionadas pessoas do cluster 1 (Grupo Inclusivo) que tiveram respostas de 

concepção de Inclusão 6 – concordo totalmente e Espiritual 1 - discordo totalmente, dando o 

total de 16 pessoas. Estas foram contatadas via telefone e convidadas a participar da 

entrevista. Destas apenas 6 vieram, sendo divididas em I1, I2, I3, I4, I5, I6. 

Foram selecionadas pessoas do cluster 2(Grupo Ambíguo) que tiveram respostas de 

concepção de Inclusão 3 – discordo pouco ou 4 – concordo pouco e Espiritual 4 – concordo 

pouco, dando o total de 7 pessoas. Estas foram contatadas via telefone e convidadas a 

participar da entrevista.  Destas apenas 4 vieram, sendo divididas em A1, A2, A3, A4. 

Foram selecionadas pessoas do cluster 3 (Grupo Não-inclusivo) que tiveram respostas 

de concepção de Inclusão abaixo de 4 – concordo pouco e de Normalidade acima de 3 – 

discordo pouco, dando o total de 10 pessoas. Estas foram contatadas via telefone e convidadas 

a participar da entrevista. Dessas apenas 4 vieram, sendo divididas em N1, N2, N3, N4. 

Procedimentos de Análise de dados 

Na Etapa 1, os dados oriundos do Inventário de Concepções de Deficiência em Situação 

de Trabalho e de Contato Intergrupal foram processados pelo pacote estatístico SPSS 

VERSÃO 22 e analisados por meio da estatística descritiva,a fim de conhecer a distribuição 

percentual das respostas dos questionários;teste estatístico de Kolmogorov_Smirnov, para 

verificar se a distribuição amostral dos dados atendia aos pressupostos de normalidade com 

intervalo de confiança de p<0,05; análise da correlação de Spearman, para verificar a 

ocorrência de correlações (direção e intensidade) entre os construtos estudados com intervalo 

de confiança p<0,05; e teste de diferença de médias para verificação de possíveis diferenças 

de resultados entre os dois cursos.  

Além disso, foi realizada Análise de Cluster  com o objetivo de agregar objetos com 

base nas características que eles possuem (Hair JR., William, Babin, Anderson,  2009). Mais 
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especificamente, foi utilizada a técnica Hierárquica Aglomerativa, que parte do conceito 

deque se tem n conjuntos, que vão sendo agrupados por similaridade, até se formar um único 

conjunto. Muito usual para comparar objetos que possuem elevada homogeneidade interna 

(dentro dos conjuntos) e elevada heterogeneidade externa (entre conjuntos). O método 

utilizado foi o de Ward, baseado nos princípios da análise de variância e a medida de 

similaridade utilizada foi a distância euclidiana, que representa asimilaridade como a 

proximidade entre observações ao longo das variáveis na variável estatística de conjunto. Para 

determinar o número de conjuntos, utilizou-se o gráfico dos passos de agrupamentos em 

relação ao nível de distância. Detectou-se um “ponto de salto” indicando a formação de três 

conjuntos, cujos resultados serão apresentados na próxima seção. 

A análise dos dados das entrevistas em profundidade (Etapa2) foi feita com auxílio da 

metodologia de análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2011). A análise de conteúdo 

consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. O objetivo foi de buscar as 

unidades (categorias) cujo sentido seria significativo para a investigação do contato 

intergrupal (seus diversos tipos) e suas possíveis relações com as concepções de deficiência 

dos futuros gestores.  

Considerações éticas 

A pesquisa está aprovada pelo Comitê de Ética da instituição, sob o número 

CAAE94280818.9.0000.5151 da Plataforma Brasil.  Todos os 196 participantes, 

voluntariamente, aceitaram contribuir com a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e foram garantidos a respeito a todos os procedimentos éticos necessários. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ETAPA 1 

Caracterização da Amostra 

Quanto a características demográficas dos universitários que participaram do estudo, a 
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amostra foi 59,2 % do sexo feminino e 40,8% do sexo masculino, com idade média de 25,15 

anos (DP = 5,15), variando de 18 até 54 anos, dos quais 108 alunos (55,1%) são do curso de 

Engenharia de Produção e 88 alunos (44,9%) são do curso de Administração. 

Destes alunos, 50,5% se autodeclararam de cor branca, 42,3% pardos, 5,1% cor preta e 

outras 2% não quiserem declarar ou declararam outra cor.Solteiros correspondem a 80,6%, 

enquanto somente 16,3% são casados e outros 3% divorciados ou outro estado civil. A ampla 

maioria (56,1%) possui renda total familiar entre 1,5 e 4,5 salários mínimos, sendo que apenas 

7,2% possuem renda acima de 8 salários mínimos. Em relação ao tipo de escola que estudou 

no ensino fundamental, 87,2% estudou em escola pública, enquanto que 88,8% 

estudoutambém  em escola pública no ensino médio. Mais de 60% dos alunos trabalham em 

empresas privadas da região e apenas 15,8% estão desempregados, conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Ocupação atual dos universitários. 
Ocupação Frequência Percentual 

Estagiário 20 10,2 

Autônomo 15 7,7 

Empregado de empresa privada 118 60,2 

Servidor Público 8 4,1 
Desempregado 31 15,8 

Outra 4 2 

TOTAL 196 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 Caracterização das Concepções de Deficiência predominantes entre os futuros 

gestores. 

A Tabela 2 mostra as médias referentes às concepções de deficiência da amostra 

pesquisada, em uma escala que varia de 1 a 6, sendo 1 para discorda totalmente e 6 concorda 

totalmente. Foi realizado teste de diferenças de médias entre os cursos de Engenharia de 

Produção e Administração, não tendo sido identificada diferenças significativas entre os 

resultados de concepções de deficiência dos respondentes. Os resultados apresentados a seguir 

indicam os escores para cada fator. 
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Tabela 2 – Média e desvio-padrão das concepções de deficiência dos futuros gestores. 

Concepções de Deficiência Média Desvio Padrão 

Espiritual 2,84 1,43 

Normalidade 3,25 0,94 

Inclusão 4,90 1,13 

Desempenho 1,83 0,84 

Vínculo 3,38 1,13 

Benefício 4,67 0,97 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

De acordo com Carvalho-freitas (2007) as matrizes de percepção da deficiência foram 

definidas em função de modos predominantes de pensamento que reconhecem, qualificam e 

desenvolvem atitudes sociais que  têm diferentes impactos sobre a inserção de PcDF na 

sociedade.  

Na matriz espiritual, a média obtida foi de 2,84, o que demonstra que a média dos 

respondentes discorda dos pressupostos de que a deficiência tem uma origem divina.  Já na 

concepção baseada na normalidade, a média encontrada foi de 3,25, indicando que os 

estudantes discordam pouco de que as PcDF são mais vulneráveis e tendem a ter atitudes 

inadequadas no trabalho. Essa pouca discordância indica uma certa ambiguidade ou incerteza 

em relação aos pressupostos dessa matriz. Em contrapartida, a concepção baseada na inclusão 

(M = 4,90) foi a que obteve maior média dentre todos os fatores, o que indica que essa 

amostra de futuros gestores concorda que, se oferecidas as condições necessárias, as PcDF 

podem exercer qualquer função, assim como é possível a inclusão delas nos mais diversos 

espaços sociais. No fator desempenho, foi obtida uma média de 1,83, o que indica, na 

percepção dos universitários, um alto nível de discordância de que o trabalho das PcDF seja 

inferior e improdutivo se comparado ao das demais pessoas. No fator vínculo, encontrou-se 

média de 3,38, o que evidencia uma tendência a discordar pouco de que as PcDF são mais 

comprometidas e estáveis no trabalho, indicando também dúvida em relação a esse 

pressuposto. E o fator benefício, cuja média foi de 4,67, aponta que esses universitários 

percebem que a contratação de PcDF é fundamental para a organização em que podem vir a 

atuar, principalmente em termos de imagem perante os clientes e colaboradores. 
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Estes resultados apresentados são semelhantes aos encontrados por Carvalho-Freitas et. 

al. (2014) com 800 universitários,  e que também analisou as concepções de deficiência. 

Verifica-se que, de uma forma geral, essa é uma temática em que futuros gestores não têm 

uma convicção grande em relação à ela.. 

Visando identificar um pouco melhor a distribuição de concordância em relação às 

concepções de deficiência, foi realizada a análise percentual de respondentes, distribuídos 

entre discordantes (resultados entre 1 e 2,5), respondentes em situação de dúvida ou incerteza 

(resultados entre 2,6 e 4,5) e concordantes (resultados acima de 4,6), conforme Tabela 3. 

Tabela 3 – Percentual de respondentes conforme padrão de concordância com as Concepções de Deficiência 

Padrão de 

Concordância 

Benefícios Vínculo Desempenho Normalidade Inclusão Espiritual 

Discordantes 5,8% 29,6% 83,2% 24,6% 6,3% 54,2% 

Dúvida 45,5% 59,3% 16,8% 70,2% 27,2% 36,3% 

Concordantes 48,7% 11,1% 0 5,2% 66,5% 9,5% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Esses resultados indicam que, de uma forma geral, o desempenho das pessoas com 

diferença funcional é creditado como bom pelos futuros gestores (83,2% discordam que o 

desempenho dessas pessoas sejam piores que o das demais pessoas), além disso, veem a 

sociedade como corresponsável pelo processo de inclusão, na medida que acreditam que 

dadas as condições adequadas de trabalho, as pessoas com diferença funcional terão bons 

resultados de trabalho (66,5% concordam com a Matriz de Inclusão). No entanto, grande parte 

desses futuros gestorestêm dúvida em relação à atitude e ao relacionamento dessas pessoas e à 

adequação dessas pessoas em apenas alguns setores (70,2% têm dúvida sobre os pressupostos 

da Matriz de Normalidade). A explicação que se levanta para esses resultados, principalmente 

para as dúvidas em relação à Matriz de Normalidade é de que essas incertezas são ancoradas 

em um conjunto de valores das organizações do trabalho que têm como pressuposto a 

padronização das tarefas (Almeida, Novo, Nogueira, Mathias & Andrade, 2013), logo ter uma 

diferença funcional impediria de realizar algumas atividades conforme concebido na atual 

divisão do trabalho, além de criar possibilidades maiores de acidentes. Por outro lado, a 

dúvida em relação às atitudes e relacionamentos dessas pessoas reforça um processo de 
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organização da sociedade que continua mantendo as pessoas com deficiência fora das escolas, 

dos ambientes sociais e com poucas exigências tanto nas relações quanto nos resultados 

(Mazzotta & D’Antino, 2011; Braga & Schumacher, 2013), gerando dúvidas sobre suas 

possibilidades de relação. Nesse sentido, verifica-se que as concepções de deficiência 

predominantes reproduzem uma condição social e histórica que ainda colocam as pessoas 

com deficiência em situação de suspeição sobre suas possibilidades. 

Caracterização descritiva do Contato Intergrupal 

No estudo foi verificado que a maioria dos alunos já tiveram algum contato com 

PcDF, seja na família, em ambientes sociais, na escola ou no trabalho. Percebe-se que apesar 

do alto número de contato em ambientes sociais (64,3%), apenas 13,5% tem um contato mais 

diário e apenas 8,2% tem contato mais frequente como familiares de PcDF. Em estudo 

realizado por Mazzotta e D’Antino(2011) sobre a inclusão social de pessoas com 

deficiência/diferenças funcionais na área da cultura, educação e lazer, afirmaram que os 

ambientes sociais têm um alto poder de mediação para a inclusão, entretanto bons resultados 

desta mediação são construídas no dia a dia das relações interpessoais, sociais e políticas e os 

fatores contextuais de ordem pessoal e ambiental podem tanto favorecer quanto criar e 

ampliar desvantagens para pessoas com deficiências/diferenças funcionais, pois é também no 

social que se inscrevem condições limitadoras que podem favorecer o amálgama deficiência-

carência acentuando a desvantagem do sujeito em relação ao meio. No entanto, é interessante 

sublinhar o aumento de possibilidades de contato com PcDF, considerando que 99% deles já 

tiveram algum tipo de contato, o que vem diferenciar a situação histórica relativamente 

recente sobre esta questão, conforme Corrent (2016). 
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Tabela 4 – Tipos de Contato face a face, através da família e de ambientes sociais e suas frequências. 

Tipo de 

Contato 

Teve contato Frequência 

 Sim Não Diária  Semanalmente Mensalmente Esporadicamente 

Contato face 

a face 

194 

(99%) 

2 

(1%) 

    

Família 77 

(39,3%) 

119 

(60,7%) 

16 

(8,2%) 

13 

(6,6%) 

14 

(7,1%) 

34 

(17,3%) 

Ambientes 

Sociais 

126 

(64,3%) 

70   

(35,7%) 

17 

(13,5%) 

24 

(12,2%) 

17 

(8,7%) 

68 

(34,7%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Na tabela 5 percebe-se uma diminuição gradual de contato à medida que se aumenta o grau de 

instrução. Uma das explicações para este fato é o número baixo de PcDF que alcançam níveis 

mais altos de formação acadêmica, como confirmada nos estudos de Neves-Silva, Prais, 

Silveira, (2015),que verificou que  a formação de PcDF, tanto no que se refere à educação, 

quanto à capacitação profissional, é um desafio.Muito se tem feito na educação de nível 

fundamental, mas menos no ensino médio e pior no ensino superior.Ainda segundo estes 

autores, o Brasil tem realizado vários avanços no sentido de melhorar a formação e favorecer 

a educação inclusiva de nível básico, no entanto, as pessoas com diferença funcional e seus 

familiares ainda se deparam com muitos desafios para uma educação de qualidade. 

Tabela 5 – Tipos de Contato em sala de aula de acordo com grau de instrução e convívios. 

Tipo de 

Contato 

Teve contato Convívio 

 Sim Não Sentava ao 

seu lado 

Participava de 

seu grupo 

Conversava 

esporadicamente 

Não tinha 

relação 

Em sala no 
Fundamental 

41 
(21%) 

155 
(79%) 

7 
(3,6%) 

13 
(6,6%) 

19 
(9,7%) 

2 
(1%) 

Em sala no 

Médio 

27 

(13,8%) 

169 

(86,2%) 

8 

(4,1%) 

8 

(4,1%) 

10 

(5,1%) 

1 

(0,5%) 

Em sala na 

Faculdade 

12 

(6%) 

184 

(94%) 

2 

(1%) 

5 

(2,6%) 

4 

(2%) 

1 

(0,5%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Na tabela 6 percebe-se um aumento considerável de contato quando se considera o contato 

através da escola sem ser em sala de aula, mas percebe-se que a procura por este contato é 

muito baixa, com números abaixo de 6,1% de interação diária, que ainda vai diminuindo 

conforme o aumento do grau de instrução, conforme visto na tabela anterior. 

Tabela 6 – Tipos de Contato fora de sala de aula de acordo com grau de instrução e convívios. 

Tipo de Contato Teve contato Convívio 

 Sim Não Interagia no intervalo 

diariamente 

Interagia no intervalo 

esporadicamente 

Via, mas 

nunca 

interagiu 



38  

 

Fora de sala 

Fundamental 

83 

(42,3%) 

113 

(57,7%) 

12 

(6,1%) 

50 

(25,5%) 

21 

(10,7%) 

Fora de sala no 

Médio 

57 

(29,1%) 

139 

(70,9%) 

7 

(3,6%) 

30 

(15,3%) 

20 

(10,2%) 

Fora de sala na 

Faculdade 

94 

(48%) 

102 

(52%) 

1 

(0,5%) 

26 

(13,3%) 

67 

(34,2%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Na tabela 7, verifica-se que 25,5% das pessoas tiveram contato com PcDF no trabalho, mas 

somente 6,6% possuem algum tipo interdependência ou trabalha juntodelas. A socialização 

organizacional é tema bastante discutido em diversos estudos (Carvalho-Freitas, Toledo, 

Nepomuceno, Suzano, & Almeida, 2010; Assis, 2012; Freitas, 2016; Freitas, Pereira, 

Honório, & Silva, 2017; Carvalho-Freitas, Suzano, & Nepomuceno, 2011) e seus resultados 

apontam para a presença de barreiras e de preconceitos velados, onde há um alinhamento do 

discurso com os princípios da inclusão, da ética, da moralidade e da equidade, característicos 

da responsabilidade social empresarial (Freitas et. al., 2017), contudo, em termos práticos, 

identificou-se um considerável distanciamento entre o processo de inclusão realizado pelas 

instituições e tais princípios (Freitas, 2016). Evidenciou-se nestes estudos que as PcDFs 

iniciaram suas relações de forma mais vigilante, atentando para possíveis indícios de 

desqualificação e discriminação, no entanto, na medida em que se sentiram acolhidas, 

começaram a explicitar suas dificuldades, pedir ajuda e se comprometer com as relações, se 

tornando mais proativas e visando a assegurar a manutenção de seus empregos (Carvalho-

Freitas, et.al., 2010a). 

Tabela 7 – Contato no trabalho e tipos de convívio. 

Tipo de 

Contato 

Teve contato Convívio 

 Sim Não Possui 

interdependência 

Trabalha 

ao lado 

Mesmo 

setor, mas 

não 

próximo 

Outro 

setor com 

interação 

Outro 

setor sem 

interação 

No 

trabalho 

50 

(25,5%) 

146 

(74,5%) 

4 

(2%) 

9 

(4,6%) 

5 

(2,6%) 

24 

(12,2%) 

8 

(4,1%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 Correlações entre as concepções de deficiência e os tipos de contato intergrupal. 

 Para realizar as correlações entre as percepções e o tipo de contato intergrupal, foi 
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utilizado teste de Spearman, pois a distribuição dos resultados não atenderam aos 

pressupostos de normalidade (KolmogorovSmirnov> 0,05). Quanto às correlações dos fatores, 

observam-se as seguintes indicações: 

 Correlação positiva da frequência do contato com PcDF na família, com a 

concepção de Benefícios (Spearman=0,261, p<0,05), isto é, quanto maior o contato com 

PcDF na família, mais os futuros gestores acreditam  que há benefícios para as organizações 

na contratação de PcDF, em termos de prestígio da imagem da organização diante de 

funcionários e clientes; 

 Quanto maior a frequência do contato com PcDF dentro de sala de aula na 

faculdade, maior a percepção de Vínculo (Spearman=0,644, p<0,05 – considerado uma 

relação de intensidade forte) e também correlação positiva na situação de fora de sala na 

faculdade com maior a percepção de Vínculo (Spearman=0,215,  p<0,05), isto é, quanto 

maior os contatos com as PcDF em ambiente universitário (dentro e fora de sala de aula), 

maior a crença de que essas pessoas têm mais comprometimento e estabilidade no emprego 

do que outras pessoas.  

 Quanto maior o contato com as PcDF no ambiente fora de sala de aula na 

faculdade, maior a  concepção de Inclusão (Spearman=0,207, p<0,05), isto é, de que dadas as 

condições e instrumentos de trabalho as PcDF são capazes de bom desempenho. 

 Correlação negativa entre a frequência do contato com PcDF em ambientes 

sociais e a concepção de Normalidade (Spearman=-0,225, p<0,05), isto é, quanto menor  o 

contato social, maior a concepção de Normalidade, ou seja, ela vê a pessoa com a diferença 

funcional e não prioriza seu potencial. 

Verificou-se que o simples contato em si não altera as concepções de deficiência, 

assim como em diversos estudos sobre o Contato Intergrupal também foi verificado que o 

simples contato não diminuiu o preconceito (Aron & Aron, 1996; Gaertner et al.,2000; 

Pettigrew & Tropp, 2006; Hampton & Xiao, 2007; Shannon, Cozetta, Schoen, Barbara, 
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Tansey, 2009; Stathi & Crisp, 2010; Esteves Neto, 2014; Vezzali & Stathi, 2017)  . No 

entanto, o contato modifica as concepções de deficiência em várias circunstâncias. Uma delas, 

e importante, é a modificação produzida pelo contato no ambiente universitário (tanto em sala 

de aula como fora de sala) e em ambientes sociais (amigo, vizinho, clube, igreja, prática 

esportiva), conforme também verificado nos estudos de Carvalho-Freitas, et. al. (2014), que 

constatou  que o contato anterior com PcDFs, seja na família, seja na escola, por si só, não 

influencia nas concepções dos universitários acerca da deficiência, entretanto, os 

universitários, em especial aqueles que convivem com PcDFs no cotidiano acadêmico ou nos 

mais diversos ambientes sociais  tendem a discordar dos pressupostos da normalidade, além 

de uma correlação positiva entre a convivência nos ambientes acadêmicos e sociais e a 

concordância com os pressupostos inclusivos da deficiência.  

Nesse cenário, de acordo com os resultados acima, é possível pensar que futuros 

gestores que convivem com PcDFs, nesses ambientes, acreditam na possibilidade plena de 

inclusão dessas pessoas e, além disso, concordam que elas podem desempenhar qualquer 

atividade, desde que a sociedade se prepare para recebê-las adequadamente, respeitando suas 

particularidades. Não obstante, os resultados também apontam quequanto maior o contato, 

mais acreditam que as PcDFs têm mais comprometimento e estabilidade no emprego do que 

outras pessoas e que a diferença funcional não deve ser vista a partir da diferença funcional 

(modelo da Normalidade), mas sim priorizando o seu potencial para o trabalho, resultados 

estes em concordância com as literaturas nacional e internacional (Araújo & Schmidt,2006; 

Carvalho-Freitas & Marques, 2010; Shannon et al., 2009). 

Visando verificar se poderiam separar os respondentes em grupos relativamente 

homogêneos entre si e heterogêneo entre os agrupamentos no que se refere às concepções de 

deficiência foi realizado a Análise de Cluster. Após a identificação de 3 clusters, foram feitas 

análises descritivas das médias de resposta de cada fator conforme tabela 8. Esses clusters 

foram utilizados para a escolha dos estudantes para a segunda etapa da pesquisa. 
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Tabela 8 –Clusters Inclusivo, Ambíguo/Indeciso e Não-inclusivo. 

Cluster Concepções de Deficiência 

 Benefícios Vínculo Desempenho Normalidade Inclusão Espiritual 

Inclusivo 4,43 2,85 1,39 2,78 5,52 1,91 

Grupo 

Ambiguo-

Indeciso 

4,94 3,96 2,07 3,55 5,22 3,91 

Não-

inclusivo 

4,57 3,14 2,01 3,42 3,23 2,35 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Os respondentes foram divididos em três clusters, sendo que o primeiro agrega pessoas 

com respostas com o nível de percepção mais Inclusivo (Média=5,52) e menor de 

Normalidade (Média=2,78) e menor Espiritual (Média=1,91) com um total de 70 

respondentes e denominado Grupo Inclusivo; o segundo grupo de pessoas consideradas 

“politicamente corretas” (Inclusivas (Média=5,22), mas com maior percepção Espiritual 

(Média=3,91), o que pode remeter a sentimentos de caridade em relação às PcDF, com o total 

de 79 respondentes e denominadas Grupo Ambíguo/Indeciso; e o terceiro grupo, considerado 

nesta pesquisa como menos inclusivo, pois as respostas da concepção de Normalidade 

(Média=3,42) foram maiores do que a de Inclusão (Média=3,23) com o total de 39 

respondentes, denominado Grupo Não-Inclusivo.  

ETAPA 2 

Caracterização dos participantes 

Conforme visto no método deste estudo, as 6 pessoas do Grupo Inclusivo foram 

denominadas I1, I2, I3, I4, I5, I6, já as 4 pessoas do Grupo Ambíguo/Indeciso foram 

denominadas em A1, A2, A3, A4 e as 4 pessoas do Grupo Não-inclusivo foram denominadas 

em N1, N2, N3, N4. 

Em relação à divisão dos clusters Inclusivo, Ambíguos/Indecisos e Não-inclusivos, 

percebeu-se, nas entrevistas, diferenças significativas no modo de pensamento de concepção 

de deficiência em cada um dos grupos. 

No primeiro grupo, considerado o mais inclusivo, todos citaram uma interação maior 

com PcDF, inclusive com uma relação fraterna, social e de trabalho: 

 “Tenho convívio diário com PcDF,  minha mãe e duas tias tem diferença funcional
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 visual e a ... que é amiga da família tem Síndrome de Down e todo fim de semana  a 

 gente se reúne e ela está junto.” (I2) 

 “Tenho contato com dois sobrinhos que tem diferença funcional e eu os amo,  

 inclusive são meus vizinhos.” (I1) 

 “Experiências bacana, pois em termos profissionais não deixou nada a desejar,  

 desenvolvia igual aos outros e até melhor, somente a comunicação tinha que ser 

 adaptada, pois ele tinha diferença funcional auditiva, aí eu usava mais textos.” (I3) 

 Tal situação, de interação pessoal, é umas das condições facilitadoras de acordo com 

Pettigrew (1998) para haver o  contato positivo e em consequência a redução de preconceito e 

discriminação intergrupal. Também de acordo com estudo feito por Ishige e Hayashi (2005), 

sugeriram que a qualidade geral, bem como a quantidade de contato, impactam as atitudes em 

relação às pessoas com diferença funcional e como resultado, as interações sociais que 

determinam características pessoais positivas e saudáveis de um indivíduo podem ajudar a 

minimizar o estigma e incentivar a aceitação/inclusão. Batson et al.(1997) e Pettigrew e Tropp 

(2000) consideraram que os maiores efeitos positivos do contato parecem envolver o afeto 

geral e as emoções específicas, além do gosto, empatia e respeito pelo membro do grupo 

externo. Já estudos de Islam e Hewstone (1993), colocam a redução da ansiedade intergrupal 

como fundamental consequência do contato positivo. Tal afirmação é corroborada pelos 

trabalhos de Barr e Bracchitta(2014) onde afirmam que contato com indivíduos com 

deficiência influencia as atitudes positivas em relação a esses indivíduos.  

É importante considerar a distinção entre a quantidade de contato versus a qualidade 

do contato com pessoas com deficiência/diferença funcional. Há evidências de que o contato 

pessoal, íntimo e recompensador com indivíduos com deficiências/diferenças funcionais, 

diminua estereótipos e é associado a um aumento de atitudes positivas.  Outro exemplo, 

McManus, Feyes e Saucier (2010) constataram que uma maior qualidade de contato previa 

unicamente atitudes mais positivas em relação aos indivíduos com deficiência, enquanto 
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maior quantidade de contato e maior conhecimento sobre deficiências não estavam 

relacionados a atitudes positivas. As crianças sem deficiências relataram atitudes mais 

favoráveis em relação aos colegas com deficiência depois de apresentar um projeto para uma 

tarefa de classe com eles (Meyer, Gouvier, Duke, Advokat, 2001). Assim como em pesquisa 

feita com adultos, Fichten, Schipper e Cutler (2005) determinaram que indivíduos que se 

voluntariaram com crianças com diferenças funcionais experimentaram menos desconforto, 

enquanto indivíduos que tiveram experiências apenas casuais com indivíduos com diferenças 

funcionais não tiveram atitudes mais positivas (Hampton & Xiao, 2007). Quando as situações 

de trabalho dos indivíduos com diferença funcional se aproximavam das condições ótimas de 

contato descritas por Allport, eles tinham mais probabilidade de serem socialmente integrados 

no trabalho (Novak, Feyes, Christensen, 2011), muito devido a melhoradas atitudes dos 

colegas de trabalho. Tal constatação corrobora o estudo de Assis (2012) que afirmou que a 

convivência com as  PcDF é um importante aliado na quebra de preconceitos, no aprendizado 

de como lidar e no suporte às PcDF , influenciando positivamente na socialização 

organizacional. 

Nenhum dos respondentes deste grupo considera a deficiência como uma questão 

divina e a consideram sim como uma questão mais social. Tais situações comprovam a 

tendência de formas de pensamentos mais condizentes com a concepção de Inclusão e menos 

com a concepção Espiritual e de Normalidade. 

 “Não acredito que Deus ia querer isto, é genético ou adquirido e pronto.”(I2) 

 “A sociedade deve se preparar melhor, melhorar os métodos de inclusão.”(I6) 

 “Acredito que a PcDF pode trabalhar onde quiser, só ofertar as condições e ela ter o 

 perfil pra vaga, assim como para quem não é PcDF.”(I3) 

 “Se as empresas promoverem condições adequadas, as PcDF entregarão serviços  de 

 qualidade.”(I5).  

No segundo grupo, considerado ambíguo ou indeciso por terem uma visão inclusiva, 
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mas ao mesmo tempo espiritual, os respondentes têm um contato mais esporádico, 

normalmente apenas visual sem interação direta.  

 “Tenho um contato visual no meu trabalho e com vizinhos.” (A1)  

 “Nunca trabalhei diretamente, mas sei que tem na empresa.”(A2)  

 “Não tenho contato direto, vejo mais vizinhos, só contatos visuais, mas não  

 direto.”(A3) 

 “Tive um contato na infância, pois de vez em quando visitava um projeto social. 

 Hoje não.”(A4) 

Apesar de todos afirmarem que as PcDF têm habilidades próprias, que pensam que são 

mais comprometidas e que podem desempenhar funções adequadas a ela e que a 

responsabilidade é social de inclusão, afirmam, paradoxalmente, questões espirituais muito 

relevantes:  

 “É missão das PcDF nos ensinar a ser mais humano, eles tem um superpoder de ver o 

 mundo diferente, com mais amor, Deus as fez assim ou permitiu acontecer  isto 

 para nos mostrar que podemos conviver com diferenças e limitações.”(A4) 

 “As pessoas com deficiência vieram com uma missão para poder ensinar alguma 

 coisa, para trazer uma lição pras pessoas que estão ao redor dela”(A2). 

 Neste grupo também todos concordaram com a concepção de Benefícios, pois 

percebem que a contratação de PcDF melhora a imagem da empresa perante os clientes e 

funcionários. 

Já no terceiro grupo, considerado menos inclusivo, pois a concepção de Normalidade 

era maior que a de Inclusão, os respondentes têm um contato atual que prejudicam a relação, 

desfavorecendo a diminuição de preconceito, tal como: eventual, nenhum contato, ansiedade 

no contato, piedade no contato: 

 “Tenho contato eventual com a irmã de uma amiga minha que tem paralisia  

 cerebral, mas coitada,é totalmente dependente da irmã  e da mãe.” (N1) 
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“Não tenho contato direto, mas gostaria de ter.” (N2)  

“Hoje tenho relação mais próxima com uma menina que trabalha comigo no  

 mesmo setor, tento fazer o possível para ter bom relacionamento, mas pela parte dela 

 tem um bloqueio que eu nunca entendi.”(N3)  

 “O primeiro contato com pessoa portadora de deficiência foi na infância, com um 

 primo muito próximo, nós crescemos juntos e convivemos até os dias de hoje. A 

 deficiência dele era de se locomover, pular, engatinhar, sentar quando criança, ele  não 

 possuía os movimentos iguais, passou por diversas cirurgias, a ultima foi cerca de um 

 a dois anos atrás, devido a esses procedimentos, hoje ele consegue andar  sozinho, 

 mas dependente de muletas. O segundo contato foi na escola com um garoto que 

 possuía ossos de vidros, ambos tiveram a capacidade motora limitada, a capacidade 

 mental era em perfeito estado. O terceiro contato também foi na escola, porém 

 pública, onde havia professores que auxiliavam pessoas com deficiência, tive a 

 oportunidade de conhecer e conviver por longos anos. No decorrer desse  tempo, em 

 minha própria classe havia deficientes auditivos, logo depois no ensino médio tive 

 um impacto muito grande por conviver com duas cadeirantes, uma com deficiência 

 no crescimento e coordenação motora das pernas, outra com a deficiência  no 

 crescimento, coordenação motora em todos os sentidos e também o atraso mental, 

 mas sempre as achei fechadas, pouco comunicativas, com pouco interesse por 

 aprendizagem.”(N4) 

Conforme Shannon et.al. (2009) percepções e atitudes negativas em relação às pessoas 

com deficiência persistem. Essas barreiras invisíveis servem para limitar as interações sociais 

com pessoas com deficiências e alimentar a reciprocidade de atitudes negativas. Em estudo 

recente realizado por Coutinho, Rodrigues & Passerino (2017) os resultados revelam que a 

constituição de preconceitos em relação à PcDF contribui para que ela seja percebida como a 

responsável pelas limitações advindas dessa condição – atributo da concepção de 
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Normalidade - omitindo-se fatores provenientes de um contexto social que não assume, ainda, 

a inclusão como compromisso em todos os âmbitos. De acordo com McCaughey & Strohmer 

(2005) “atitudes negativas incluem crenças de que todos os indivíduos com deficiências são 

dependentes, isolados e emocionalmente instáveis” (p. 90). 

 

CONCLUSÃO 

 A partir de todos os dados levantados e analisados, a conclusão deste estudo é de 

afirmar que os futuros gestores que tiveram contato intergrupal positivo com PcDF,  vindo de 

uma maior interação social e com relações afetivas/amizade, têm uma concepção  mais 

inclusiva da deficiência e acreditam nos benefícios da contratação dessas pessoas nas 

organizações e no comprometimento delas para com o trabalho, o que permite a diminuição 

de preconceitos e discriminação, facilitando a inclusão destes na sociedade. Essa constatação 

é reforçada pelos resultados relacionados à frequência de contato com PcDFs em espaços 

valorizados socialmente, como a universidade, influenciando positivamente a percepção das 

pessoas sobre a inclusão delas.  

Importante salientar a importância e o impacto das políticas públicas recentes no 

Braisl que promoveram o acesso de PcDF às Universidades Públicas e Particulares, tirando-as 

de dentro de casa e levando-as e promovendo mudanças no contato e nas concepções de 

deficiência. Esses resultados ratificam, no contexto brasileiro, resultados da pesquisa de 

Shannon et al. (2009), que indicam que a convivência com PcDFs em situação de maior status 

social favorece a ressignificação da visão do potencial dessas pessoas.  

Entretanto, foi percebido, entre futuros gestores com pouco ou nenhum contato ou 

ainda com um contato que gere ansiedade, conflito e piedade, um processo difícil de 

interação/socialização do PcDF e uma diferença no discurso e na prática, o que nos remete a 

uma barreira de preconceito velado e que é também confirmada em pesquisa feita por Assis 

(2012) que conclui que há necessidade de investir na capacitação dos profissionais da 
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organização estudada por ele para que esclareçam suas dúvidas e tenham informações sobre 

como lidar com as PcDF.  

Adiciona-se a esta informação, os resultados do estudo atual que demonstram que o 

simples contato com indivíduos com deficiência não está necessariamente associado a atitudes 

positivas. Embora o contato maior com PcDF possa permitir que outras pessoas obtenham 

uma visão mais precisa e melhor compreensão destas pessoas, o contato deverá ser de maior 

interação social, com relações afetivas  e/ou amizade e o ambiente universitário e os sociais 

são os que possuem melhores resultados, lembrando que tal estudo é referendado por duas 

estratégias metodológicas diferentes, o que reforça a consistência do argumento anterior. 

Espera-se com este estudo poder contribuir com o avanço do conhecimento sobre 

aspectos relacionados às concepções de deficiência e ao contato intergrupal considerados 

relevantes para a inclusão de pessoas com diferença funcional no trabalho e na sociedade. 

Também se espera que os conhecimentos possam indicar possibilidades de desenvolvimento 

de estratégias de formação de futuros gestores que virão a trabalhar com pessoas com 

diferenças funcionais nas organizações, melhorando o processo de interação/socialização, 

além da formação e treinamento de profissionais que já estejam atuando no mercado de 

trabalho. 

Por fim, faz-se necessário considerar que esta pesquisa utilizou uma amostra de 

conveniência e que esses resultados devem ser investigados em outros segmentos 

populacionais. Além disso, considerando-se que a temática sobre contato intergrupal e a sua 

relação na gestão da diversidade é nova no Brasil nos campos organizacionais e sociais, as 

possibilidades de novas pesquisas sobre o assunto é imensa. Novas investigações, 

principalmente no contexto brasileiro podem contribuir para confirmar os resultados desta 

pesquisa e até ampliar seu campo de atuação para os meios organizacionais, educacionais e 

sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por objetivo geral verificar se o contato intergrupal anterior com 

pessoas com diferenças funcionais impacta as concepções de deficiência de futuros gestores e, 

como objetivos específicos, identificar as principais concepções de deficiência compartilhadas 

pelos futuros gestores em estudo; verificar como ocorreu o contato intergrupal anterior junto a 

pessoas com diferenças funcionais (PcDF), em que situação, frequência e que sentimentos 

ocorrem; e contribuir para discussão e implementação de novas ações na Gestão da 

Diversidade. 

O estudo foi realizado em duas etapas: a Etapa 1, de natureza quantitativa consistiu na 

aplicação de questionários do qualparticiparam196 universitários (de um universo de 238), 

dos últimos cinco períodos do curso de Engenharia de Produção e de Administração de uma 

Faculdade Particular de Minas Gerais e, a Etapa 2, de natureza qualitativa, que consistiu em 

entrevistas de aprofundamento para a compreensão dos resultados da etapa 1, do qual 

participaram 16 futuros gestores, conforme visto na metodologia deste artigo. 

Quanto a características demográficas dos universitários que participaram do estudo, a 

amostra foi 59,2 % do sexo feminino e 40,8% do sexo masculino, com idade média de 25,15 

anos (DP = 5,15), variando de 18 até 54 anos, dos quais 108 alunos (55,1%) são do curso de 

Engenharia de Produção e 88 alunos (44,9%) são do curso de Administração. Apesar de todos 

estudarem em uma faculdade particular, cerca de 88% dos respondentes estudaram em escola 

pública no ensino fundamental e médio, demonstrando uma realidade brasileira em relação a 

educação superior, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua) 2016 divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) que afirma que do total de estudantes, 73,5% frequentavam escola pública na 

educação básica, enquanto 26,5%, a rede privada. Enquanto na educação básica os estudantes 

estão predominantemente na rede pública, no ensino superior essa relação se inverte, com 

maior presença da rede privada.  Além disto, observou-se que mais de 85% dos alunos estão 

empregados, o que reflete na diminuição no tempo de reservado para estudos, mas aumento 

da maturidade com um processo de independência familiar. 

A maioria dos respondentes, de uma forma geral, creditam o desempenho das pessoas 

com diferença funcional como bom e, além disso, veem a sociedade como corresponsável 

pelo processo de inclusão, na medida que acreditam que dadas as condições adequadas de 

trabalho, as pessoas com diferença funcional terão bons resultados de trabalho (66,5% 
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concordam com a Matriz de Inclusão). No entanto, vários futuros gestores têm dúvida em 

relação à atitude e ao relacionamento dessas pessoas e à adequação dessas pessoas em apenas 

alguns setores (70,2% têm dúvida sobre os pressupostos da Matriz de Normalidade). Nesse 

sentido, verifica-se que as concepções de deficiência predominantes reproduzem uma 

condição social e histórica que ainda colocam as pessoas com deficiência em situação de 

suspeição sobre suas possibilidades. 

Resultados da pesquisa mostram que grande parte dos alunos já tiveram algum contato 

com PcDF, seja na família, em ambientes sociais, na escola ou no trabalho, mas percebe-se 

apenas 13,5% tem um contato mais diário, número considerado baixo, o que pode  ampliar 

desvantagens para pessoas com deficiências/diferenças funcionais, pois é também no social 

que se inscrevem condições limitadoras que podem favorecer o amálgama deficiência-

carência acentuando a desvantagem do sujeito em relação ao meio. 

 Foi verificado que 25,5% das pessoas tem contato com PcDF no trabalho, mas 

somente 6,6% possuem algum tipo interdependência ou trabalha junto delas. A socialização 

organizacional é tema bastante discutido em diversos estudos já citados no artigo e seus 

resultados apontam para a presença de barreiras e de preconceitos velados, onde há um 

alinhamento do discurso com os princípios da inclusão, contudo, em termos práticos, 

identificou-se um considerável distanciamento entre o processo de inclusão realizado pelas 

instituições e tais princípios.  

Em relação às correlações entre as percepções e o tipo de contato intergrupal, foi 

verificado que o simples contato em si não altera as concepções de deficiência, assim como 

em diversos estudos sobre o Contato Intergrupal, também foi verificado que o simples contato 

não diminuiu o preconceito conforme já descrito no artigo. No entanto, o contato impacta as 

concepções de deficiência em várias circunstâncias, ao observamos os resultados de que 

quanto maior o contato com PcDF na família, mais os futuros gestores acreditam  que há 

benefícios para as organizações na contratação de PcDF, em termos de prestígio da imagem 

da organização diante de funcionários e clientes; que quanto maior os contatos com as PcDF 

em ambiente universitário (dentro e fora de sala de aula), maior a concepção de Inclusão,  em 

que acreditam que dadas as condições e instrumentos de trabalho, as PcDF são capazes de 

bom desempenho, além da crença de que essas pessoas têm mais comprometimento e 

estabilidade no emprego do que outras pessoas.Foi verificado, também, que quanto menor o 

contato social, maior a concepção de Normalidade, ou seja, ela vê a pessoa com as 

características que a limitam, dando prioridade para a diferença funcional, não priorizando seu 

potencial. 

Assim, é possível pensar que futuros gestores que convivem com PcDFs, nesses 
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ambientes, acreditam na possibilidade plena de inclusão dessas pessoas e, além disso, 

concordam que elas podem desempenhar qualquer atividade, desde que a sociedade se prepare 

para recebê-las adequadamente, respeitando suas particularidades.  

Visando verificar se poderia separar os respondentes em grupos relativamente 

homogêneos entre si e heterogêneos entre os agrupamentos no que se refere às concepções de 

deficiência, foi realizada a Análise de Cluster. Os respondentes foram divididos em três 

clusters, sendo que o primeiro agrega pessoas com respostas com o nível de percepção mais 

Inclusivo (Média=5,52) e menor de Normalidade (Média=2,78) e menor Espiritual 

(Média=1,91) com um total de 70 respondentes e denominado Grupo Inclusivo; o segundo 

grupo de pessoas consideradas “politicamente corretas” (Inclusivas (Média=5,22), mas com 

maior percepção Espiritual (Média=3,91), o que pode remeter a sentimentos de caridade em 

relação às PcDF, com o total de 79 respondentes e denominadas Grupo Ambíguo/Indeciso; e 

o terceiro grupo, considerado nesta pesquisa como menos inclusivo, pois as respostas da 

concepção de Normalidade (Média=3,42) foram maiores do que a de Inclusão (Média=3,23) 

com o total de 39 respondentes, denominado Grupo Não-Inclusivo. Tal procedimento foi base 

para a definição das entrevistas de aprofundamento e foram selecionados 6 pessoas do Grupo 

Inclusivo foram denominadas I1, I2, I3, I4, I5, I6; 4 pessoas do Grupo Ambíguo/Indeciso que 

foram denominadas em A1, A2, A3, A4 e 4 pessoas do Grupo Não-inclusivo que foram 

denominadas em N1, N2, N3, N4. 

Em relação à divisão dos clusters Inclusivo, Ambíguos/Indecisos e Não-inclusivos, 

percebeu-se, nas entrevistas, diferenças significativas no modo de pensamento de concepção 

de deficiência em cada um dos grupos. 

No primeiro grupo, considerado o mais inclusivo, todos citaram uma interação maior 

com PcDF, inclusive com uma relação fraterna, social e de trabalho. Tal situação, de interação 

pessoal, é umas das condições facilitadoras de acordo com Pettigrew(1998) para haver o 

contato positivo e em consequência a redução de preconceito e discriminação 

intergrupal,condições estas também verificadas em outros estudos vistos no artigo. É 

importante considerar a distinção entre a quantidade de contato versus a qualidade do contato 

com pessoas com deficiência/diferença funcional. Há evidências de que o contato pessoal, 

íntimo e recompensador com indivíduos com deficiências/diferenças funcionais, diminua 

estereótipos e é associado a um aumento de atitudes positivas.  Estudos deMcManus, Feyes e 

Saucier(2010) constataram que uma maior qualidade de contato previa unicamente atitudes 

mais positivas em relação aos indivíduos com deficiência, enquanto maior quantidade de 

contato e maior conhecimento sobre deficiências não estavam relacionados a atitudes 

positivas. Nenhum dos respondentes deste grupo considera a deficiência como uma questão 
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divina e a consideram sim como uma questão mais social. Tais situações comprovam a 

tendência de formas de pensamentos mais condizentes com a concepção de Inclusão e menos 

com a concepção Espiritual e de Normalidade. 

No segundo grupo, considerado ambíguo ou indeciso por terem uma visão inclusiva, 

mas ao mesmo tempo espiritual, os respondentes têm um contato mais esporádico, 

normalmente apenas visual sem interação direta. Apesar de todos afirmarem que as PcDF têm 

habilidades próprias, que pensam que são mais comprometidas e que podem desempenhar 

funções adequadas a ela e que a responsabilidade é social de inclusão, afirmam, 

paradoxalmente, questões espirituais muito relevantes. Neste grupo também todos 

concordaram com a concepção de Benefícios, pois percebem que a contratação de PcDF 

melhora a imagem da empresa perante os clientes e funcionários. 

Já no terceiro grupo, considerado menos inclusivo, pois a concepção de Normalidade 

era maior que a de Inclusão, os respondentes têm um contato atual que prejudicam a relação, 

desfavorecendo a diminuição de preconceito, tal como um contato eventual, nenhum contato, 

ansiedade no contato ou piedade no contato. 

Conforme Shannon et.al. (2009) percepções e atitudes negativas em relação às pessoas 

com deficiência persistem. Essas barreiras invisíveis servem para limitar as interações sociais 

com pessoas com deficiências e alimentar a reciprocidade de atitudes negativas. Em estudo 

recente realizado por Coutinho, Rodrigues, & Passerino (2017) os resultados revelam que a 

constituição de preconceitos em relação à PcDF contribui para que ela seja percebida como a 

responsável pelas limitações advindas dessa condição – atributo da concepção de 

Normalidade - omitindo-se fatores provenientes de um contexto social que não assume, ainda, 

a inclusão como compromisso em todos os âmbitos.  

Verificou-se ao final do trabalho que o contato intergrupal impacta e modifica sim as 

concepções de deficiência dos futuros gestores, principalmente se este contato vem precedido 

de situações positivas, de afeto e de amizade, além das condições de cooperação, status igual, 

objetivos comuns e a presença de Leis, conforme proposto por Allport(1954) e Pettigrew 

(1998).  

Ao contrário, também foi percebido que a falta de contato ou um contato precedido 

por ansiedade, conflito ou piedade prejudica o contato, o que nos leva a uma maior concepção 

de normalidade e espiritual, e em consequência a manutenção de preconceitos e 

discriminação. Além disto, percebeu-se que o simples contato, sem interação maior e relação 

afetuosa/amizade também dificulta o contato positivo e a diminuição dos preconceitos, e 

consequentemente do todo o processo de inclusão. 

Considerando-se que a temática sobre contato intergrupal e a sua relação na gestão da 
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diversidade é nova no Brasil nos campos organizacionais e sociais, as possibilidades de novas 

pesquisas sobre o assunto é imensa. Novas investigações, principalmente no contexto 

brasileiro podem contribuir para corroborar os resultados desta pesquisa e até ampliar seu 

campo de atuação para os meios educacionais e sociais, pois considera-se como principal 

limitação da pesquisa a falta de possibilidade de generalização dos resultados da amostra 

utilizada. 
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ANEXO 1 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

Caro (a) estudante, 
Este questionário constitui um instrumento importante para compor o perfil socialdos participantes 

da pesquisa.Leia atentamente a cada pergunta e responda marcando com um X na alternativa mais 

adequada ou preenchendo os espaços apropriados. 

Nome: Idade: 

Curso/Período: 

  1 – Sexo: ( ) masculino ( )feminino 

2 – Qual suacor/raça: 

( ) branca ( ) preta ( ) parda ( ) não quero declarar. ()outra: 

3 – Estado Civil: 

( ) casado(a) ( ) solteiro(a) ( )divorciado(a) ( )outros   

4–Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos? 

( ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.431,00). 

( ) De 1,5 a 4,5 salários mínimos (R$ 1.431,01 a R$ 4.293,00). 

( ) De 4,5 salários mínimos a 8 salários mínimos (R$ 4.293,01 a R$ 7.632,00). 

( ) De 8 salários mínimos a 10 salários mínimos (R$ 7.632,01 a R$ 9.540,00) 

( ) Acima de 10 salários mínimos (mais deR$9.540,01) 

5– Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental? 

( ) Todo em escolapública. ( ) A maior parte em escolapública. ( ) Todo em escola 

privada(particular).( ) A maior parte em escola privada (particular). 

6– Em que tipo de escola você cursou o ensinomédio? 

( ) Todo em escola pública. ( ) A maior parte em escola pública. 

( ) Todo em escola particular. ( ) A maior parte em escola particular 

7 –Qual sua ocupação atual? 

( )estagiário ( )autônomo ( )empregado de empresa privada 

( ) servidor público ( ) desempregado ( )outra:___ 
 

CONTATO INTEGRUPAL 

Neste questionário você vai responder perguntas pertinentes ao seu contato anterior com 

pessoas com deficiência. Seja o máximo verdadeiro, não importando como seria o 

“contato desejado” e sim o real. 

1 – Você já teve contato face a face com pessoas comdeficiência? 

( ) Sim ( ) Não 

Se não, pode pular para a questão12. 

2 - Alguém em sua família (pai, mãe, irmão, filhos, avós, tios e primos) possui 

algumadeficiência? 

( ) Sim. ( ) Não. 

Se sim qual a frequência do seu contato com esta pessoa: 

(  ) diária (  ) semanalmente (   ) mensalmente (   )esporadicamente  

3 –Você conviveu com pessoas com deficiência dentro de sala de aula no ensino 

fundamental? 

( ) Sim ( ) Não 

Se sim qual a frequência do seu contato com esta pessoa: 
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( ) sentava ao seu lado ( ) participava de seu grupo ( ) conversava esporadicamente ( ) não 

tinha relação. 

4 – Você conviveu com pessoas com deficiência dentro de sala de aula no ensino 

médio? 

( ) Sim ( ) Não 

Se sim qual a frequência do seu contato com esta pessoa: 

( ) sentava ao seu lado ( ) participava de seu grupo ( ) conversava esporadicamente ( ) não 

tinha relação. 

5- Você convive com pessoas com deficiência dentro de sala de aula nafaculdade? 

( ) Sim ( ) Não 

Se sim qual a frequência do seu contato com esta pessoa: 

( ) sentava ao seu lado ( ) participava de seu grupo ( ) conversava esporadicamente ( ) não 

tinha relação. 

6– Você conviveu com pessoas com deficiência fora de sala de aula, mas dentro de 

sua escola no ensinofundamental 

( ) Sim. ( ) Não. 

Se sim qual a frequência do seu contato com esta pessoa: 

( ) interagia no intervalo diariamente ( )interagianointervalo esporadicamente (  ) via, 

masnuncainteragiu.  

7 - Você conviveu com pessoas com deficiência fora de saladeaula, mas dentro de sua 

escola noensino médio? 

( ) Sim. ( )Não. 

Se sim qual a frequência do seu contato comesta pessoa: 

() interagia no intervalo diariamente ( )interagia nointervalo esporadicamente ( ) via, mas 

nunca interagiu 

8 - Você convive com pessoas com deficiência fora de sala de aula, mas dentro de sua 

faculdade? 

( ) Sim. ( ) Não. 

Se sim qual a frequência do seu contato com esta pessoa: 

( ) interage no intervalo diariamente ( )interage no intervalo esporadicamente ( ) vê, mas 

nunca interagiu. 

9 - Você conviveu ou convive com pessoas comdeficiência em ambiente sociais 

(amigo, vizinho, clube, igreja,práticaesportiva)? 

( ) Sim ( ) Não.   Se sim, qual a frequência do seu contato com esta pessoa: 

(  ) diária (   ) semanalmente (   ) mensalmente (   ) esporadicamente 

10– Você conviveu ou convive com alguma pessoa com deficiência no seutrabalho? 

( ) Sim ( ) Não 

Se sim, qual a frequência do seu contato comesta pessoa: 

( ) possui interdependência ( ) trabalha ao seu lado (  )trabalhano seu setor, mas não 

próximo ( ) trabalha em outro setor,mascom interação( ) trabalha em outro setor, sem 

nenhumainteração. 

11 –  Como você avalia sua experiência no convívio com pessoas com deficiência?( ) 

Positiva ( ) Negativa ( ) Neutra. 

Justifique sua resposta dando exemplo. 

12- Você tem ou teve contato com alguma pessoa com deficiência em alguma mídia 

social (Facebook, Twitter, Instagram,LinkedIN)? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Desconheço. 

Se sim, como você avalia esta experiência: 

(  ) Positiva ( ) Negativa ( ) Neutra. 

 Justifique sua resposta dando exemplo 

13. Você tem informação sobre a questão da inclusão de pessoas com deficiência? 

() Sim, tenho bastanteinformação  (  ) Sim, mas pouca informação () Não tenho 
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informação. 

Se tem, por favor, responda como as obteve. 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO TERMO DE 

ESCLARECIMENTO 

Você está sendo convidado a participar do estudo OS IMPACTOS DO CONTATO 

COM PESSOAS COM DIFERENÇAS FUNCIONAIS NAS CONCEPÇÕES DE 

DEFICIÊNCIADE FUTUROSGESTORES. 

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é 

importante. O objetivo deste estudo é verificar se o contato intergrupal anterior com 

pessoas com diferenças funcionais modifica as concepções de deficiência de futuros 

gestores. 

Caso você participe, será necessário responder um questionário e, se escolhido, 

fazer uma entrevista. 

Há riscos ou desconfortos no estudo. Os desconfortos que podem ocorrer será você se 

sentir cansado ou sem motivação para responder o questionário ou fazer aentrevista. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu 

atendimento. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em 

dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer 

momento do estudo, pois você será identificado com um número. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, , 

(nome do voluntário) 

li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual 

procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e 

benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. 

Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 

participar do estudo. Eu concordo em participar doestudo. 

 

Conselheiro Lafaiete, ............./ ................../................ 

 

Assinaturadovoluntário:  Documento deidentidade:   

 

Alex Roberto Nogueira de Rezende Junior 
Pesquisador responsável 

 
Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal 

de São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br/ (32) 3379-2413. 

E.mail para recebimento do certificado:   
 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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ANEXO 3 

Inventário de Concepções de Deficiência (ICD-ST) 

Instruções: Neste questionário estão listados alguns itens relacionados às diversas formas de ver 

a deficiência. 

Por favor, leia cada um dos itens abaixo e utilize a escala de 1 a 6 para avaliá-los. 

A escala avalia quanto você se identifica com cada item. 

POR FAVOR, NÃO DEIXE QUALQUER ALTERNATIVA SEM RESPOSTA 

1 2 3 4 5 6 

DiscordoTotalmente DiscordoMuito DiscordoPouco ConcordoPouco ConcordoMuito ConcordoTotalmente 
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1. Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da organização junto 

aos clientes. 
1 2 3 4 5 6 

2. Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da organização junto 
aosfuncionários. 

1 2 3 4 5 6 

3. As pessoas com deficiência são mais comprometidas que as demais. 1 2 3 4 5 6 

4. Somente alguns setores são adequados para o trabalho de pessoas com 

deficiência. 
1 2 3 4 5 6 

5. As pessoas com deficiência podem assumir atitudes inadequadas na 
organizaçãoprovocandosituaçõesembaraçosas. 

1 2 3 4 5 6 

6. As pessoas com deficiência são mais propensas a se acidentar que as demais 

pessoas. 
1 2 3 4 5 6 

7. As instituições especializadas são mais aptas a trabalhar com pessoas com 

deficiência que as organizações de trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

8. As pessoas com deficiência costumam ter problemas no relacionamento 
com as pessoas que não possuem deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

9. As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente qualquer 

tipo de trabalho desde que modificadas as condições de trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

10. As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente qualquer 

tipo de trabalho desde que realizadas as adequações necessárias nos 

instrumentos de trabalho. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

11. A qualidade do trabalho de uma pessoa com deficiência é inferior ao das 

pessoas que não possuem deficiência. 
1 2 3 4 5 6 

12. As pessoas com deficiência desempenham o trabalho com baixa 

produtividade. 
1 2 3 4 5 6 

13. As pessoas com deficiência têm pior desempenho no trabalho. 1 2 3 4 5 6 

14. As organizações com grande número de pessoas com deficiência são 

menos competitivas que as demais. 
1 2 3 4 5 6 

15. A convivência com pessoas com deficiência melhora o clima da 
organização. 

1 2 3 4 5 6 

16. A deficiência é uma manifestação de um poder divino que define as 

características que o ser humano deverá possuir em sua vida terrena. 
1 2 3 4 5 6 

17. A deficiência é uma marca que indica uma preferência divina. 1 2 3 4 5 6 

18. As pessoas com deficiência têm uma missão especial em suas vidas. 1 2 3 4 5 6 

19. As pessoas com deficiência são mais estáveis no emprego que as demais. 1 2 3 4 5 6 

 

ICD-ST crivo 

Benefícios da contratação: questões 1, 2 e 15 

Vínculo: questões 3 e 19 

Percepção do desempenho: questões 11, 12, 13 e 14 

Concepção baseada em pressupostos da Normalidade: questões: 4, 5, 6, 7 e 8  

Concepção baseada em pressupostos da Inclusão: questões 9 e 10  

Concepção espiritual: questões 16, 17 e 18 
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APÊNDICE 1–ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Foram realizadas as seguintes questões: 

 Nome, Curso e período?  

 Trabalhando? Se sim, onde? Cargo? Principais funções? 

 Já teve contato com PcDF? Se sim, como foi este contato? Quantas vezes teve 

contato? Quanto tempo durou? Como foi a experiência, pensamentos e sentimentos em 

relação a este contato? 

 O que você pensa sobre a inclusão de pessoas com diferença funcional nas 

organizações? Qual o conhecimento você tem disto?  

 Você acha que contratar PcDF pode melhorar a imagem das organizações, 

tanto internamente entre os funcionários quanto externamente entre clientes, familiares, 

ambiente social? Justifique. 

 Você pensa que a PcDF é mais comprometida que as outras pessoas no 

ambiente de trabalho? 

 A PcDF é mais ou menos competitiva que os outros? Elas entregam serviço 

melhor, pior, igual? O que você pensa sobre isto? 

 A PcDF pode trabalhar em qualquer função dentro das empresas? Ou seria 

apenas em algumas funções específicas? E você acha que ela pode ter atitudes inadequadas 

dentro das organizações?  

 Você acha que se as empresas derem condições de trabalho e capacitação, teria 

condição das PcDF entregarem serviço de qualidade, serem cobradas por metas e resultados? 

 Você acha que a PcDF tem uma missão especial em sua vida? A diferença 

funcional foi algo que Deus quis? Justifique. 

 Você considera a deficiência algo mais individual, médico ou social? A culpa e 

da pessoa ou da sociedade? Justifique. 

 Você acha que o curso te capacita como gestora para atuar com pessoas com 

diferença funcional? Se sim, quais as ferramentas e se não, o que precisaria? 

 Você pensa que o contato anterior com a PcDF pode diminuir o preconceito e a 

discriminação em relação a estas pessoas?  
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