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APRESENTAÇÃO  

As empresas têm adotado, cada vez mais, práticas voltadas à diversidade no 

ambiente de trabalho, a fim de atender as diretrizes e objetivos relacionados às ações 

afirmativas ou Programas de Administração da Diversidade. Há mais de uma década, tem 

crescido o interesse em identificar maneiras pelas quais a diversidade pode contribuir para 

os processos organizacionais e para a efetividade de suas ações (Shore et al., 2011) 

Araújo e Schmidt (2006) e Castel (2008) entendem ações afirmativas como um 

conjunto de políticas e práticas que tem como propósito diminuir desvantagens históricas 

de grupos que foram discriminados ou menos favorecidos ao longo do tempo, com o 

objetivo de garantir maior acessibilidade desses grupos a todas as atividades sociais, bens e 

serviços. Hitt, Miller & Colella (2007) definem diversidade como uma característica de 

grupo e não como uma característica individual. Para Brdulak (2008), a gestão da 

diversidade significa um processo ativo e consciente de gestão focado no desenvolvimento 

futuro da organização, com o propósito de acolher as diferenças existentes entre os 

indivíduos (e no tratamento delas) como um potencial a ser desenvolvido. 

Um dos grupos frequentemente pensados, ao se tratar de gestão da diversidade, é o 

grupo de pessoas com deficiência, às quais foram atribuídas, historicamente, diversas 

características negativas que, direta ou indiretamente, contribuíram para que elas não 

tivessem acesso a diversos direitos sociais, como o trabalho. Matte e Silva (2017) indicam 

um avanço significativo, em relação à inserção de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, porém a falta de ações de socialização e sensibilização dentro das organizações 

pode dificultar a inclusão. Vale destacar que inserção no trabalho é o ato de contratar 

pessoas com deficiência enquanto inclusão no trabalho é um fenômeno social, que sugere a 

relação entre grupos de minoria, visando a garantir chances de redistribuição econômica e 

de reconhecimento de direitos a todos (Carvalho-Freitas, Silva, Tette & Silva, 2017). A 

inclusão no trabalho pode ser entendida como uma possível consequência da gestão da 

diversidade, que segundo Hitt, Miller e Colella (2007), dentro do ambiente organizacional, 

tem destaque para identidades grupais e gestão das mesmas.  

Em se tratando do contexto brasileiro, a legislação defende a igualdade e a 

diversidade. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, os indivíduos possuem 

o direito à igualdade, sem diferenciação de qualquer da natureza (BRASIL, 1988). O 

direito ao trabalho se tornou mais evidente após a promulgação da Lei de Cotas, nome 

popular da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que obriga empresas com 100 ou mais 
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funcionários a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 

pessoas com deficiência. A legislação mais atual sobre o tema no país, o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (2015), declara que toda pessoa com deficiência tem direito à 

igualdade de oportunidades, não devendo sofrer nenhum tipo de discriminação.  

Por conta da exigência legal, as empresas também se mostram preocupadas com a 

contratação e adequação arquitetônica do ambiente de trabalho para as pessoas com 

deficiência, porém a maioria das empresas deixa de cumprir o mínimo exigido pela Lei 

(Matte & Santos, 2007). Maccali (2015) também afirma que poucas organizações 

conseguem cumprir o percentual exigido pela Lei de Cotas, indicando que a legislação 

brasileira ainda não é suficiente para contemplar a inclusão. Simonelli e Jackson Filho 

(2017) realizaram uma revisão de literatura e constataram que o cumprimento da legislação 

está diretamente ligado a fiscalizações e que, mesmo após 30 anos de Lei de Cotas, as 

empresas tendem a atender a norma, mas sem investir e adaptar o ambiente de trabalho 

para melhor receber as pessoas com deficiência. 

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 

ao analisar dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), mostra que as cotas 

para pessoas com deficiência não são totalmente preenchidas. No ano de 2020, pouco mais 

de 50% das vagas destinadas a pessoas com deficiência foram preenchidas. De 768,7 mil 

vagas em aberto, somente 389,2 mil foram preenchidas. No setor público, apenas 10% das 

vagas foram preenchidas. Importante ressaltar que, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a partir da releitura do Censo Demográfico de 2010, 

quase 13 milhões de brasileiros, cerca de 6,7% da população, identificam-se como pessoas 

com deficiência. Nessa releitura, foram consideradas pessoas com deficiência, apenas 

indivíduos que responderam ter muita dificuldade (ou que não conseguiam, de modo 

algum) em, pelo menos, uma das habilidades investigadas (enxergar, ouvir, caminhar ou 

subir degraus) ou possuir deficiência mental/intelectual. 

Werneck-Souza, Ferreira e Soares (2020) realizaram um estudo de caráter 

bibliométrico em pesquisas brasileiras, no qual um dos objetivos foi levantar os fatores 

dificultadores da inserção de pessoas com deficiência. Em relação às empresas, o 

levantamento das principais dificuldades para o cumprimento da Lei de Cotas apontou a 

inadequação dos ambientes físico e social, a ideia de que a adaptação é onerosa e a falta de 

conhecimento sobre a deficiência. 

Tanaka e Manzini (2005) já indicavam, há mais de 15 anos, uma disposição das 

organizações em fazer com que os empregados com deficiência permanecessem em cargos 
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que exigiam baixa qualificação e que envolviam pouca interação com o público. Autores, 

como Garcia e Maia (2014) e Neves-Silva, Prais e Silveira (2015), também afirmam que 

muitas empresas alocam as pessoas com deficiência em cargos operacionais e de 

remuneração mais baixa, de acordo com a deficiência, além de contratar apenas para 

cumprimento da Lei. Acrescentando, Ribeiro e Ribeiro (2009) ressaltam que, justificativas 

como dificuldade de fazer adaptações no ambiente de trabalho ou escassez de pessoas com 

deficiência qualificadas levam à pouca receptividade das organizações brasileiras frente à 

inclusão.  

Uma outra dificuldade recorrente identificada pelas pesquisas tem sido em relação 

às crenças sobre a deficiência compartilhadas por gestores, associando deficiência à 

incapacidade e apresentando preocupações diversas, como necessidades de adaptações. 

Bonaccio, Connelly, Gellatly, Jetha e Ginis (2019) apresentam preocupações que os 

empregadores têm sobre as pessoas com deficiência. Essas questões estão relacionadas 

com Recrutamento e atração organizacional; Seleção de Empregado: Integração social, 

Gestão de Desempenho e, por último, Comportamentos de trabalhadores com deficiência. 

Ademais, as pesquisas têm reforçado que uma das barreiras mais significativas que os 

trabalhadores com deficiência enfrentam no trabalho são as atitudes e os estereótipos 

atribuídos pelos colegas e supervisores (Vornholt et al, 2017). Os gestores, em sua maioria, 

têm baixas expectativas sobre o desempenho do trabalhador com deficiência, questionando 

a capacidade dos indivíduos de atenderem às expectativas de alguma função específica 

(Jones, Latreille & Sloane, 2006).  

Segundo as contribuições clássicas de Fishbein e Ajzen (1977), para compreender 

as disposições das pessoas, ou seja, suas intenções, é necessário entender também suas 

crenças e atitudes. Para os autores, as atitudes em relação ao objeto estão relacionadas às 

crenças que se têm sobre ele. Enquanto a atitude se refere à avaliação favorável ou 

desfavorável de uma pessoa sobre um objeto, as crenças representam as informações que 

ela tem sobre o objeto que está relacionado a algum atributo. 

Entende-se que objeto pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, uma instituição, 

um comportamento, uma política, um evento; e atributo pode ser qualquer objeto, traço, 

propriedade, qualidade, característica, resultado ou evento. Atitude é o julgamento da 

pessoa em relação a um comportamento, ou seja, a disposição (intenções) para a realização 

de um comportamento está relacionada com a atitude percebida em relação ao 

comportamento.  



 

 

10 

 Portanto, é necessário ponderar a força de uma crença, isto é, o grau de 

concordância com ela; e a avaliação (positiva ou negativa) que o indivíduo faz das 

consequências do comportamento. Se as crenças de um indivíduo associam o objeto a 

atributos primordialmente favoráveis, sua atitude tenderá a ser positiva. Por outro lado, 

uma atitude negativa resultará se a pessoa associar a crença a atributos desfavoráveis. 

Quando aspectos comuns a uma crença são identificados, podendo distingui-la das 

demais e permitindo a caracterização de um padrão de percepção da deficiência, tem-se o 

que Carvalho-Freitas (2007) denomina concepção de deficiência. De acordo com pesquisa 

realizada por Carvalho-Freitas e Marques (2010), as possibilidades para a inclusão de 

pessoas com deficiência, em dado período histórico, são decorrentes da forma 

predominante de ver a deficiência que caracterizam essas concepções. Algumas delas são 

elas: 

Concepção espiritual: corresponde à percepção de que as pessoas com deficiência 

vieram ao mundo em cumprimento de alguma missão especial ou por questões divinas. 

Concepção baseada nos pressupostos da normalidade: A deficiência é 

considerada um desvio, sendo as pessoas com deficiência, segregadas em áreas específicas 

da organização. 

Concepção baseada na inclusão: A deficiência é percebida como um problema 

social, no qual a sociedade deve se adaptar para conviver com a deficiência. 

Além disso, a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho (Carvalho-Freitas, 

2007) está relacionada à: 

Percepção dos benefícios da contratação: corresponde à percepção de que 

contratar pessoas com deficiência melhora a imagem e o clima da organização. 

Percepção do vínculo: Acredita-se que pessoas com deficiência são mais 

comprometidas e estáveis. 

Percepção de desempenho: Entendem que o desempenho e a qualidade do 

trabalho das pessoas com deficiência são inferiores em relação aos de pessoas sem 

deficiência. 

Importante destacar que, embora existam várias concepções de deficiência, com o 

predomínio de uma ou outra ao longo da história, as pesquisas têm indicado que uma 

pessoa pode compartilhar várias delas, dependendo do contexto e da força de suas crenças 

(Simas, Souto & Carvalho-Freitas, 2014). Atualmente, pode-se identificar modelos 

teóricos que se fundamentam em crenças distintas sobre a definição do que seja 

deficiência, como o modelo individual/médico, o modelo social (Bisol, Pegorini & 
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Valentini, 2017) e o modelo da diversidade (Palacios & Romañach, 2006). As distinções 

entre essas três perspectivas teóricas sobre a deficiência têm desdobramentos nas ações 

cotidianas de inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Conforme pode ser 

identificado no Quadro 1, em que Carvalho-Freitas, Silva, Tette e Silva (2017) adaptaram o 

comparativo criado por Aznar e Castañon (2008) sobre os modelos de deficiência e 

introduziram o modelo da diversidade1, proposto por Palacios e Romañach (2006). 

Quadro 1 - Quadro comparativo dos modelos de deficiência 

 Modelo individual Modelo social Modelo da diversidade 

A deficiência é 

um problema 

Pessoal / 

Individual/ Privado 

Social / Coletivo Resultante da opressão social 

O eixo da 

intervenção é 

Tratamento médico 

/ Reabilitação 

A ação e a inclusão 

social 

Bioética e os direitos humanos 

As soluções 

surgem ao 

redor da 

Intervenção 

profissional 

Responsabilidade 

individual e coletiva 

Valorização da dignidade 

humana (intrínseca e 

extrínseca) 

Adaptam-se A pessoa à 

sociedade 

Os ambientes às 

pessoas 

Os ambientes às pessoas 

Registram-se Os desvios da 

norma / 

Os sintomas 

Os preconceitos / A 

discriminação / 

Descumprimento dos 

direitos 

Desigualdade, discriminação, 

falta de acessibilidade, falta de 

transversalidade das políticas 

em relação à diversidade 

funcional 

A ação mais 

importante é 

O cuidado / A cura A promoção dos 

direitos humanos 

Garantia de autonomia moral e 

autonomia física 

Terminologias Deficiente / 

Incapacitado 

Pessoa com 

deficiência ou 

pessoa deficiente 

(desabilitada) 

Pessoa com Diferença 

Funcional 

 

Fonte: Carvalho-Freitas, Silva, Tette e Silva (2017) 

 

Na literatura internacional, existem alguns modelos relacionados à inclusão no 

trabalho, sendo o modelo internacional mais referenciado, em relação às pessoas com 

deficiência, o de Stone e Colella (1996). Essas autoras construíram um modelo mostrando 

que a combinação de alguns aspectos explica como as pessoas com deficiência são tratadas 

na organização. Esses aspectos são: ambiente externo (legislação), características 

organizacionais (tecnologia, normas, valores da organização etc.), características pessoais 

(atributos das pessoas com deficiência e do observador - colegas de trabalho e 

supervisores). O modelo prevê que respostas e comportamentos das pessoas com 

 

1 O modelo da diversidade será a base teórica deste estudo, entretanto a pesquisadora optou por não usar a 

terminologia pessoa com diferença funcional, pois, no meio corporativo, o termo mais usado é pessoa com 

deficiência. A utilização do termo foi explicada no treinamento Liderança Inclusiva.  



 

 

12 

deficiência podem transformar as expectativas dos observadores e da organização, e em 

consequência, aumentar as atitudes positivas em relação as pessoas com deficiência.  

Turner (2020) afirma que interações positivas com grupos diferentes podem 

melhorar as relações intergrupais, no entanto, isso não acontece com frequência por falta 

de envolvimento. O contato face a face pode ser usado como ferramenta para alterar 

atitudes e comportamentos nos grupos e para promover relações positivas entre grupos. 

Sendo importante desenvolver habilidades e crenças que permitam esse envolvimento 

positivo. E ressalta que esse contato bem-sucedido, pode ter um papel importante para 

garantir igualdade, confiança, habilidades e experiências. O autor traz, também, a reflexão 

de que se as pessoas estiverem prontas para o contato, isso aumentará as chances de que 

elas tenham interações positivas entre os grupos.  

Segundo Turner (2020), nem todos tem a oportunidade de se envolver em contato 

significativo com membros de outros grupos e, mesmo quando o fazem, essas 

oportunidades nem sempre são aproveitadas. O autor apresenta três soluções para realizar 

intervenções: contato estendido, contato imaginado e contato online. Esses três tipos de 

contato podem ajudar a tornar as pessoas mais confiantes e, por sua vez, mais propensas a 

se envolverem em interações bem-sucedidas com grupos diversos, dentre eles com pessoas 

com deficiência. 

Contato Estendido: O contato estendido é a premissa de que aprender sobre a 

experiência de outros grupos (por exemplo as experiências de pessoas com deficiência) 

pode promover atitudes mais positivas. O contato estendido pode reduzir o preconceito, 

fornecendo um modelo positivo de contato intergrupal. Quando um membro de fora do 

grupo é observado sendo amigável com os membros do grupo, as expectativas sobre as 

interações entre os grupos podem ser mais positivas, reduzindo o preconceito.  

Contato Imaginado: Essa estratégia de imaginar uma interação positiva com 

alguém de outro grupo pode mudar as atitudes em relação a esse grupo. Imaginar como 

pode ser um encontro positivo com uma pessoa com deficiência, ativa conceitos 

normalmente associados a interações bem-sucedidas com membros de outros grupos, como 

sentir-se mais confortável e menos apreensivo com o contato. 

Contato Online: Envolve a interação via software de chat ou videoconferências 

com pessoas consideradas como pertencentes a grupos de minoria. Esse modelo ajuda a 

preparar as pessoas para o contato face a face com a pessoa com deficiência, aumentando 

suas atitudes positivas. Além de ser uma intervenção atraente por ser menos onerosa e 

praticamente mais fácil de instigar do que o contato presencial. 
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Dentro do âmbito organizacional, para realizar a gestão da diversidade, seja por 

atender a legislação ou para promover, de fato, a inclusão, existem ferramentas que podem 

garantir o desenvolvimento de uma cultura diversa e inclusiva, como palestras, 

treinamentos, workshops e ações de sensibilização (Regina et al., 2015), que fazem parte 

do que se denomina ações de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E). Para 

efeito da presente pesquisa, adotaremos as definições utilizadas por Meneses, Zerbini e 

Abbad (2011):  

Treinamento: ação direcionada para atividades atualmente desempenhadas 

Desenvolvimento: Ação orientada para o crescimento pessoal e profissional do 

funcionário e sem vínculo estreito com as atividades presentes ou futuras, demandadas por 

determinada organização. 

Educação: ação voltada para atividades que serão desempenhadas em um futuro 

breve. 

Para Bagattoli e Muller (2016), a partir do treinamento, desenvolvimento e 

educação, modificam-se aspectos profissionais e pessoais, mudando, também, 

comportamentos, abrindo novos horizontes, possibilitando crescimento e disseminação de 

atitudes mais positivas. É por meio do processo de aprendizagem que as pessoas se 

qualificam, otimizam suas competências, mudam suas atitudes e se tornam capazes de 

alcançar a qualidade desejada pelas organizações, que, por sua vez, precisam estimular e 

apoiar o desenvolvimento contínuo dos colaboradores para preservar sua competitividade. 

(Leite & Loft, 2013; Dutra, Dutra & Dutra, 2017). 

Menezes (2018) explica que para uma boa capacitação, ou seja, para um bom 

treinamento acontecer é necessário realizar três tipos de análise2. De maneira resumida, a 

primeira análise é a organizacional, que contempla a identificação dos resultados 

organizacionais da empresa a serem ofertados pelo treinamento, ou seja, definição do 

objetivo. Importante também analisar as condições ambientais que podem interferir na 

execução do treinamento. A segunda análise é a de tarefas, na qual são definidas as 

atividades e condições para realizar o treinamento, a fim de que os participantes tenham 

um bom desempenho. Por fim, a análise individual, período em que são identificadas as 

justificativas para a participação de indivíduos ou mesmo grupos de trabalho.  

 

2 Considerando os objetivos que serão apresentados no artigo, a presente pesquisa adotará a análise 

organizacional e individual. 
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Abbad, Gama e Borges-Andrade (2000) sinalizam os três aspectos mais avaliados 

no subsistema de avaliação de treinamento: Reação, Aprendizagem e Impacto de 

Treinamento no Trabalho. O nível de reação é a avaliação sobre o grau de satisfação dos 

participantes em relação à estrutura do treinamento, como conteúdo programático, 

instrutor, estratégias de ensino utilizadas, finalidade do treinamento etc. A aprendizagem 

verifica o nível de entendimento do que foi ensinado no treinamento, isto é, o grau de 

aprendizagem dos participantes, que pode ser medido por meio dos resultados obtidos em 

avaliações, como provas. Já o impacto de treinamento no trabalho corresponde aos 

efeitos produzidos pelo treinamento nas ações do participante, isto é, tanto nas ações de 

desempenho, relacionada ao conteúdo do treinamento, quanto na motivação e atitudes do 

participante após o treinamento. 

Segundo levantamento de Carmo e Abbad (2021), no Brasil, predominam os 

estudos de avaliação de treinamentos no nível do indivíduo (Zerbini & Abbad, 2010), 

avaliando aprendizagem, reações, transferência de treinamento e impacto do treinamento 

no trabalho (Araújo, Abbad, & Freitas, 2017; Cechella, Abbad, & Wagner, 2021; Mourão 

& Marins, 2009). 

Segundo Balarin, Zerbini e Martins (2014), Impacto de Treinamento no Trabalho é 

definido como a opinião do participante sobre os efeitos do treinamento em sua motivação, 

desempenho, autoconfiança e abertura a mudanças. O impacto pode acontecer de modo 

mais abrangente, em dimensões gerais do comportamento, além daqueles previstos no 

programa de TD&E, ou em tarefas diretamente relacionadas aos objetivos e conteúdo do 

programa. Na presente pesquisa, a mudança de crenças e atitudes em relação aos 

trabalhadores com deficiência foi considerado o Impacto de Treinamento no Trabalho. 

Apesar das discussões sobre a inserção e inclusão no trabalho de pessoas com 

deficiência ser objeto de estudo de pesquisadores brasileiros, (Faria, Siqueira, & Carvalho, 

2013; Suzano, J. C. C., Nepomuceno, M. F., Ávila, M. R. C., Lara, G. B., & Carvalho-

Freitas & Carvalho-Freitas, 2008; Simonelli & Jackson Filho 2017) e da crescente 

produção de conhecimentos sobre treinamentos e seus efeitos sobre pessoas, organizações 

e sociedade (Araujo, Abbad & Freitas, 2019), não foi encontrado um número de pesquisas 

significativo relacionado a avaliações de impacto de treinamentos direcionados para 

gestores e considerando o impacto sobre mudanças de crenças e atitudes. Um estudo 

encontrado na literatura apresenta que o treinamento como forma de intervenção pode ser 

um caminho metodológico viável para produzir mudanças nas concepções e atitudes 
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sociais de funcionários para inclusão de pessoas com deficiência no trabalho (Vilela & 

Leite, 2017). 

 Portanto, vê-se a necessidade de realizar pesquisas a respeito, compreendendo a 

necessidade da gestão, da sensibilização e da interação com a diversidade. Para a eficiência 

dessa gestão nas organizações, é necessário que os profissionais envolvidos, 

principalmente os que ocupam cargos de liderança, promovam a valorização da 

diversidade, de modo a sensibilizar as pessoas em relação a suposições, decisões e 

julgamentos que afetam o comportamento de todos os membros da empresa (Bateman & 

Snell, 1998). 

Considerando os aspectos apontados, sobre pessoas com deficiência, treinamento e 

mudanças sobre atitudes e crenças, surgem algumas reflexões: Quais as melhores 

estratégias para facilitar a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho? A liderança 

tem acesso às informações sobre estratégias de inclusão? O treinamento sobre inclusão 

para lideranças é capaz de produzir mudanças nas crenças e na atitude desses líderes?  

Esses questionamentos estão inseridos dentro do contexto profissional da 

pesquisadora, que tem atuação em ambiente corporativo e na área de Recursos Humanos. 

Cabe destacar alguns pontos dessa experiência que podem acrescentar a esta pesquisa, 

como a graduação em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, na qual 

foi bolsista de Iniciação Científica e participante do Núcleo de Pesquisas em 

Acessibilidade, Diversidade e Trabalho (NACE). Com a conclusão do curso, a atuação foi 

no campo de Psicologia Organizacional dentro de empresas do ramo de Mineração e 

Metalurgia, na área de Recursos Humanos. Dentre as principais atividades, estão incluídas 

Recrutamento & Seleção e Treinamento & Desenvolvimento, e, com essas experiências, a 

pesquisadora também teve oportunidade de lecionar a disciplina de Administração de 

Recursos Humanos para turmas do curso técnico de administração.  

Partindo do referencial teórico estudado e de sua experiência prática, a 

pesquisadora propôs analisar os efeitos da prática de treinamentos sobre a percepção de 

gestores em relação aos trabalhadores com deficiência, avaliando se há impacto do 

treinamento nas crenças e atitudes de gestores. Com isso, espera-se que essa pesquisa, 

contribua de forma relevante e prática para o ambiente organizacional e para as pessoas 

com deficiência. Além de contribuir para a ampliação dos conhecimentos produzidos no 

campo da diversidade funcional. 

A metodologia utilizada na pesquisa seguiu o delineamento pré-teste, intervenção e 

pós-teste. A intervenção foi aplicação de um treinamento online denominado Liderança 
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Inclusiva. Como pré e pós teste, foi utilizado um questionário contendo inventários como:  

ICD-ST - Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho (Carvalho-

Freitas, 2012; Carvalho-Freitas & Marques, 2010); ICT - Inventário de Consequências de 

Trabalhar com Pessoas com Deficiência e IAP- Inventário de Ações Possíveis no Processo 

de Inserção de Pessoas com Deficiência (Carvalho-Freitas et al. ,2015). Questões sobre 

atitudes em relação à inclusão de pessoas com deficiência, desenvolvidas especificamente 

para a presente pesquisa, considerando os referenciais apresentados sobre atitude, além de 

Variáveis Sociodemográficas e de Caracterização do Contexto de Trabalho. A pesquisa foi 

realizada em uma mineração, por se tratar de uma empresa com mais de 400 empregados, 

o que significa que, para o cumprimento da Lei de Cotas, 3% do quadro deve ser destinado 

a vagas para pessoas com deficiência. 

 

Artigo: Impacto do treinamento “Liderança Inclusiva” nas crenças e atitudes de 

gestores em relação a trabalhadores com deficiência” submetido na revista Psicologia: 

Organizações e Trabalho avaliada como A2 na Psicologia, pela Qualis Capes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise dos impactos do treinamento “Liderança Inclusiva” foi observado 

que após a intervenção (treinamento), os participantes (gestores) tiveram uma nova 

percepção sobre o trabalho das pessoas com deficiência, além de demonstrarem atitudes mais 

positivas ao realizarem a inclusão delas no ambiente organizacional. Na presente pesquisa, 

a mudança de crenças e atitudes em relação aos trabalhadores com deficiência foi 

considerada como sendo o Impacto de Treinamento no Trabalho, que, segundo Balarin, 

Zerbini e Martins (2014), é definido como a opinião do participante sobre os efeitos do 

treinamento em sua motivação, desempenho, autoconfiança e abertura a mudanças. 

Por meio das análises quantitativas, foram identificadas mudanças significativas nas 

crenças sobre a deficiência – concepção espiritual – e nas formas de considerar as ações 

possíveis em relação à inclusão e aos benefícios de contratação. O conjunto de instrumentos 

utilizado possibilitou a confirmação de que a adoção de treinamentos embasados em 

informações, experiências positivas e contato com pessoas com deficiência pode produzir 

impacto positivo nas organizações e para as próprias pessoas com deficiência, corroborando 

estudos anteriores que indicam que as pessoas tendem a apresentar atitudes e interações mais 

positivas em relação à inclusão em virtude deste tipo de intervenção (Turner, 2020; Stone & 

Colella, 1996; Fishbein & Ajzen, 1975). 
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Já pela análise qualitativa realizada no segundo momento do treinamento, após 30 

dias, foi possível verificar que os participantes apresentaram favorabilidade sobre ações 

possíveis em relação à inclusão. Além de demonstrarem motivação para compartilhar 

informações positivas sobre pessoas com deficiência, a fim de modificar crenças e atitudes 

de suas equipes, apoiando a importância do engajamento da liderança na prática de 

treinamentos que promovam melhorias na organização como um todo (Araujo, Abbad e 

Freitas, 2017). 

Neste estudo, também foi possível verificar que o treinamento foi positivo para os 

gestores através das atividades realizadas no início e no fim do treinamento. De acordo com 

Meneses, Zerbini e Abbad (2011), a avaliação de treinamento tem diversas finalidades, como 

fornecer informações sobre lacunas na aprendizagem dos participantes e no desempenho dos 

instrutores; identificar falhas no planejamento; verificar se o treinamento foi positivo para 

os participantes e organizações em termos de aplicação; e confirmar o quanto as habilidades 

aprendidas estão sendo aplicadas e quais aspectos facilitam ou dificultam este processo. No 

estudo, os participantes responderam sobre como eles estavam chegando e saindo do 

treinamento, como demonstram as figuras abaixo: 

 

Imagem 1: Resultado do Check in Turma 1 
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Imagem 2: Resultado do Check out Turma 1 

Cabe ressaltar que a pesquisa foi realizada em uma única organização e que apenas 

40% dos participantes dos treinamentos realizaram pré-teste e pós-teste, de acordo com as 

orientações, reduzindo a amostra para análise dos resultados. Este aspecto indica a 

necessidade de que o estudo seja replicado em outras organizações e com um número maior 

de participantes, a fim de possibilitar uma maior consolidação dos resultados encontrados. 

Além disso, a identificação dos participantes (visando exclusivamente à comparação de 

respostas fornecidas antes e depois da intervenção) foi realizada apenas no primeiro 

encontro, por meio de dados sociodemográficos. Já no segundo encontro, não houve formas 

de identificar os participantes, não sendo possível confirmar que os participantes do segundo 

momento do treinamento são os mesmos que responderam ao pré-teste e ao pós-teste no 

primeiro momento do treinamento. 

Em se tratando de sugestões para os próximos estudos, é desejável analisar se há 

diferença no impacto dos resultados entre as modalidades de treinamento online e presencial. 

Além disso, é relevante realizar uma avaliação longitudinal dos impactos de treinamentos 

deste tipo, pela realização de novos encontros com os participantes para constatar se 

mudanças nas crenças e atitudes, bem como se as considerações acerca das ações possíveis 

e dos benefícios da contratação permaneceram ou se modificaram a médio e longo prazo. 

Apesar das limitações do estudo, considera-se que o conjunto de ferramentas 

detalhadas na metodologia do artigo pode contribuir de forma relevante e prática para o 

ambiente organizacional e para as pessoas com deficiência, sendo possível a disseminação 
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do treinamento como curso online ou presencial, no qual seja possível quantificar os 

resultados por meio de instrumentos validados.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PESQUISA: Impacto do treinamento “Liderança Inclusiva” nas crenças e atitudes de 

gestores em relação a trabalhadores com deficiência  

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

A pesquisa Impacto do treinamento “Liderança Inclusiva” nas crenças e atitudes de 

gestores em relação a trabalhadores com deficiência tem por objetivo analisar os efeitos da 

prática de treinamentos sobre a diversidade, em específico no pilar de pessoas com 

deficiência, avaliando o impacto do treinamento nas crenças e atitudes de gestores para a 

inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Será necessário responder questionários, 

e/ou participar do treinamento sobre pessoas com deficiência, os quais não implicam em 

riscos ou desconfortos.  

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João 

del Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

Telefone de contato do pesquisador: (31) 99939-5947  

Nara Baêta da Costa - Mestranda em Psicologia UFSJ  

 

Nara Baêta da Costa 

Mestranda em Psicologia UFSJ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, _________________________________________________________________,  

(Nome do voluntário) 

RG _______________, li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o 

estudo e qual procedimento a qual serei submetido. Eu entendi que sou livre para interromper 

minha participação a qualquer momento e concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa. Sei que meu nome não será divulgado, não terei despesas e não receberei dinheiro 

para participar do estudo. Além disso, permito a divulgação dos dados da pesquisa em 

publicação, garantindo o anonimato dos participantes. 

____________________,____________________________________, ___/___/_____ 

               (Cidade)                   (Assinatura do participante)                         (Data) 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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ANEXO 2 

 

INVENTÁRIO DE CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA (ICD-ST) 
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 ITEM SEM RESPOSTA! 
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ANEXO 3 

 

INVENTÁRIO DE AÇÕES POSSÍVEIS (IAP) 
Abaixo estão listadas ações relacionadas ao trabalho com pessoas com deficiência. Marque o quanto você concorda que 

cada uma delas seja possível. Favor não deixar nenhum item sem responder. 
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1. É possível contratar intérpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais) em todas as instituições e empresas para facilitar a 

comunicação com pessoas surdas. 

 

1 2 3 4 5 6 

2. É possível fazer adaptações no processo de ensino-aprendizagem 

para pessoas com deficiência. 

 

1 2 3 4 5 6 

3. Considero possível incluir adequadamente pessoas com deficiência 

nas escolas regulares de ensino. 

 

1 2 3 4 5 6 

4. Considero possível manter vagas específicas para o estacionamento 

de pessoas com deficiência. 

 

1 2 3 4 5 6 

5. Acredito que posso contribuir para a inclusão social das pessoas 

com deficiência. 

 

1 2 3 4 5 6 

6. Considero possível fazer adaptações nas condições de trabalho para 

pessoas com deficiência. 

 

1 2 3 4 5 6 

7. Considero possível fazer adaptações nos espaços urbanos (ruas, 

calçadas) para facilitar o acesso de pessoas com deficiência. 

 

1 2 3 4 5 6 

8. Considero possível fazer adaptações arquitetônicas (prédios, casas, 

áreas de lazer, escolas, empresas) para facilitar o acesso de pessoas 

com deficiência em todos os lugares. 

 

1 2 3 4 5 6 

9. Acredito que seja possível a todas as instituições e empresas 

oferecerem tecnologias para auxiliar a participação ativa das 

pessoas com deficiência. 

 

1 2 3 4 5 6 

10. Acho que seja possível garantirmos condições para que as pessoas 

com deficiência tenham as mesmas oportunidades. 

 

1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 4 

INVENTÁRIO DE CONSEQUÊNCIAS DE SE TRABALHAR COM PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA (ICT) 
 

Abaixo estão listadas consequências que as pessoas geralmente associam ao trabalho com 

pessoas com deficiência. Marque o quanto você concorda com cada uma delas. Favor não 

deixar nenhum item sem responder.  
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1.Menores resultados. 
1 2 3 4 5 6 

2.Maior ansiedade para mim. 
1 2 3 4 5 6 

3.Carga de trabalho maior para mim. 
1 2 3 4 5 6 

4.Desenvolvimento de novas habilidades interpessoais. 
1 2 3 4 5 6 

5.Oportunidade para repensar valores. 
1 2 3 4 5 6 

6.Resultados de trabalho mais lentos. 
1 2 3 4 5 6 

7.Conhecimento de formas de adaptação do meio para facilitar o acesso 

das pessoas com deficiência. 1 2 3 4 5 6 

8.Oportunidade de conhecer a capacidade das pessoas com deficiência. 
1 2 3 4 5 6 

9.Aumento dos custos/gastos das instituições. 
1 2 3 4 5 6 

10.Contribuição para a diversidade cultural nas instituições. 
1 2 3 4 5 6 

11.Aumento da criatividade e inovação nas instituições. 
1 2 3 4 5 6 

12.Aumento da capacidade de resolução de problemas. 
1 2 3 4 5 6 

13. Dificuldade em conseguir que a equipe se integre (pessoas com e sem 

deficiência). 1 2 3 4 5 6 

14. Dificuldade em conseguir o melhor resultado de cada um. 
1 2 3 4 5 6 

15. Dificuldade em conseguir garantir as adaptações no ambiente para as 

pessoas com deficiência. 1 2 3 4 5 6 

16. Teria dificuldades na comunicação com as pessoas com deficiência. 
1 2 3 4 5 6 

17. Teria dificuldades em motivar o grupo. 
1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 5 

 

QUESTIONÁRIO DE VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E DE 

CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE TRABALHO 

 

A pesquisa Impacto do treinamento “Liderança Inclusiva” nas crenças e atitudes de 

gestores em relação a trabalhadores com deficiência tem por objetivo analisar os efeitos da 

prática de treinamentos sobre a diversidade, em específico no pilar de pessoas com 

deficiência, avaliando o impacto do treinamento nas crenças e atitudes de gestores para a 

inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Será necessário responder questionários, 

e/ou participar do treinamento sobre pessoas com deficiência, os quais não implicam em 

riscos ou desconfortos.  

 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO  

Idade:  Sexo: (    ) Feminino (    ) Masculino  

Escolaridade: (    ) Técnico (    ) Superior (    ) Especialização  

Qual Curso?  

Tempo de empresa:    

Cargo:  Tempo na Função atual:  

Já participou de processo seletivo com candidatos com deficiência?  

(    ) Sim (    ) Não  

Trabalha diretamente com pessoas com deficiência?  

(    ) Sim (    ) Não  

Se sim, quantas pessoas?  

Se sim, quais deficiências?  

Trabalha indiretamente (outras equipes) com pessoas com deficiência?  

(    ) Sim (    ) Não  

Se sim, quantas pessoas?  

Se sim, quais deficiências?  
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ANEXO 6 

APRESENTAÇÃO DO TREINAMENTO LIDERANÇA INCLUSIVA 
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Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=s6NNOeiQpPM  

https://www.youtube.com/watch?v=s6NNOeiQpPM
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ANEXO 7 

 

ATIVIDADE 1 – CONCEPÇÕES HISTÓRICAS 
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ANEXO 8 

 

ATIVIDADE 2 – ESTUDO DE CASO 
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ANEXO 8 

 

ATIVIDADE 3 – QUESTÕES SOBRE LIDERANÇA 
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ANEXO 9 

 

Check List Liderança Inclusiva 

 

1
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3

3

40

58,8

Sinalizações são apresentadas em múltiplos formatos (visual e tátil, visual e sonora ou 

visual, tátil e sonora)

Comentários e ações a serem desenvolvidas:

São analisadas estratégias para promoção ou crescimento de carreira

3 - Bom: Atende aos padrões previstos.

Existe acesso para pessoas com baixa visão (escadas sinalizadas, corrimão, percurso 

sem obstáculo, iluminação, etc.)  e para pessoas cegas?

AVALIAÇÃO FINAL

(%)

(   ) Muito Bom - 90% a 100%

(   ) Bom - 60% a 89%

( x ) Necessita de desenvolvimento - 26% a 59% 

(   ) Insatisfatório - 1% a 25%

As pessoas de sua área são favoráveis a trabalhar com pessoas com deficiência
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As pessoas com deficiência são incluídas nas atividades informais

Existem softwares ( recursos tecnológicos) que facilitam o desenvolvimento das 

atividades dos trabalhadores. (lupa, softwares de voz, iluminação para sinalização)

Negociamos entrega de resultados com os trabalhadores com deficiência.

Existem chances de permanecer  no emprego e nele progredir para pessoas com 

deficiência

Existe uma adequação do perfil delas às atividades que o trabalhador com 

deficiência/diferença funcional desenvolve.

Existe acesso para pessoas cadeirantes (rampas, elevadores, percurso sem obstáculos 

ou transporte da empresa)

Existe acesso para pessoas com mobilidade reduzida (percurso sem obstáculos, 

corrimão em escadas, elevadores ou transporte da empresa)

1 - Insatisfatório:  Não atende aos padrões previstos.

2 - Necessita de desenvolvimento: Atende parcialmente aos padrões previstos.

As pessoas com deficiência são incluídas em equipes multidiciplinares (CIPA, trabalhos 

internos, comitês)

 Check List - Liderança inclusiva

RESULTADO GERAL (%)

TOTAL DE PONTOS

Como líder, sei das expectativas que as pessoas com deficiênda da minha área têm.

As pessoas com deficiência de sua área de trabalho se sentem incluídas

C
ri
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e

 A
va

li
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ão Pensando em sua área de trabalho, pontue cada item de 1 a 4 conforme definição abaixo:

Pontuação

4 - Muito Bom: Atende aos padrões previstos, apresentando alguns aspectos acima dos estabelecidos.

Existe possibilidade de comunicação com as pessoas, independentemente de sua 

diferença funcional/deficiência (software de voz para cegos e pessoas de baixa visão; 

apresentações legendadas para pessoas com perda auditiva)

Temos intérprete em reuniões ou apresentações.

São analisados treinamentos específicos ou necessários caso o empregado apresnete 

dificuldades.

ITENS AVALIADOS


