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“A menos que modifiquemos a nossa maneira 
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problemas causados pela forma como nos 

acostumamos a ver o mundo.” 
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RESUMO 

As instituições públicas têm a obrigatoriedade de inserção das pessoas com deficiência (PcDs) 

devido à imposição legal advinda da Lei 8.112/90. O desconhecimento das potencialidades 

desses indivíduos é recorrente nas organizações, sendo necessárias a análise e a gestão das 

condições de inserção de PcDs nessas organizações. De acordo com Sassaki (2003),existem 

barreiras que impedem a inclusão das PcDs, podendo serdivididas em seis dimensões: 

arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais, programáticas e atitudinais. O 

objetivo deste estudo foi verificar a relação entre as barreiras atitudinais e o processo de 

socialização organizacional desse público. Para isso, realizaram-se a construção e a validação 

do Inventário de Percepção de Barreiras Atitudinais no Trabalho por parte de Pessoas com 

Deficiência (IBAT-PD), um instrumento que identifica as percepções das PcDs em relação às 

barreiras atitudinais enfrentadas no contexto do trabalho. A análise fatorial indicou a 

existência de dois fatores e os resultados indicaram a validade e a fidedignidade do 

instrumento (α = 0,914). A investigação adotou o modelo quali e quanti, sendo realizado um 

survey com sete prefeituras do Campo das Vertentes, totalizando 17 PcDs participantes. 

Foram aplicados dois instrumentos:o IBAT-PD e o Inventário de Socialização Organizacional 

(ISO) (Borges, Silva, Melo, & Oliveira,2010), e as entrevistas foram submetidas à análise de 

conteúdo. Os resultados demonstraram que as PcDs pesquisadas obtiveram bons resultados 

nos fatores de socialização organizacional e resultados hesitantes em relação às barreiras 

atitudinais. Demonstrou-se que existem correlações de forte magnitude entre os fatores do 

ISO e do IBAT-PD, evidenciando que a percepção das barreiras atitudinais por parte das PcDs 

influencia na adaptação ao trabalho, e vice-versa. O estudo, por meio da Análise de Cluster, 

propiciou verificar a existência de dois padrões de percepção de barreiras atitudinais e 

socialização organizacional que foram divididos entre o cluster dos Mais Adaptados, com 11 

membros e o cluster dos Menos Adaptados, com seis membros. Concluiu-se que essas 

instituições pesquisadas não favorecem a inclusão, realizando a mera inserção, haja vista que 

realizam táticas individuais e informais de socialização organizacional, deixando a cargo das 

próprias PcDs o processo de socialização organizacional, fato que pode aumentar as barreiras 

atitudinais das outras pessoas frente às possibilidades de trabalho desse público. 

 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Inclusão. Barreiras. Diversidade. Socialização 

Organizacional. 
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ABSTRACT 

 

Public Institutions has the mandatory for the insertion of people with a disability according to 

the Statutory requirement  from 8112/90 Law. The unknowledge of these people’ potentiality  

is recurrent in the Organizations and it’s necessary the analyses and management of 

conditions of PwD’s insertion at these Organizations. According with Sassaki (2003) there are 

barriers that prevent the PwD’s inclusion and it can be divided in six dimensions: 

architectural, communicational, methodological, instrumentals, programmatical and 

attitudinal. The main objective of this research was to verify the relation between the 

attitudinal barriers and the socialization organizational process of these people. For this, it  

has been built and validated  the  Inventory of Atitudinal Barriers answered by people with 

disabilities (IAB – PwD), an instrument which  identifies the PwD’s perception related  to 

attitudinal barriers faced  in the workplace. The factorial analyses has indicated the existence 

of two factors and the results has indicated the instrument’s validity and reliability. The 

research adopted the qualitative and quantitative model, and it has been realized with 7 City 

Hall located in Campo das Vertentes totalizing 17 PwD participants. It has been applied two 

instruments IAB – PwD and  IOS – Inventory of Organizational Socialization (Borges, Silva, 

Melo, & Oliveira, 2010) and the interviews has been summited to content analyses. It has  

been demonstrated by the results that PwD surveyed has achieved   good results in the 

organizational socialization factors and hesitant results related to attitudinal barriers. It has 

been demonstrated the high magnitude of correlations between the IOS and IAB – PwD, 

evidencing that the perception of attitudinal barriers by the PwD affects the adaptation to the 

work and vice versa. The research by Cluster Analyses has allowed  to verify the existence of 

two standards of attitudinal barriers’ perception and organizational socialization’s perception 

which were divided between the More Adapted cluster with 11 members and the Less 

Adapted Cluster with 6 members.  It concludes  that the investigated Institutions don’t favor 

the inclusion, since they provide the mere insertion through individual and informal strategies 

of organizational socialization, leaving the task of the organizational socialization process to 

the PWD themselves. This fact might increase attitudinal barriers of the other people  towards  

these publics’ work potentials. 

Keywords: Persons with disability. Inclusion. Barriers. Diversity. Organizational 

Socialization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relevância dos estudos acerca de pessoas com deficiência (PcDs) pode ser 

demonstrada com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em censo 

realizado em 2010. O Brasil possui cerca de 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de 

deficiência, representando aproximadamente 24% da população. No mundo, existem 650 

milhões de pessoas com deficiência, o que representa cerca de 10% da população mundial.  

Importante ressaltar ainda que 72% das PcDs encontram-se em idade produtiva (Organização 

Internacional do Trabalho, 2009). Stone-Romero, Stone e Lukaszewski (2006) demonstraram 

que cerca de uma em cada cinco pessoas nos Estados Unidos tem uma deficiência. Ainda, 

prevê-se que 30% das pessoas sem deficiência (PsDs) irão adquirir algum tipo de deficiência 

durante seus anos de trabalho. Além disso, esse público forma o maior grupo minoritário dos 

Estados Unidos da América (EUA). 

Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) indicaram que, no Brasil, 

existem 330,3 mil vínculos empregatícios declarados como sendo de PcDs, representando 

0,70% do total dos vínculos empregatícios do País (Ministério do Trabalho e do Emprego –

MTE, 2012). Mitra, Posarac e Vick (2013) investigaram a situação econômica de PcDs em 

países em desenvolvimento, demonstrando que a deficiência é significativamente associada 

com maior pobreza. Comparadas com as de PsDs, tais taxas têm maior dimensão, 

complexidade e gravidade. Stone-Romero et al. (2006) também confirmaram que PcDs são 

três vezes mais propensas a viver abaixo do nível de pobreza do que PsDs e, quando são 

empregadas, geralmente são segregadas em condições de baixa remuneração. Além disso, 

agregam poucas oportunidades para experimentar uma vida de trabalho gratificante, e isso 

pode não só prejudicar seus sentimentos de autoestima, mas também ajuda a perpetuar a sua 

estigmatização. 

A exclusão de crianças com deficiência do ambiente escolar também se configura como 

um fator de análise relevante, visto que, sem educação, as PcDs têm menor probabilidade de 

alcançar o trabalho remunerado, sendo mais propensas a permanecerem pobres (Shakespeare, 

2012). Tal perspectiva dificulta ainda mais a alcançarem a transformação de suas realidades 

sociais. Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostraram diferenças significativas entre 

o nível de instrução das PcDs em relação às PsDs. Contabilizou, também, que 61,1% da 

população de 15 anos ou mais, de PcDs, não tinham instrução ou possuíam apenas o Ensino 
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Fundamental incompleto. Para PsDs, esse percentual é de 38,2% para a mesma faixa etária, 

representando uma diferença de 22,9 pontos percentuais (IBGE, 2010). 

Mitchell e Snyder (2012) verificaram que a falta de espaço compartilhado com PcDs fez 

com que elas se tornassem despreparadas para uma vida social integrada. Segregação 

educacional, excesso de zelo, medicalização, isolamento habitacional, barreiras comerciais 

privadas, leis de preservação histórica de edifícios, desincentivos econômicos ao emprego e 

mercados consumidores que resistem a reconhecer a inclusão de PcDs têm papéis importantes 

para a exclusão desse público. 

Sassaki (2010) defende a ideia de que a mudança da realidade social da PcD poderá 

ocorrer pela sensibilização da sociedade para uma visão inclusivista. A inclusão social é 

pautada na perspectiva de que a sociedade é a responsável por promover uma equiparação de 

oportunidades e realizar as mudanças necessárias para garantir a acessibilidade de todas as 

pessoas. É o que se necessita para uma sociedade sem quaisquer barreiras na participação 

social. 

Contudo, a forma como está organizada nossa sociedade contribui para o processo de 

exclusão e preconceito que permeia a vida da PcD. Segundo Araújo (1996), historicamente, a 

incidência de PcDs no Brasil é consequência de carência alimentar, falta de higiene e 

acidentes de trânsito, diferentemente do que aconteceu em outros países da Europa e EUA. 

Nesse último, a principal consequência da criação das primeiras legislações em favor de PcDs 

foi o aumento do número de PcDs no pós-guerra. 

Considerando o contexto do trabalho, pode-se analisar, por meio dos estudos de Barnes 

(2012), que a chegada do capitalismo industrial culminou na institucionalização de políticas e 

práticas discriminatórias. A industrialização, a urbanização, o utilitarismo liberal, a 

medicalização, a eugenia e o darwinismo social são elementos que contribuíram para antigos 

medos e preconceitos que, em conjunto, deram justificativas intelectuais para as mais 

extremas práticas discriminatórias, incluindo a remoção sistemática de PcDs da vida 

econômica e social. 

Roulstone (2012) confirma que a falta de trabalho remunerado é uma desvantagem 

social significativa, visto que se vive num mundo em que o trabalho é valorizado como uma 

fundamental contribuição social e como forma importante de defesa contra a pobreza. 

Identifica um círculo vicioso: a pobreza leva a um maior risco ou maior gravidade da 

deficiência. Esta, por sua vez, vai contribuir para perpetuar a posição econômica da PcD.  
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O trabalho de Patto, Mello, Schmidt e Crochik (2008) demonstrou que o mundo 

moderno, da forma como o trabalho se tornou o centro da vida do homem tornando-o 

alienado, reproduz uma sociedade que tende a “normalizar” seus membros, abolindo ações 

espontâneas e reações inusitadas, que são o cerne do preconceito. 

Carvalho-Freitas e Marques (2007) demonstraram que entender as formas diferentes de 

interpretar a deficiência é de vital importância para se entenderem as ações sociais 

empreendidas em favor desse público.  

De acordo com Stone-Romero et al. (2006), estereótipos e estigmas associados podem 

ser as principais fontes de problemas. Os empregadores estão preocupados se as PcDs 

possuem as competências e habilidades necessárias para realizarem seu trabalho, de 

aumentarem as exigências sobre os supervisores, de criarem desigualdade no local de trabalho 

em função das adaptações necessárias, de aumentarem os custos com saúde, além de 

atribuírem às PcDs baixos níveis de equilíbrio emocional.  

Roulstone (2012), em sua pesquisa, demonstrou que as noções mais antigas e 

culturalmente difundidas de deficiência reforçam que ela é uma condição negativa e limitante 

do indivíduo, requerendo maior atenção médica e profissional. Aquelas pessoas que têm uma 

manifestação do corpo ou da mente e demonstram diferenças em relação às normas previstas 

de agilidade e produtividade provavelmente vão cair na categoria social de dependência. 

Assim, poderá ser atribuído um olhar de desaprovação social ou proteção às PcDs. 

As pesquisas têm mostrado consistentemente que muitas dessas preocupações não têm 

fundamento e PcDs têm muitos talentos e habilidades que agregam valor significativo ao local 

de trabalho. Demonstram, também, que as PcDs têm menores taxas de turnover e 

absenteísmo. Além disso, exibem desempenho tão bom se não melhor que o das PsDs (Stone-

Romero et al., 2006). 

Para Finkelstein (1980), o conceito de deficiência implica sempre um fracasso para 

atender às normas impostas socialmente. Uma vez que a definição de “deficiência” tem sido 

baseada numa comparação com padrões de condições físicas, PcDs não só falham em 

alcançar habilidades específicas, como vestir-se ou ler, mas, mais do que isso, essas pessoas 

não podem alcançar a igualdade completa como seres humanos. Roulstone, Thomas e Watson 

(2012) postulam que a deficiência deveria ser compreendida como um problema político e 

socialmente construído, com foco nas barreiras incapacitantes enfrentadas por pessoas que a 

possuem. 
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De acordo com Shakespeare (2012), também é importante uma  melhor investigação 

sobre as condições de vida das PcDs e sobre o que funciona para remover as barreiras e 

promover a participação delas. Para o autor, devem ocorrer colaborações de pesquisas entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, contribuindo para a formação de pesquisadores 

em ambientes de baixa renda. Deve-se, ainda, priorizar o respeito e a apreensão das diferentes 

tradições e formas de inclusão e participação de PcDs nos diversos contextos. 

No Brasil, a emergência da necessidade de estudos sobre a inserção de PcDs no 

mercado de trabalho também pode ser explicada em função das novas exigências da 

legislação. As políticas públicas que visam a garantir o acesso ao mercado de trabalho são 

regulamentadas pela Lei 8.213/911(Lei de Cotas), pela Lei 7.853/892 e pelo Decreto 

3.298/993.A preocupação com a reserva de um percentual de vagas de trabalho para PcDs 

surgiu, primariamente, na Constituição Federal de 1988, para o ingresso no setor público.  

A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, foco da presente pesquisa, é reconhecida 

como a lei dos servidores públicos. No seu artigo 5º, estabelece o seguinte: 

 

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se 

inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições 

sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas 

serão reservados até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.  

 

Contudo, mesmo havendo a reserva de vagas para a inserção de PcDs nas organizações, 

elas não foram preparadas para esse fim. A obrigatoriedade em inserir as PcDs no trabalho 

traz questões novas para as organizações, que é a admissão de PcDs e a gestão da diversidade. 

Tais organizações se veem impactadas pela necessidade de adequação das condições e 

práticas do trabalho visando à adaptação desse público. Além disso, a falta de informação 

objetivando a sensibilização acerca do potencial de trabalho das PcDs nas organizações 

culmina num despreparo dos profissionais para lidarem com a deficiência.  

Ademais, as barreiras funcionais e arquitetônicas que precisam ser removidas para a 

efetiva inclusão de PcDs contribuem para aumentar ainda mais o preconceito (Tanaka & 

Manzini, 2005). 

As demandas das PcDs não estão sendo sanadas adequadamente por meio das políticas 

públicas. Com efeito, a diferença entre a legislação em vigor sobre a deficiência e as ações 

                                                 
1 A Lei 8.213/91 indica os percentuais de postos de trabalho de acordo com o número de empregados da 

empresa. 
2 A Lei 7.853/89 se refere à política nacional voltada para a PcD. 
3 O Decreto 3298/99 determina a forma de acesso ao mercado formal de trabalho. 



PPGPSI/UFSJ 

Gleice Noronha Dias 

 

15 

 

para materializar a remoção das barreiras para a inclusão motiva as dúvidas das organizações 

e dos indivíduos, e tem sido abordada em estudos que buscam retratar o conflito de interesses 

que perpetuam esse status quo (Sassaki, 2010). 

O esforço de aprovação de leis que visem apenas a corrigir contratações com práticas 

discriminatórias são insuficientes e inadequadas para garantir o acesso e a permanência de 

PcDs no trabalho. Isso porque a legislação não dá conta de dirimir problemas relacionados a 

uma sociedade interpretada com base na desigualdade de classes sociais. A ideia de igualdade 

de oportunidades é uma contradição que excede o alcance das leis porque, para os 

empregadores, o trabalho das PcDs não é rentável para os interesses do capital (Joly & 

Venturiello, 2012). Assim, a legislação não resolve o problema da discriminação e 

preconceito que PcDs sofrem no âmbito do trabalho 

A incoerência da sociedade brasileira é bem demonstrada por Fleury (2000), quando 

esclarece que os brasileiros sugerem excessivamente valorizar sua origem diversificada e 

multirracial, mas, contraditoriamente, é uma sociedade estratificada onde o acesso às 

oportunidades é ditado pelas origens econômicas e raciais.  

As pesquisas cada vez mais apontam para a necessidade de introduzir nas organizações 

políticas efetivas de gestão da diversidade, contemplando reflexões sobre as potencialidades 

de PcDs, sensibilização das chefias e funcionários, além de abertura para negociação a 

respeito das condições e instrumentos de trabalho, de modo que não as coloquem em 

desvantagem em relação aos demais colaboradores (Carvalho-Freitas, Toledo, Nepomuceno, 

Suzano, & Almeida, 2010). 

Nepomuceno (2013) demonstrou que as pessoas que compartilham concepções que se 

aproximam dos pressupostos da inclusão tendem a concordar com a reserva de vagas em 

concursos públicos, apoiando as adequações necessárias e acreditando no potencial e na 

carreira da PcD na instituição. 

Contudo, a vida da PcD está frequentemente associada a desvantagens que se 

materializam mediante barreiras que dificultam o acesso das PcDs aos diversos espaços na 

sociedade. As barreiras, segundo a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, são quaisquer 

entraves ou obstáculos que dificultam o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com 

segurança das pessoas. O conceito de barreiras é complementado pela legislação 

internacional. A Declaração de Cave Hill (1983) coloca que todas as barreiras que impedem a 

participação social devem ser removidas, e a Declaração de Pequim (2000) defende a 

eliminação das atitudes e práticas discriminatórias, além das barreiras de informação, de 
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infraestrutura e legais. Assim, barreiras são quaisquer entraves, ambientais, atitudinais ou 

legais que dificultam ou impedem a participação das pessoas na sociedade. 

As barreiras atitudinais, que serão focalizadas nesta pesquisa, estão incrustadas no seio 

da sociedade atual, estando presentes quando as atitudes negativas das pessoas influenciam 

nocivamente a vida de PcDs. Essa influência negativa acontece por meio das discriminações e 

preconceitos sofridos por elas, impedindo a efetiva inclusão desse público (Sassaki, 2010). 

O estudo da temática da socialização organizacional é determinante para se entender a 

inclusão de PcDs no trabalho. Isso porque a socialização organizacional se refere ao processo 

de adaptação e integração das pessoas às organizações sendo, de acordo com Borges e 

Albuquerque (2004), “a maneira de um indivíduo tornar-se membro de um grupo, 

organização ou da sociedade, entendendo que o indivíduo socializado é o sujeito ou 

personagem principal desse processo” (p.332). Desse modo, um processo profícuo de 

adaptação da PcD numa organização de trabalho será preponderante para que ela se mantenha 

no trabalho. 

Todavia, existem poucas pesquisas que se debruçaram sobre a socialização 

organizacional de PcDs (Carvalho-Freitas et al., 2010; Assis, 2012). Carvalho-Freitas et 

al.(2010) estudaram as características do processo de socialização organizacional de PcDs, 

demonstrando que as instituições financeiras pesquisadas não oferecem subsídios para a 

adaptação delas, deixando a cargo das próprias PcDs toda a tarefa de se adaptar à instituição. 

Assis (2012) pesquisou a temática frente a uma organização de grande porte que, diferente da 

pesquisa anterior, utilizava ações sistemáticas de socialização organizacional de PcDs. 

Constatou, ainda, que a aceitação e a adaptação de PcDs ocorrem mediante comprovação de 

sua competência técnica. 

A presente pesquisa objetiva fomentar a discussão junto aos escassos estudos sobre 

socialização organizacional de PcDs, sobretudo considerando os preconceitos e 

discriminações, sob a forma de barreiras atitudinais, que desfavorecem esse processo de 

adaptação. Dessa forma, propõe-se a estudar a percepção das PcDs em relação às barreiras 

atitudinais enfrentadas por elas e, assim, fazer uma relação entre a percepção delas com o 

próprio processo de socialização organizacional.  

Neste estudo, o termo percepção é considerado como a avaliação que o indivíduo faz de 

uma dada realidade. Vygotsky (2003) ponderou que a percepção é um sistema que envolve 

um encadeamento “entre as transformações dos processos perceptivos e as transformações em 

outras atividades intelectuais, tais como a consciência, o pensamento e a memória” (p. 44). 
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Destarte, a percepção é o resultado da interpretação dos indivíduos em relação à realidade, 

podendo ser diferente de pessoa para pessoa. Sendo assim, a partir da percepção das PcDs, 

que é tão particular de cada uma, em relação ao seu meio social, voltado principalmente para 

o ambiente laboral, é que foi realizada a pesquisa. 

Os participantes do estudo foram PcDs admitidas nas Prefeituras da Microrregião de 

São João del-Rei, dentro da Mesorregião do Campo das Vertentes. A deficiência intelectual 

não foi abordada na pesquisa, pois nenhum dos sujeitos apresentava esse tipo de deficiência. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Verificar se existe relação entre as barreiras atitudinais e o processo de socialização 

organizacional na perspectiva das pessoas com deficiência. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a percepção das pessoas com deficiência sobre as barreiras atitudinais 

enfrentadas no contexto do trabalho. 

 Identificar como as pessoas com deficiência percebem seu processo de socialização. 

 Compreender o processo de inserção no trabalho de pessoas com deficiência em 

instituições públicas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Inclusão de Pessoas com Deficiência 

 

Ainda não existe um consenso dos estudos para a definição do termo deficiência 

(Carvalho-Freitas, Leal, & Souto, 2011). Uma definição que melhor contempla os objetivos 

desta pesquisa é a utilizada por Carvalho-Freitas (2007), em que postula que a deficiência é 

uma alteração completa ou parcial, de um ou mais segmentos do corpo humano, implicando 

danos intelectuais, físicos ou sensoriais, que trazem como consequência uma perda de 

autonomia para a pessoa, discriminação e dificuldades na inserção social, tendo em vista as 

contingências históricas, sociais e espaciais que permeiam o tema.  

As dificuldades na inserção social, descrita nesse conceito, traz de perto a temática da 

inclusão. Ao se pensar na luta pelos direitos de PcDs, há que se pensar em inclusão social, 

tendo em vista que esses sujeitos estão, muitas vezes, às margens da sociedade e da cidadania. 

A emergência da temática da inclusão, sobretudo contemplando as PcDs, é bem recente. 

Ideias incipientes começaram na metade dos anos 1980, nos países desenvolvidos, e se 

alastraram para todos os outros países a partir do século 21 (Sassaki, 2010). Ainda assim, o 

que se tem visto é uma grande diferença entre os ideais propostos, amadurecidos pelos 

numerosos estudos da literatura internacional, e a experiência vivida pelas PcDs na sociedade. 

A inclusão social, na presente pesquisa, é entendida como a participação ativa nos 

vários grupos de convivência em sociedade. É uma questão de cidadania, haja vista que deve 

ser assegurada a participação de PcDs, na condição de cidadãs, com os mesmos direitos e 

deveres dos demais membros da sociedade, sem barreiras de acesso aos direitos civis, 

políticos e sociais4. É um esforço que se pretende consolidar por meio de estudos, práticas e 

políticas públicas que objetivam o combate à exclusão de sujeitos vítimas de preconceitos 

(Sassaki, 2010). 

O movimento da inclusão social tem por objetivo uma profunda mudança da sociedade, 

com vistas a que ela seja realmente uma sociedade para todas as pessoas. Na perspectiva da 

inclusão social, o olhar se desloca da deficiência (do que falta) para identificar as 

                                                 
4Direito civil refere-se à liberdade individual, direitos políticos à participação no exercício do poder político por 

meio da representação ou da participação e direitos sociais compreendem o bem-estar do indivíduo, isto é, 

direitos à segurança, ao trabalho, ao lazer, à educação e à saúde (Marshall, 1967). 
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possibilidades e potencialidades do indivíduo, além de buscar promover modificações na 

sociedade visando a garantir igualdade de oportunidades para todos (Carvalho-Freitas, 

Marques, & Almeida, 2009). 

É importante ser discutida a diferença entre integração social e inclusão social (Sassaki, 

2010). O autor discute que todas as culturas passaram por diversas etapas nas práticas sociais. 

Primeiro, a da exclusão de pessoas, demonstrada pelo abandono de pessoas que não se 

enquadravam à maioria da população. Em seguida, pela internação em instituições, pode-se 

ver a fase do atendimento segregado. Depois, emergiu o momento da discussão sobre as 

possibilidades de integração social, o que posteriormente evoluiu para os estudos recentes 

sobre a inclusão social. Contudo, todas as fases ainda existem, dependendo do segmento da 

população, em praticamente todos os países (Sassaki, 2010). 

A integração de PcDs é o esforço em inseri-las, mas com poucas ou nenhumas 

modificações na sociedade para se adaptarem às necessidades desse público. Pode-se dizer 

que é uma filosofia na qual se deixa de separá-las em locais diferenciados, o que acontecia na 

exclusão social, para se dar oportunidade de participação na educação, no lazer e no trabalho, 

dentre outros. Contudo, tais oportunidades estão acessíveis apenas para aquelas PcDs que 

conseguiram atingir algum nível de competência para terem acesso aos espaços públicos. 

Segundo Sassaki (2010):  

 

Nenhuma dessas formas de integração social satisfaz plenamente os direitos 

de todas as pessoas com deficiência, pois a integração pouco ou nada exige 

da sociedade em termos de modificação de atitudes, de espaços físicos, de 

objetos e de práticas sociais. (p. 34) 

 

A integração social reflete o modelo médico para se compreender a deficiência. O 

modelo médico é uma forma ainda dominante na sociedade atual de se encarar a PcD. 

Caracteriza-se por dar enfoque à deficiência e ter o objetivo maior de reabilitar o indivíduo. 

Desse modo, dá-se destaque ao caráter de dependência da PcD, caracterizando a incapacidade 

do indivíduo como um problema a ser solucionado mediante teorias e práticas médicas 

(Amiralian, Pinto, Ghirardi, Lichtig, Masini,& Pasqualin, 2000).  

Nesse sentido, visa à integração do indivíduo, e não à inclusão social, considerando que 

é uma prática médica com o intuito de tornar a PcD, pela reabilitação e diminuição da 

incapacidade, o mais próximo possível da normalidade (Sassaki, 2010). 

O modelo social da deficiência surgiu em contraposição ao modelo médico. Eclodiu no 

Reino Unido, nos anos 1960, como forma de revolucionar o pensamento acerca da 
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deficiência. É um novo modelo, criado pelas próprias PcDs, para repensar a exclusão social 

dos quais os sujeitos são vítimas (Bampi, Guilhem, & Alves, 2010). Sua principal 

característica é atribuir à sociedade um papel ativo na busca de uma reestruturação como 

forma de se alcançar a igualdade social (Amiralian et al., 2000). 

No modelo social, a sociedade é imperfeita e deve se modificar visando a proporcionar 

a inclusão social de todas as pessoas. A responsabilidade das desvantagens sofridas pelas 

PcDs, devido às limitações corporais que possuem, se desloca do indivíduo e vai para a 

sociedade, posto que é ela que falha em se ajustar à diversidade (Bampi et al., 2010).  

Seguindo esses moldes, os teóricos do modelo social entenderam que a sociedade deve 

promover a acessibilidade para as PcDs, enfatizando os direitos humanos e a igualdade de 

oportunidades, o que será discutido na seção seguinte. 

3.2 Acessibilidade 

 

A promoção da acessibilidade é uma forma de se eliminarem da sociedade todas as 

barreiras que impedem o acesso das PcDs aos espaços que possibilitem seu desenvolvimento 

profissional, escolar, social, cultural etc. (Sassaki, 2010). 

O governo começou a promover avanços em relação à inclusão das PcDs por meio da 

Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, que define atendimento prioritário para pessoas com 

necessidades especiais. Contudo, avanço maior foi por meio da Lei sancionada no mês 

seguinte, a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Essa Lei: 

 

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Por meio dessa Lei, o governo impõe diretrizes para a adaptação das áreas públicas em 

favor das necessidades das PcDs. Ele enfatiza as melhorias para o combate às barreiras de 

acesso às vias públicas, aos edifícios, aos meios de transporte e de comunicação, de espaços 

públicos e privados, de uso coletivo. 

Desenvolvendo a questão da inclusão social em relação à inclusão no trabalho, pode-se 

dizer que poucas empresas (Ávila-Vitor & Carvalho-Freitas, 2012) estão próximas do que 
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Sassaki (2010) descreve como empresas inclusivistas. Para o autor, uma empresa inclusivista 

é aquela que 

 

acredita no valor da diversidade humana, contempla as diferenças 

individuais, efetua mudanças fundamentais nas práticas administrativas, 

implementa adequações no ambiente físico, adéqua procedimentos e 

instrumentos de trabalho, treina todos os recursos humanos na questão da 

inclusão etc. (p. 63). 

 

Sassaki (2003) diferenciou seis dimensões de acessibilidade que contemplam as 

barreiras que fazem parte do cotidiano de PcDs. São elas: arquitetônica, comunicacional, 

metodológica, instrumental, programática e atitudinal.  

As dimensões propostas por Sassaki (2003) oferecem uma visão ampla em relação às 

várias perspectivas que a acessibilidade pode apresentar. Além disso, essas dimensões podem 

servir de parâmetros para avaliar as barreiras enfrentadas pelas PcDs nos diversos contextos. 

No âmbito do trabalho, é imprescindível a intervenção das organizações (públicas ou 

privadas) nessas dimensões para que elas se tornem verdadeiramente inclusivistas e não 

incorram na mera inserção da PcD na organização. Tanaka e Manzini (2005) demonstram 

que, além da falta de preparo dos profissionais para lidar com a deficiência, há inúmeras 

barreiras funcionais e arquitetônicas que, caso não sejam removidas, contribuem para 

aumentar o preconceito.  

O conhecimento dessas barreiras que tanto impõem restrições à vida das PcDs é 

indispensável na presente pesquisa. Isso porque a discussão de todas essas barreiras propicia a 

reflexão do modus operandi(formas de agir de acordo com um padrão específico) da 

sociedade em relação aos obstáculos de participação vividos pelas PcDs. Os primeiros 

obstáculos a serem discutidos serão os advindos das barreiras arquitetônicas. Em seguida, 

serão apresentadas as barreiras comunicacionais, metodológicas, instrumentais e 

programáticas. Por último, com maior profundidade e complexidade, as barreiras atitudinais, 

que é o foco da pesquisa. 

3.2.1 Barreiras Arquitetônicas 

 

De acordo com Sassaki (2003): 
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Acessibilidade arquitetônica: sem barreiras ambientais físicas, nas escolas, 

nas empresas, nas residências, nos edifícios públicos, nos centros de 

convenção, nos espaços urbanos, nos equipamentos urbanos, nos locais de 

lazer e turismo e nos meios de transporte individual ou coletivo (p.41). 

 

As barreiras arquitetônicas podem ser entendidas como entraves à livre circulação das 

PcDs ou de pessoas que têm alguma limitação, promovendo obstáculos no acesso interno ou 

externo às edificações ou espaços públicos e privados. 

A NBR 9050, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é a 

principal norma técnica brasileira que visa a normatizar as condições de acessibilidade, 

estabelecendo critérios técnicos para a construção de edificações, mobiliários, espaços e 

equipamentos (ABNT, 2004). 

Os obstáculos físicos podem ser exemplificados como: escada sem corrimão, ausência 

de banheiros adaptados, ausência de rampas de acesso, ausência de guias rebaixadas, pouca 

iluminação, ausência de orelhões com altura compatível para cadeirantes, ausência de 

sinalização tátil, carência de manutenção nas ruas e calçadas, além de portas e corredores 

estreitos etc. (ABNT, 2004). 

Sassaki (2010) observa que os espaços adaptados, apesar de bastante úteis, são 

estigmatizantes pelas características que remetem a um ambiente médico ou especial, e o é 

por serem espaços que são utilizados exclusivamente por PcDs, não sendo compartilhados 

com outras pessoas. Nesse sentido, uma melhor alternativa seria o desenho universal. Este 

constitui um avanço nessas características já descritas, favorecendo a inclusão social, e foi 

regulamentado no Brasil pela Lei de Acessibilidade (Lei 10.098/2000). 

O desenho universal pretende tornar os elementos dos espaços físicos disponíveis e 

transitáveis para todos os indivíduos, com ou sem deficiência, incluindo aqueles com alguma 

limitação, como indivíduos obesos, idosos, etc. O Artigo 10 do Decreto Federal 5.296/2004 

determina que todos os projetos urbanos devem seguir os preceitos do desenho universal, 

amparados pelas normas da NBR 9050 (ABNT, 2004). Se todos os prédios, objetos, meios de 

transportes e espaços públicos forem projetados seguindo o desenho universal, eles 

potencializarão a eliminação das barreiras arquitetônicas, que são grande empecilho ao acesso 

das PcDs aos ambientes públicos. 

As barreiras físicas também são marcantes em relação aos transportes públicos. A 

mobilidade está diretamente ligada à qualidade de vida das pessoas, considerando que esses 

obstáculos se configuram em importantes entraves ao acesso de PcDs ao trabalho, lazer, 

turismo e compartilhamento dos espaços públicos. 
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Várias pesquisas (Castro, Lefèvre, Lefèvre, & César,2011; Lamônica et al., 2008; 

Pagliuca, Aragão, & Almeida, 2007; Leal, Mattos, & Fontana,2013) discutem a questão das 

barreiras arquitetônicas que impedem a efetiva inclusão das PcDs no trabalho, hospitais, 

universidades e unidades de saúde pública. Apesar dos esforços de conscientização da 

sociedade e de toda legislação que contempla o tema, ainda há grande distância do ideal de 

uma sociedade inclusivista. 

Outra forma de obstáculos à participação vividas pelas PcDs são as barreiras 

comunicacionais, que impõem restrições ao acesso a informações desse público. 

3.2.2 Barreiras Comunicacionais 

 

A comunicação eficaz é uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento de 

qualquer pessoa, sobremaneira em um contexto organizacional. A falta de acessibilidade na 

comunicação, expressa por meio das barreiras comunicacionais, pode revelar para a PcD um 

grande entrave à sua adaptação no trabalho e, mais ainda, ao seu crescimento dentro da 

organização. A restrição na comunicação pode representar uma forma grave de exclusão da 

PcD, deixando-a às margens de vários processos na empresa. 

Não só no contexto do trabalho, as barreiras comunicacionais podem incidir na vida 

como um todo da PcD, trazendo dificuldades diversas para o convívio em sociedade, como no 

lazer, nos estudos, etc. 

De acordo com Sassaki (2003), satisfaz a dimensão da acessibilidade comunicacional a 

uma sociedade que preze o seguinte: 

 

Sem barreiras na comunicação interpessoal (face a face, língua de sinais, 

linguagem corporal, linguagem gestual etc.), na comunicação escrita (jornal, 

revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos em braile, textos com 

letras ampliadas para quem tem baixa visão, notebook e outras tecnologias 

assistivas para comunicar) e na comunicação virtual (acessibilidade digital) 

(p. 41). 

 

Ainda de acordo com a Lei da Acessibilidade, barreiras na comunicação “é qualquer 

entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens 

por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa” (Lei nº 

10.098, Capítulo 1, Artigo II, Item II). Essas barreiras atingem potencialmente as pessoas com 

deficiência auditiva e visual. 
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Dessa forma, para uma sociedade inclusivista, é necessário que ocorra intensa 

preocupação em tornar os artifícios de comunicação também acessíveis às PcDs. Importante 

atentar-se para a disponibilização de mapas táteis, escritas disponíveis em Braille, oferta de 

legendas, audiodescrição5, intérprete de Libras e caracteres ampliados, além de sempre 

utilizar o apoio de tecnologias assistivas6. 

Na seção seguinte, serão discutidos os entraves exercidos por meio de obstáculos na 

forma de barreiras metodológicas. 

3.2.3 Barreiras Metodológicas 

 

A dimensão de acessibilidade metodológica estará satisfeita em relação às PcDs quando 

a sociedade se mostra 

 

sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo (adaptações curriculares, 

aulas baseadas nas inteligências múltiplas, uso de todos os estilos de 

aprendizagem, participação do todo de cada aluno, novo conceito de 

avaliação de aprendizagem, novo conceito de educação, novo conceito de 

logística didática etc.), de trabalho (métodos e técnicas de treinamento e 

desenvolvimento de recursos humanos, ergonomia, novo conceito de 

fluxograma, empoderamento etc.), de ação comunitária (metodologia social, 

cultural, artística etc., baseada em participação ativa), de educação dos filhos 

(novos métodos e técnicas nas relações familiares etc.) e de outras áreas de 

atuação (Sassaki, 2003, p. 41). 

 

No tocante ao universo educacional, esses obstáculos se fazem presentes mediante a 

ausência de aulas adaptadas, materiais didáticos adaptados, avaliações e aulas práticas 

adaptadas. 

No contexto organizacional, Sassaki (2009) discute que a PcD pode enfrentar barreiras 

metodológicas quando não lhe são oferecidas oportunidades de participação ativa mediante 

obstáculos presentes, por exemplo 

 na ergonomia: quando a avaliação das tarefas, ambientes e sistemas não favorece o 

bem-estar das PcDs, tornando-se incompatíveis com as necessidades desse público; 

                                                 
5 Audiodescrição –Na Portaria Nº 310, de junho de 2006,a audiodescrição “corresponde a uma locução, em 

língua portuguesa, sobreposta ao som original do programa, destinada a descrever imagens, sons, textos e demais 

informações que não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas com deficiência visual” (Portaria n. 

310, de 27 de junho de 2006).  
6 Tecnologia(s) Assistiva(s) (TAs) é (são) o(s) produto(s) advindo(s) de áreas interdisciplinares que cria(m) 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços, visando à promoção da autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social de PcDs (Corde, 2009). 
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 nos treinamentos de recursos humanos (RH): quando seus métodos e técnicas não 

incluem adaptações que contemplem e visem a sanar as limitações das PcDs; 

 nos  fluxogramas: quando os fluxos de trabalho não são maleáveis de modo a 

oferecer adaptações que promovam a inclusão, nesses processos de trabalho, das PcDs. 

Em face do exposto, pode-se dizer que as barreiras metodológicas se fazem presentes 

quando existem entraves ao acesso de PcDs, nos diversos nichos e contextos da sociedade, em 

relação a métodos e técnicas.  

Além de entraves relacionados a métodos e técnicas, as barreiras instrumentais remetem 

a várias dificuldades relacionadas a instrumentos de adaptação para as PcDs de acordo com o 

que será discutido a seguir. 

3.2.4 Barreiras Instrumentais 

 

As barreiras instrumentais estão representadas na face contrária à acessibilidade 

instrumental: 

 

Sem barreiras nos instrumentos e utensílios de estudo(lápis, caneta, 

transferidor, régua, teclado de computador, materiais pedagógicos), de 

trabalho (ferramentas, máquinas, equipamentos), de atividades da vida diária 

(tecnologia assistiva para comunicar, fazer a higiene pessoal, vestir, comer, 

andar, tomar banho etc.), de lazer, esporte e recreação (dispositivos que 

atendam às limitações sensoriais, físicas e mentais etc.) e de outras áreas de 

atuação (Sassaki, 2003, p.42). 

 

As barreiras instrumentais imprimem grandes obstáculos às PcDs, pois dificultam e, 

muitas vezes, até inviabilizam a participação delas nos contextos sociais, como na área 

educacional, no trabalho, no lazer, na cultura, na informação e nos demais sistemas sociais. 

Mais que isso, tais obstáculos podem incidir diretamente no desempenho desse público com 

relação às suas atividades da vida diária, perpetuando ainda mais sua marginalização na 

sociedade. 

Caso a PcD não esteja com as adaptações necessárias para a execução de atividades 

rotineiras como banho, vestimenta, deslocamento etc., torna-se impossível que se adapte aos 

contextos laborais. Nesse ínterim, torna-se mister o desenvolvimento das TAs que 

possibilitem a autonomia e independência de PcDs, permitindo o enriquecimento de suas 

capacidades funcionais. 
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De acordo com Galvão Filho (2009), o uso de TAs remonta à Pré-História, podendo ser 

um simples pedaço de pau utilizado como bengala. As TAs podem exigir elevado nível de 

complexidade, sendo de alto custo financeiro, ou de baixo custo, sendo adaptações até 

artesanais. Exemplos de Tas podem ser: aparelhos de amplificação utilizados para surdez 

moderada, veículo adaptado, suportes para visualização de textos, fixação do papel na mesa 

com fitas adesivas, engrossadores de canetas (feitos com esponja ou punho de bicicleta) e 

órteses7 e próteses8 diversas. 

Mais uma forma de restrição imposta pela sociedade às PcDs são aquelas relacionadas 

às normas, regulamentos e legislações que desfavorecem a acessibilidade dessas pessoas. São 

as barreiras programáticas, conforme especificado a seguir. 

3.2.5 Barreiras Programáticas 

 

Sassaki (2003) diz: 

 

Sem barreiras invisíveis embutidas em políticas públicas (leis, decretos, 

portarias, resoluções, medidas provisórias etc.), em regulamentos 

(institucionais, escolares, empresariais, comunitários etc.) e em normas de 

um modo geral (p.42). 

 

Essa dimensão da acessibilidade nos leva a refletir se as normas, leis e regulamentos das 

instituições são confeccionados de forma a cumprir a Lei da Acessibilidade (Lei 10.098), que 

regulamenta formas de melhorias para adaptação e promoção de acesso a espaços públicos e 

privados, de uso coletivo, visando ao combate às barreiras infringidas às PcDs. 

Sassaki (2010) explica que a legislação que contempla os interesses das PcDs é recente 

no Brasil. Nas Constituições de 1824 e 1891, não foi feita qualquer menção às PcDs apesar de 

tratarem sobre igualdade entre as pessoas. Só a partir da Constituição de 1988 é que se teve o 

verdadeiro destaque no sentido de uma proteção específica que valesse a garantia de direitos 

igualitários como cidadãos. O apoio da legislação tem sido considerado como o meio mais 

importante para a luta contra a exclusão de PcDs na sociedade.  

Nem todas as leis são adequadas em relação à realidade vivida pelas PcDs. Existem as 

leis integracionistas, que são aquelas que normatizam condições separadas especificamente 

para o público com deficiência, e as leis inclusivistas, que são aquelas que dão garantias de 

                                                 
7 As órteses são dispositivos que auxiliam uma parte do corpo, como coletes e palmilhas. 
8 As próteses são dispositivos que substituem parte do corpo, como aparelho auditivo e perna mecânica. 
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direito a todas as pessoas, sem distinguir sexo, cor ou existência ou não de deficiência 

(Sassaki, 2010). 

Pode-se ver que existe uma gama extensa de leis, decretos e dispositivos que cuidam 

especificamente dos interesses de PcDs, porém acontecem falhas na medida em que o poder 

público não consegue colocar a legislação em prática, fracassando em garantir esses direitos. 

As barreiras programáticas estão presentes não só na esfera governamental, mas também 

quando as instituições não fomentam, em seus regulamentos, políticas que visem à 

acessibilidade das PcDs, deixando-as marginalizadas ou excluídas da dinâmica da sociedade. 

Nas empresas, pode-se citar como barreiras programáticas quando, na estrutura 

organizacional, não são desenvolvidas políticas que visem à inclusão e à permanência de 

PcDs. Nesse sentido, a empresa não contribui para o desenvolvimento de uma cultura de 

acessibilidade, deixando claro que ela não é um valor incorporado às práticas organizacionais. 

A acessibilidade, não sendo valorizada nas organizações de trabalho, trará como 

consequência a incidência de vários obstáculos (metodológicos, comunicacionais, 

arquitetônicos, instrumentais e/ou atitudinais), podendo dificultar ou até impedir a adaptação 

da PcD nos processos da organização. 

Sobretudo, ao analisar a questão da acessibilidade, é preponderante que sejam discutidas 

as barreiras atitudinais que estão no seio das relações humanas. Essa última forma de barreira 

a ser apresentada é o cerne da pesquisa, sendo então discutida com maior profundidade.  

3.2.6 Barreiras Atitudinais e a Teorização sobre Atitudes 

 

Sassaki (2003) coloca na dimensão da acessibilidade atitudinal, uma conduta na 

sociedade que seja “sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, como 

resultado de programas e práticas de sensibilização e de conscientização das pessoas em geral 

e da convivência na diversidade humana (p. 42). 

Para o incremento da noção de barreiras atitudinais e suas repercussões para o 

indivíduo, é conveniente que se discuta a noção de atitude. 

A definição de atitude foi tema de pesquisas de muitos estudiosos, sendo fonte de 

diversas divergências e desencontros entre os pesquisadores. Porém, na perspectiva de 

Fishbein e Ajzen (1975), vários pesquisadores entraram em um consenso de que a atitude 

pode ser definida como uma predisposição aprendida de uma pessoa responder, 

consistentemente, de forma favorável ou desfavorável, em relação a um determinado objeto. 
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Ante a definição colocada, é crucial ratificar alguns pontos. A questão de uma atitude 

ser uma predisposição se dá pelo fato de que não se trata de uma garantia que o 

comportamento irá acontecer de acordo com a expectativa. Trata-se de uma propensão ou 

tendência a se comportar de uma forma específica. Também, é fundamental denotar que o 

sujeito está predisposto a exibir uma classe de comportamentos, favoráveis ou desfavoráveis, 

e não sempre o mesmo comportamento específico em relação ao mesmo objeto (Fishbein & 

Ajzen, 1975). Um exemplo simplificado seria dizer que o sujeito, quando vê um animal 

peçonhento, terá uma atitude desfavorável, podendo correr, matar o animal ou se afastar. São 

comportamentos desfavoráveis em relação ao animal, mas nem sempre o sujeito exibe um 

determinado comportamento especificamente, como, por exemplo, sempre correr. 

Os autores descreveram alguns fatores que influenciam a predisposição de uma pessoa. 

Discorreram que atitude é um complexo de sentimentos, desejos, medos, convicções, 

preconceitos ou outras tendências que formam um conjunto ou disposição de atos de uma 

pessoa por ocasião de experiências variadas. 

O termo “consistentemente” serve para demonstrar que pode ser criada uma expectativa 

de que o comportamento, favorável ou desfavorável, se repita na presença do objeto. Outro 

ponto a ser destacado é a importância de se demarcar o termo “aprendida” na definição de 

atitude. As atitudes são aprendidas porque são em decorrência de uma predisposição, 

favorável ou não, assumidas como resultado de situações vividas no passado. Dessa forma, as 

atitudes vão depender das consequências sofridas em experiências passadas com o 

determinado objeto, como recompensas monetárias, punições, aprovação ou desaprovação 

social, esforço envolvido na realização do comportamento, pressões sociais etc. (Fishbein & 

Ajzen, 1975). 

Imbricadas no conceito de atitudes estão as noções de afeto, cognição e conação. Afeto 

é o sentimento do sujeito em relação à avaliação de algum objeto, pessoa, problema ou 

evento. Cognição refere-se ao conhecimento, opiniões, crenças e pensamentos sobre o objeto. 

Já a conação diz respeito às intenções de comportamento e suas ações em relação ao objeto. 

Dessa forma, para se entender sobre a teorização da atitude, tem-se que lidar com algumas 

questões centrais: quais são os determinantes das crenças, atitudes, intenções e 

comportamento? Como essas variáveis estão relacionadas entre si? E como essas variáveis 

podem ser alteradas? Assim, para o entendimento do conceito, é relevante que se faça a 

distinção entre crença, atitude, intenção e comportamento (Fishbein & Ajzen, 1975). 
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A crença representa o conhecimento ou informações que uma pessoa tem sobre o objeto 

para avaliá-lo como favorável ou desfavorável. A intenção comportamental, diferente do 

comportamento real, é a dimensão subjetiva do objeto para a pessoa, denotando uma 

probabilidade de o comportamento ocorrer e demonstrando uma relação entre o objeto e a 

ação. E o comportamento pode ser pautado por atos observáveis, incluindo respostas verbais, 

por exemplo (Fishbein & Ajzen, 1975). 

Assim, relacionando as variáveis já citadas com o aprofundamento do estudo sobre 

atitude, pode-se dizer que ela possui duas dimensões, afetiva e avaliativa, sendo determinada 

pelas crenças da pessoa sobre o objeto. A maioria das pessoas tem crenças tanto positivas 

como negativas sobre um objeto, sendo a atitude equivalente à soma de afetos associados com 

essas crenças. Já a questão da intenção está relacionada ao seu comportamento 

correspondente, haja vista que provavelmente a pessoa irá executar a atividade que tem a 

intenção de realizar. É fundamental ressaltar que a atitude está relacionada a um padrão de 

comportamentos, e não a um comportamento especificamente (Fishbein & Ajzen, 1975) 

Portanto, para Fishbein e Ajzen (1975), a atitude pode ser entendida como um conjunto 

de intenções que indicam certa quantidade de afeto para com um objeto determinado, 

apresentando uma predisposição para se comportar segundo padrões gerais, favoráveis ou 

não, ao objeto em questão. Uma noção geral é que a atitude de uma pessoa em direção a um 

determinado objeto é em função de suas crenças de que o objeto tem certos atributos e sua 

avaliação desses atributos. 

Concluindo a teorização sobre atitudes, Fishbein e Ajzen (1975) discorrem que, para 

quaisquer mudanças nas atitudes, deve-se pressupor uma mudança nas crenças. Como as 

crenças estão relacionadas à informação obtida sobre o objeto, tais mudanças irão ocorrer se 

expusermos a pessoa a novas informações.  

Dessa forma, a exposição a tais conhecimentos pode iniciar uma cadeia de efeitos, a 

começar com as mudanças nas crenças, o que poderá produzir mudanças de atitudes, 

influenciando as intenções e os comportamentos correspondentes (Fishbein & Ajzen, 1975). 

Assim, na vertente das barreiras atitudinais, pode-se dizer que elas estão incrustadas no 

seio da sociedade atual, estando presentes quando as atitudes negativas das pessoas 

influenciam nocivamente a vida de PcDs. Contudo, conforme Fishbein e Ajzen (1975), essas 

atitudes negativas foram aprendidas. Pode-se ver que tal forma depreciativa de se 

considerarem as PcDs está impregnada na sociedade, sendo repassada de pessoa para pessoa. 
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Tais comportamentos são frutos de crenças, não sendo reavaliados como potencialmente 

destrutivos para as PcDs. 

As barreiras atitudinais estão materializadas por meio da discriminação, preconceito e 

estigmatização,ensejando um olhar depreciativo para a convivência equânime da diversidade 

humana. De acordo com Antonak e Livneh (1988), as atitudes negativas dos profissionais, 

pais, empregadores, colegas de trabalho e vizinhos impedem a aceitação plena de PcDs por 

aquelas que não têm uma deficiência.  

Pode-se dizer, por intermédio de Goffman (2008), que os preconceitos estão fundados 

em crenças generalizadas sobre características pessoais de grupos minoritários, as quais são 

consideradas como tipicamente negativas. Assim, a sociedade categoriza as pessoas, tendo 

como base os atributos comuns e naturais. O que foge dessas pré-concepções é tido como 

menos desejável. Os grupos minoritários são aqueles grupos que, independente do número de 

membros, são considerados minorias, pois lhes são atribuídas qualidades negativas que vão 

resultar num tratamento desigual perante a sociedade (Scott, 2005). 

Os estudos de Jodelet (2008) referenciam que a categorização divide as pessoas em 

classes relacionadas a atributos específicos, ações ou intenções comuns. Desse modo, se a 

diferença dentro desses grupos se tornar muito acentuada, vai gerar as discriminações. 

Impulsionado pela intensidade do sentimento de pertença social, o indivíduo, revestido da 

identidade desse grupo, comete as discriminações no intuito de defender o seu grupo, 

excluindo e discriminando aqueles que não fazem parte dele. 

O indivíduo preconceituoso afasta o diferente por medo do desconhecido ou por medo 

de identificar-se, pois a diferença pode ameaçar seu equilíbrio psíquico. Diante do novo, as 

pessoas têm a disposição de generalizar, utilizando estereótipos que constituem uma 

simplificação do pensamento por juízos de valores incorporados conforme a posição social. 

Assim, a sociedade, mídias e cultura atuais esvaziam os sujeitos das reflexões acerca da 

realidade, reproduzindo estereotipias que fomentam as práticas preconceituosas (Jodelet, 

2008). 

Silva (2006) define o preconceito em relação às PcDs como uma negação social, tendo 

em vista que a deficiência é tomada como uma insuficiência, fracasso ou impossibilidade. 

Aquelas pessoas cujas deficiências impedem ou as dificultam de viverem de acordo com as 

normas previstas de agilidade, produtividade e resistência, provavelmente vão cair na 

categoria social de dependência. Dessa maneira, poderá ser atribuído um olhar de 

desaprovação social ou de proteção às PcDs (Roulstone, 2012). 
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Hughes (2012), em seus estudos, demonstra que as três emoções principais que 

permeiam o imaginário das PsDs são o medo, a piedade e o nojo. Tais emoções contribuem 

para estimular ainda mais o distanciamento social entre PcDs e PsDs. A reação negativa, 

aversiva e de compaixão na presença da deficiência é, em parte, o medo em relação à 

vulnerabilidade da vida humana. É como se as PsDs, na presença do outro com deficiência, 

vivenciassem as duras possibilidades inevitáveis de sofrimento, dor, perda e morte. 

Outro conceito central para o estudo das barreiras atitudinais é o estigma. Goffman 

(2008) trabalha o termo estigma como um conceito utilizado para se referir a um atributo 

extremamente depreciativo, ou seja, que o outro não conseguiu categorizar dentro do que é 

comum e natural. As expectativas das pessoas em relação aos atributos de uma PcD 

constituem a noção de identidade social virtual, e a característica que a PcD realmente 

apresenta é a identidade social real. O estigma é uma discrepância entre essas duas 

identidades. Assim, a pessoa é estigmatizada quando lhe é atribuída, antecipadamente, 

qualidades negativas sem que de fato sejam avaliadas as suas reais possibilidades e 

potencialidades. Diante disso, o indivíduo estigmatizado pode se tornar suscetível em relação 

às próprias crenças de identidade, tendendo a concordar que suas características diferentes são 

depreciativas, causadoras de vergonha e que estão aquém do que realmente deveriam ser. 

Na medida em que a deficiência levar o indivíduo a se sentir incapaz de atender às 

expectativas dos outros, podem ocorrer efeitos negativos sobre os seus valores pessoais, 

resultando em retraimento, insegurança e depressão (Stone-Romero et al., 2006). Esses 

sentimentos vão resultar numa ameaça ao desempenho das PcDs, pois as colocam numa 

situação de vulnerabilidade que pode afetar sua integração nas atividades laborais. 

Apesar de leis específicas contemplando o tema, pesquisas mostram que as empresas 

não estão preparadas para gerir o processo de inserção das PcDs (Carvalho-Freitas & 

Marques, 2010). Estudos têm demonstrado que mesmo as empresas que já trabalham com 

PcDs possuem dúvidas na forma de lidar com elas no cotidiano do trabalho. Essas dúvidas 

permeiam a questão da adequação das PcDs às organizações de trabalho, demonstrando que o 

foco predominante é ainda na deficiência, e não nas potencialidades do indivíduo, 

evidenciando a face do preconceito (Carvalho-Freitas et al., 2009). 

Diante do exposto, pode-se inferir que a barreira atitudinal está no âmago de todas as 

outras barreiras. É como se as barreiras atitudinais mobilizassem todas as outras barreiras 

(arquitetônicas, comunicacionais, programáticas, metodológicas e instrumentais) devido ao 

fato de que é uma consequência do preconceito. O preconceito e as atitudes negativas em 
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relação às PcDs vão dificultar que a sociedade realize as modificações necessárias para 

garantir a acessibilidade na escola, no lazer, na informação, na cultura e nos outros sistemas 

sociais. 

Além das barreiras atitudinais, outro ponto importante da pesquisa é a discussão sobre a 

socialização organizacional das PcDs. Inicialmente, será apresentado um panorama geral 

sobre socialização, aprofundando-se, em seguida, sobre a socialização organizacional e, por 

fim, focalizando a temática da socialização organizacional das PcDs. 

3.3 Socialização 

 

A temática envolvendo a socialização tem sido extensamente pesquisada por vários 

estudiosos, definindo recortes diferenciados e complementares sobre a matéria. Dubar (1997) 

chamou a atenção em relação ao fato de que o termo “socialização” passou a ser usado numa 

multiplicidade de sentidos, por vezes negativos, como um termo representativo de 

doutrinamento das pessoas e imposição de normas e regras sociais. Essa perspectiva errônea e 

ultrapassada de se utilizar o termo fez com que sociólogos tentassem excluir esse vocabulário 

dos seus estudos científicos. Porém, as pesquisas sobre o assunto ainda são responsáveis por 

trazerem frutos que podem ajudar na compreensão da dinâmica da socialização na sociedade 

atual. 

Dubar (1997), sociólogo francês, se propôs a estudar o tema, apresentando várias 

abordagens para se tratar o conceito. Piaget (1971) demonstra que a socialização inicial 

começa na infância, combinando os processos de assimilações e acomodações para o 

desenvolvimento das capacidades e de construção de regras e valores, adquiridos tanto no 

contexto familiar como também no escolar. É fundamental lembrar que assimilação é a 

incorporação das coisas e pessoas externas, e acomodação é o reajustamento das estruturas em 

decorrência das transformações exteriores. 

Apresentando o conceito de socialização numa perspectiva culturalista, Dubar (1997) 

discorre: 

 

[...] constitui uma incorporação dos modos de ser (de sentir, de pensar e de 

agir) de um grupo, da sua visão do mundo e da sua relação com o futuro, das 

suas posturas corporais, assim como das suas crenças íntimas. Quer se trate 

do grupo de origem no seio do qual se desenrolou a primeira infância e ao 

qual pertence ‘objectivamente’ ou de um grupo exterior no qual quer 

integrar-se e ao qual se refere ‘subjectivamente’, o indivíduo socializa-se, 

interiorizando valores, normas, disposições que o tornam um ser socialmente  
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identificável (p. 62). 

 

Mediante os conceitos citados, pode-se entender que a socialização é um processo 

dinâmico, em que o indivíduo interage com o seu meio, fazendo pressão para influenciá-lo e 

também sendo influenciado pelo seu contexto. Dessa forma, esse processo acontece ao longo 

da vida do sujeito, num contínuo de interiorização de experiências e identificação com o 

grupo do qual faz parte. 

Dubar (1997) escreve sobre a diferenciação entre a socialização primária e a 

socialização secundária. Explicitando: a socialização primária começa no seio da família e da 

escola, viabilizada pelo falar, ler e escrever, em que a criança adquire “saberes de base” que 

permitem a construção e antecipação de condutas sociais, ou seja, aprende normas, valores e 

formas de se relacionar. A socialização secundária se trata da incorporação de saberes 

especializados (receitas, vocabulários, procedimentos etc.) e institucionalizados, ou seja, 

fazem referência a um campo de atividades específicas alinhadas ao universo profissional. A 

aquisição dos saberes da socializaçao secundária implica que previamente tenha ocorrido a 

socialização primária. 

A socialização será, então, a forma como o indivíduo se tornará membro de um grupo, 

sendo ator em um processo no qual estará sujeito a regras anteriormente criadas, mas que não 

o impedem que aja de forma a produzir mudanças no contexto em que vive, sendo, 

simultaneamente, sujeito e objeto no processo de socialização (Borges & Albuquerque, 2004). 

Assim, a socialização do sujeito é um processo que não se esgota, sendo um 

encadeamento contínuo que vai acompanhar toda a vida do indivíduo, produzindo tensões que 

o farão participar de uma dinâmica de desestruturação e reestruturação de suas identidades, 

uma vez que, dependendo do grupo, as regras e valores socializados anteriormente tornam-se 

incompatíveis (Dubar, 1997). 

A socialização secundária é a fonte de interesse da presente pesquisa, tendo em vista 

que ela remete ao mundo do trabalho e à socialização organizacional, objeto de estudo desta 

investigação. 

3.3.1 Socialização Organizacional 

 

Para a compreensão da socialização organizacional, é oportuno que se conheça sobre 

cultura organizacional. Conforme destacado por Pereira (2007), para se entender sobre a 

socialização dentro das organizações, há que se dedicar a conhecer dois elementos imbricados 
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no processo: a aprendizagem e a cultura organizacional. 

Dentro das organizações de trabalho, a cultura é tomada como um meio de 

compartilhamento de uma forma de percepção da vida e da participação na instituição. Ela 

exerce influência sobre as pessoas envolvidas e os seus contextos de trabalho, suscitando que 

os membros da organização se mantenham unidos (Wagner III & Hollenbeck, 2006). 

Wagner III e Hollenbeck (2006) teorizam que a cultura organizacional é 

 

um padrão de suposições básicas – inventadas, descobertas ou desenvolvidas 

[pelos membros de uma empresa] para lidar com problemas de adaptação 

externa e integração interna – que funcionaram com eficácia suficiente para 

serem  consideradas válidas e, em seguida, ensinadas aos novos membros 

como a maneira correta de perceber, pensar e sentir esses problemas (Schein, 

1985, como citado em Wagner III & Hollenbeck, 2006, p. 367). 

 

Pode-se dizer que é uma cristialização dos comportamentos que foram considerados 

positivos e benéficos para a organização e para os membros da equipe de trabalho. Dessa 

forma, eles são comportamentos regulares dentro da empresa, sendo repassados para os 

novatos como uma forma adaptada para lidar com os problemas e as ameaças dentro da 

organização.  

Essa cristalização dos comportamentos, denonimada cultura, precisa ser repassada para 

os novos membros da equipe, pois é uma forma como esses novatos vão ter êxito na 

adaptação ao contexto de trabalho.  

Estudando a admissão de novatos na empresa, que vão compartilhar a cultura 

organizacional, torna-se imprescindível a análise do conceito de adaptação, um processo fonte 

de ansiedade para os novos membros das organizações. Morin e Aubé (2009) avaliam a 

adaptação como um fenômeno dinâmico. Ela deve ser considerada por meio de duas 

vertentes: uma sob a forma como um indivíduo analisa um acontecimento e expressa sua 

reação a ele, e a outra vertente seriam as mudanças ocorridas a partir desse mesmo fato ou 

acontecimento.  

A adaptação, sendo regida por variáveis individuais e situacionais, implica uma 

inexistência de padrões de eficácia ou ineficácia, dependendo mais de quais seriam o contexto 

e o resultado desejados (Morin & Aubé, 2009). Assim, não existe uma forma universal de se 

lidar com um determinado acontecimento novo, que careça de mecanismos de adaptação do 

indivíduo. 

As principais formas de reação do indivíduo diante de uma demanda de adaptação são o 

estresse (estado psicológico de respostas fisiológicas com reação não-específica à adaptação) 
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e as emoções (reações específicas como manifestações expressivas, fisiológicas e subjetivas 

direcionadas a um estímulo) (Morin & Aubé, 2009).  

Conforme o que foi descrito, pode-se inferir que as dificuldades na adaptaçao do 

indivíduo podem acarretargraves problemas de saúde mental, refletindo em déficit no 

desempenho laboral e em importantes reflexos negativos na vida profissional, sentimental e 

social do indivíduo. 

Sendo assim, é demasiado relevante o estudo da socialização que, de acordo com 

Borges e Albuquerque (2004), é “a maneira de um indivíduo tornar-se membro de um grupo, 

organização ou da sociedade, entendendo que o indivíduo socializado é o sujeito ou 

personagem principal desse processo” (p. 332). Wagner III e Holenbeck (2006) colocam que, 

além dos requisitos técnicos necessários ao cargo, o indivíduo irá compartilhar os saberes 

sobre os valores, cultura, história passada e potencial dos membros do grupo pertencentes à 

organização. Caso esse processo ocorra de forma desfavorável, trará efeitos negativos para 

todos os atores envolvidos e para a instituição. 

Retomando a discussão sobre socialização primária (processo em que a criança se torna 

membro da sociedade) e socialização secundária, destaca-se que esse segundo processo é o 

foco de interesse, haja vista que representa o indivíduo como jovem ou adulto que está 

inserido num contexto específico; por exemplo, as organizações. A socialização 

organizacional “refere-se à integração do indivíduo com a organização no exercício de um 

determinado cargo” (Borges & Albuquerque, 2004, p. 333).  

Dubar (1997) teorizou sobre as dimensões para se compreender o processo de 

socialização organizacional. Carvalho-Freitas et al. (2010) explicitaram essas mesmas 

dimensões em relação às PcDs: 

 Dimensão biográfica: focaliza o indivíduo e seu histórico, suas expectativas de 

inserção no mercado de trabalho e sua construção de identidade profissional com 

vistas ao crescimento na carreira. 

 Dimensão relacional: focaliza a percepção das PcDs de como são vistas pelas pessoas 

na interação no ambiente de trabalho. Envolve o ato de atribuição de identidade pelas 

pessoas envolvidas.   

 Dimensão organizacional: focaliza as estratégias de socialização organizacional que as 

empresas utilizam para facilitar a inserção e adaptação das PcDs no contexto de 

trabalho. 

A socialização organizacional vem sendo investigada por uma multiplicidade de 
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estudiosos nas pesquisas internacionais iniciando-se com Schein (1968). A ótica de se 

examinar esse processo se dividiu entre abordagens funcionalistas e, a partir de 1980, 

abordagens interacionistas, das quais se sobressai a participação do sujeito no processo de 

socialização (Borges & Albuquerque, 2004). 

Borges e Albuquerque (2004) destacaram a importância de se discriminarem alguns 

enfoques sobre a temática de socialização como: táticas organizacionais de socialização, 

abordagem dos conteúdos e informação, e tendências integradoras. Tais estudos não são 

contraditórios; ao invés disso, eles se inter-relacionam e se complementam.  

Focalizando as táticas organizacionais de socialização, destacam-se os estudos de Vaan 

Manen e Schein (1979). Esses pesquisadores postulam que, na socialização organizacional, o 

indivíduo vai ter a oportunidade de serem ensinados, pelos outros membros da equipe, os 

comportamentos e habilidades que são desejáveis e habituais naquele contexto de trabalho. 

Adicionalmente, também serão repassados os comportamentos que não são admitidos e 

tolerados dentro do ambiente organizacional.  

Os processos de adaptação e socialização organizacional são ativados com os novatos e 

também quando membros experientes mudam de função ou local de trabalho. Porém, a 

intensidade, a importância e a visibilidade dessa passagem vão variar de acordo com as 

características da pessoa e do contexto. Os indivíduos podem experimentar sentimentos de 

ansiedade situacional quando serão auxiliados pelos colegas de trabalho e lideranças (Wagner 

III & Holenbeck, 2006). 

Wagner III e Holenbeck (2006) teorizam, citando Schein (1980), que ocorre a 

socialização organizacional toda vez que o indivíduo perpassa por alguma das dimensões 

organizacionais discriminadas como funcional, hierárquica e inclusiva. 

Quando o indivíduo muda de função dentro de uma mesma organização, porém, a 

mudança reflete diferenças consideráveis nas várias tarefas executadas pelo indivíduo, pois 

são mobilizados os processos de adaptação concernentes à socialização organizacional. Na 

dimensão funcional, o indivíduo que muda de função sofre significativo impacto nos 

conhecimentos anteriores que ele tinha sobre a função (Wagner III & Hollenbeck, 2006). 

Como exemplo, pode-se dizer de um indivíduo da área de contábeis que passará a exercer 

atividades na área de marketing. Percebe-se que são dois ramos de atividades que concentram 

objetivos bem distintos dentro de uma mesma organização. 

O processo de socialização também é ativado na dimensão hierárquica, que reflete a 

distribuição de posição e autoridade numa instituição de trabalho. As tarefas e 
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responsabilidades são diferentes entre as pessoas que são lideradas e aquelas que exercem a 

autoridade e o poder (Wagner III & Hollenbeck, 2006). Assim, o indivíduo passa por um 

processo de adaptação quando assume um papel de liderança, por exemplo. 

Wagner III e Hollenbeck (2006), na dimensão inclusiva, demonstram o processo de 

adaptação sendo mobilizado quando o indivíduo sai do status de estranho, fora da 

organização, para ser um membro ativo do grupo. Para que isso ocorra de forma suave e 

natural, o novato deverá ser aceito pelo grupo e demonstrar que compartilha dos mesmos 

pressupostos e valores dos indivíduos mais experientes.              

Borges e Albuquerque (2004), citando Van Maanen e Schein (1979), conceituam as 

táticas organizacionais como “os caminhos nos quais as experiências dos indivíduos em 

transição de um papel para outro são estruturadas nas organizações” (p. 334).As táticas 

organizacionais podem variar de acordo com seis dimensões, como demonstram Borges e 

Albuquerque (2004) e Wood Jr e Caldas (2007). Tais táticas se encontram num contínuo de 

dois polos, sendo uma extremidade o oposto da outra. Elas não se verificam de forma isolada, 

acontecendo possibilidades diversificadas de combinações que irão gerar consequências 

também variadas e diferentes. 

 Tática coletiva ou individual – a socialização é experienciada pelo indivíduo sozinho 

ou em grupo. Neste modelo, quanto mais coletiva é a tática organizacional, maior a 

tendência dos elementos em agir de forma a aceitar o status quo. 

 Tática formal ou informal – o indivíduo pode ser socializado mediante um processo 

formal, sendo momentaneamente separado dos outros membros do grupo, para 

suceder-se à aplicação da tática. Também, pode ser feita informalmente, com a 

experiência diária no próprio cotidiano do trabalho. 

 Tática sequencial ou randômica – a tática é sequencial quando os estágios são bem 

delimitados e predeterminados, e é randômica quando os estágios são aleatórios e 

desconhecidos pelo socializado. Os degraus são claros e objetivos acerca do papel e 

metas do indivíduo. Esse modelo sugere que, quanto mais sequencial é a tática, maior 

é o nível de conformidade do indivíduo. 

 Tática fixa ou variável – na tática fixa, o socializado tem a exata dimensão do tempo 

necessário no processo de adesão à empresa. A socialização, no padrão variável, 

produz incerteza e ansiedade nos indivíduos. 

 Tática seriada ou descontínua – no padrão seriado, os indivíduos têm modelos de ação 

que vieram de heranças bem-sucedidas dos membros experientes que passaram pelo 



PPGPSI/UFSJ 

Gleice Noronha Dias 

 

39 

 

mesmo processo. Na forma descontínua, os indivíduos não seguem os seus 

predecessores. 

 Tática construtiva ou destrutiva, segundo Wood Jr e Caldas (2007), ou investimento 

ou desinvestimento, segundo Borges e Albuquerque (2004) – o processo de 

socialização valoriza a identidade, habilidade e aptidão do indivíduo, qualificando 

suas experiências antecessoras ou, ao contrário, faz uma ruptura com a identidade 

anterior do indivíduo. 

As táticas de socialização organizacional geram efeitos que produzem respostas de 

polos extremos aos indivíduos, ou na vertente protetora (os socializados se mantêm 

conformados ao status quo), ou na vertente inovadora (criação de novos papéis sociais e 

estratégias organizacionais). Na vertente protetora, gerando respostas de adesão, são mais 

prováveis as táticas dos tipos sequenciais, variáveis, seriais e de investimento. As reações que 

produzem inovações são mais características nas táticas dos tipos coletiva, formal, randômica, 

fixa e descontínua. Nas inovações de papéis e reorganização dos objetivos, destacam-se as 

táticas de socialização individual, informal, randômica, descontínua e de investimento 

(Borges & Albuquerque, 2004). 

Sendo assim, as estratégias de socialização a serem utilizadas vão depender do objetivo 

que se quer atingir e do seu público-alvo. Se o objetivo for uma reação de conformação, 

deverão ser escolhidas táticas, por exemplo, coletivas, sequenciais e seriais. Objetivando-se 

uma reação de inovação, deverão ser utilizadas as táticas opostas (Wagner III & Hollenbeck, 

2006). 

Aprimorando os estudos de Van Maanen e Schein (1979), Jones (1986) sistematizou as 

dimensões bipolares apresentadas em táticas institucionalizadas (coletiva, formal, fixa, 

sequencial, serial e de investimento) e táticas individualizadas (individual, informal, variável, 

randômica, disjuntiva e de investimento). 

Deslocando do enfoque das táticas organizacionais, tem-se o segundo enfoque, que 

consiste na informação e nos conteúdos, destacando os processos cognitivos e de busca de 

informação empreendida pelo indivíduo no seu próprio processo de socialização. Os 

estudiosos citados por Borges e Albuquerque (2004), Baker (1995), Miller e Jablin (1991) e 

Saks e Ashforth (1997), “lançam a hipótese de que a busca da redução da incerteza é um fator 

latente que influencia a eficácia das táticas de socialização” (p. 337). A busca de informação é 

um método utilizado para a redução da ansiedade vivenciada por períodos críticos, que 

exigem a adaptação do indivíduo, como admissões e mudanças de função. 
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Os comportamentos proativos do indivíduo contribuem para a eficácia no processo de 

socialização organizacional. Porém, uma questão negativa percebida é a que tira a 

responsabilidade das organizações na manutenção de propostas que fomentem a adaptação do 

sujeito. De acordo com esse enfoque, mais sucesso terão os comportamentos e escolhas do 

sujeito que privilegiem: as tarefas que são consoantes aos objetivos individuais; o apoio de 

colegas e superiores; o desejo de controle sobre o próprio desempenho; a manutenção de 

atitudes positivas frente à diversidade; as experiências de sucesso em trabalhos diversificados 

e nos relacionamentos pessoais; as maiores habilidades cognitivas; e a atribuição de maior 

centralidade ao trabalho (Borges & Albuquerque, 2004). 

Nas tendências integradoras, último enfoque proposto por Borges e Albuquerque 

(2004), dá-se a articulação entre os enfoques anteriores: as táticas organizacionais e a 

proatividade dos indivíduos. Propõe-se o exame de como as táticas de socialização 

organizacional podem impactar no comportamento proativo dos sujeitos. Citando os estudos 

de Griffin, Colela e Goparaju (2000), estes colocam condições de interdependência e de 

proporcionalidade entre as variáveis das táticas e o grau de proatividade do sujeito. 

Exemplificando, pode-se representar que, nesse modelo, o sujeito terá menor índice de 

comportamento proativo quanto maiores forem as táticas institucionalizadas (do tipo coletivas 

e formais).  

Pelo modelo das tendências integradoras, pode-se perceber o caráter sistêmico da 

socialização organizacional, valorizando a responsabilidade das organizações ao repensar e 

avaliar as intervenções que abarquem a temática. Essa ótica para lidar com o tema tem 

inovado os estudos da Psicologia Organizacional e do Trabalho (Borges & Albuquerque, 

2004). 

Ante o exposto, deve-se inferir o quão dinâmico e complexo é o processo de 

socialização organizacional, exigindo dos profissionais a perspicácia para compreender que as 

intervenções devem privilegiar extremamente o contexto e devem ser analisadas de acordo 

com a meta que se quer perseguir, levando-se em conta cada situação especificamente.  

Borges, Silva, Melo e Oliveira (2010) realizaram um estudo de reconstrução e validação 

de um inventário de socialização organizacional para ser utilizado como instrumento nas 

pesquisas realizadas no Brasil. Esse instrumento era composto por 54 itens, porém, depois do 

processo de validação, ficou composto por 45 itens, em escala Likert, variando de -2 (discordo 

muito) a +2 (concordo muito).  
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Diante dos estudos realizados por Borges et al. (2010), dos nove fatores esperados, 

obtiveram-se apenas sete, que são os seguintes: 

 Competência e Proatividade - o domínio do participante em relação às atividades que 

executa no trabalho e os próprios esforços empreendidos a favor de sua integração à 

organização. 

 Qualificação Profissional – percepção que o indivíduo tem sobre a sua preparação 

para o cargo (conhecimentos, informações e experiência). 

 Linguagem e Tradição – percepção que o indivíduo tem sobre seu desempenho ao 

utilizar os termos técnicos e linguagem condizente com a cultura da organização e o 

quanto o indivíduo percebe a identidade da organização por meio do conhecimento 

adquirido da sua história e tradições. 

 Integração com as pessoas – perspectiva que o indivíduo possui ao ser incluído no 

grupo, sentindo-se aceito e apoiado pelos demais. 

 Objetivos e Valores Organizacionais – quanto o indivíduo conseguiu apreender os 

valores da organização (metas, objetivos, prioridades), identificando-se com eles. 

 Acesso à Informações (Políticas) – quanto o indivíduo se percebe conhecendo a 

estrutura e o funcionamento da organização. 

 Não-integração à Organização – ausência do conhecimento sobre os processos 

organizacionais e da cultura organizacional, e ausência de domínio da linguagem e do 

trabalho. 

Os resultados do estudo sugerem que o inventário preenche satisfatoriamente os 

quesitos de validade e consistência, porém apresenta alguns limites. Como a validação 

ocorreu em instituição pública, o inventário é mais apropriado para organizações públicas, e 

não privadas, mas a presente pesquisa também se dá somente em instituições públicas. Outra 

questão é que os autores apontaram a necessidade de realização de novas pesquisas para que 

seja aumentada a confiabilidade do instrumento (Borges et al., 2010).  

A próxima seção discute as últimas pesquisas concernentes à socialização 

organizacional das PcDs, pesquisas que o presente estudo pretende incrementar. 

3.3.2 Socialização Organizacional das Pessoas com Deficiência 

 

Alguns estudos demonstram as dificuldades encontradas pelas PcDs para se inserirem e 

se manterem no mercado de trabalho (Neri, Pinto, Soares, & Costilha, 2003; Carvalho-Freitas, 
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Marques,& Scherer 2004; Tanaka & Manzini, 2005; Stone-Romero et al., 2006; Shakespeare, 

2012, dentre outros). Sobretudo Tanaka e Manzini (2005) reforçam a ideia da necessidade de 

inserção das PcDs no trabalho, mas de uma forma que viabilize a sua permanência mediante a 

análise de fatores que favoreçam o seu desempenho. As PcDs, para que se tenha uma inserção 

efetiva, precisam ser preparadas nos aspectos profissionais e sociais. Adicionalmente, também 

é preciso que sejam repensados o local e as condições de trabalho, sendo-lhe atribuídas 

possibilidades condizentes com uma reorganização do local nos seus aspectos estruturais, 

funcionais e sociais. 

Sendo assim, é necessário que se pense em processos eficientes de socialização 

organizacional das PcDs, de modo que priorizem aspectos da gestão da diversidade nas 

organizações. Tais práticas organizacionais devem buscar manter uma identidade positiva das 

PcDs, para que a empresa possa contar com a integração do trabalhador e seu 

comprometimento com as atividades. 

A gestão da diversidade tem se tornado um elemento importante para o enfoque nas 

organizações. Isso se dá como consequência das grandes mudanças globais que elas 

enfrentam, provocando transformações nas relações de trabalho e no comportamento 

organizacional. Tais mudanças têm implicado que as organizações cumpram legislações que 

visam a proteger os cidadãos das ações discriminatórias da sociedade. Por isso, as empresas 

precisam fortalecer suas políticas que objetivem a gestão da diversidade, colocando em pauta 

a administração das diferenças como etnia, raça, cor, gênero e deficiências, de modo que 

tragam resultados positivos tanto para as empresas como para as pessoas (Carvalho-Freitas & 

Marques, 2007). 

Gil (2002), contrariando as expectativas depreciativas em relação à inclusão de PcDs na 

empresas, enumera diversos benefícios para as organizações na manutenção desse público nos 

postos de trabalho: ganhos de imagem e de prestígio junto à sociedade; reforço do espírito de 

equipe e da humanização do ambiente de trabalho; e bom clima organizacional com 

consequente aumento da produtividade e desempenho das PcDs que, muitas vezes, superam 

as expectativas 

Apesar da escassez de estudos com a temática de socialização organizacional das PcDs, 

Martinez e França (2009) se propuseram a analisar as estratégias de socialização 

organizacional na inclusão e permanência de PcDs empregadas por meio da Lei de Cotas. 

Analisando 21 profissionais, encontraram indicadores que levantam a importância da atenção 

aos processos de socialização para uma eficiente gestão da diversidade nas empresas. Outra 
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questão fundamental demonstrada nesse estudo é que a estratégia informal/coletiva foi o 

conteúdo mais frequente, indicando um desconhecimento da relevância da formalização de 

processos de socialização como uma forma de fortalecer a inserção e a integração das PcDs 

no trabalho. 

Assis (2012) se propôs a reforçar os estudos sobre socialização organizacional de PcDs, 

analisando uma organização de grande porte, com amostra de 291 PcDs, 198 gestores e 25 

profissionais de RH. Ele demonstrou prevalecer a ideia de que, modificando as condições de 

trabalho, de forma a atender às necessidades das PcDs, elas podem contribuir e muito para o 

trabalho, podendo agregar valor a qualquer atividade. 

A pesquisa de Assis (2012), focalizando a socialização organizacional, encontrou 

relação entre as concepções de deficiência e o processo de adaptação da PcD na organização, 

demonstrando que as diversas concepções geram impactos diferenciados na forma como as 

PcDs percebem o próprio processo de socialização. 

A pesquisa de Carvalho-Freitas et al. (2010) procurou identificar as principais 

características do processo de socialização das PcDs. Analisando os trabalhadores com 

deficiência de instituições financeiras de Minas Gerais, constataram não haver nenhuma tática 

de socialização organizacional sistematizada, deixando a cargo dos próprios colaboradores a 

busca de sua adaptação ao trabalho. 

Essa pesquisa trouxe reflexões cruciais. As táticas individualizadas empreendidas pelas 

PcDs, demonstrando comportamentos proativos e objetivando sua própria integração e 

manutenção do emprego, são similares às confirmadas por pesquisas com PsDs. Outra 

questão é que, quanto maiores e mais claras as práticas de sensibilização e socialização, mais 

as PcDs empreendem esforços proativos no sentido de melhorar a sua adaptação e 

desempenho no trabalho. Demonstra, ainda, a importância da colaboração dos chefes 

imediatos e dos colegas de trabalho na socialização das PcDs. 

Outra contribuição relevante da pesquisa de Carvalho-Freitas et al. (2010) é que a 

inserção de PcDs sem que haja as adequações necessárias no ambiente de trabalho, segundo 

as suas necessidades, podem aumentar o preconceito dirigido a esse público, já que pode 

dificultar a plena realização da competência laboral da PcD.  

Demarca, também, situações centrais no âmbito da socialização organizacional de PcDs, 

pois explicita que deixar a cargo da própria pessoa os esforços para sua adaptação pode 

fomentar um processo de paralisação sobremaneira se for a primeira experiência de trabalho. 
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Destaca, ainda, o fato de que práticas institucionalizadas de socialização propiciam menor 

ambiguidade, ansiedade, conflitos de papéis e insatisfação (Carvalho-Freitas et al., 2010). 

Moreira (2011), com o objetivo de compreender o processo de socialização 

organizacional e a dinâmica identitária de PcDs inseridas em organizações de trabalho, 

localizadas no Brasil e nos EUA, analisou 12 PcDs do Brasil e oito dos EUA, percebendo que 

a efetividade das leis que protegem os direitos desse público é questionável nos dois países. 

Os entrevistados demonstraram insatisfação no trabalho por falta de reconhecimento, ausência 

de perspectiva de crescimento e descontentamento com a remuneração. Perceberam 

dificuldades na obtenção de emprego e reviveram práticas discriminatórias e excludentes da 

infância no contexto do trabalho. 

Martinez e França (2009) explicitam que falhas no processo de socialização 

organizacional podem trazer consequências negativas para as forças de trabalho da empresa. 

A rejeição empreendida pelos veteranos em favor dos novatos pode levar à exclusão da 

pessoa e à sua consequente saída da empresa ou à canalização de sua energia contra os 

objetivos da instituição. A conformidade com a situação desfavorável pode acarretar num 

embotamento da criatividade, fazendo a pessoa trabalhar de forma ineficiente e burocrática. 

Diante do exposto, é notória a necessidade de que as empresas se engajem em políticas 

efetivas de gestão da diversidade. E, ainda, que sejam realizadas estratégias 

institucionalizadas de socialização, como treinamentos, tutorias, acompanhamento etc., para 

que as PcDs tenham acesso a informações formais a respeito dos valores da empresa, sobre as 

atividades do cargo e acerca das expectativas que a organização possui em relação ao seu 

desempenho no trabalho. 

Com vistas a investigar como acontece esse processo de socialização organizacional das 

PcDs, sobretudo quando se veem impactadas pelas barreiras atitudinais exercidas pelos seus 

pares no ambiente de trabalho, foi proposta uma metodologia na perspectiva quali-quanti, 

conforme será explicitado no capítulo seguinte. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

O método adotado para estudar o objeto da pesquisa foi o survey de desenho transversal. 

A pesquisa foi desenvolvida com duas perspectivas: uma abordagem quantitativa e uma 

abordagem qualitativa, configurando-se numa triangulação de métodos. 

Com a adoção de uma perspectiva quali e quanti para pesquisar a relação entre a 

percepção das barreiras atitudinais e o processo de socialização organizacional de PcDs, 

pretendeu-se, como o descrito por Minayo, Assis, Souza, Constantino e Santos (2005), 

realizar um estudo que abarque o fenômeno na sua magnitude e intensidade, possibilitando 

que este seja compreendido por ângulos diferentes. 

O debate acerca das potencialidades e limitações das abordagens quantitativas e 

qualitativas é recorrente. Minayo e Sanches (1993) discutem essa questão argumentando que 

o melhor método para se estudar um fenômeno será aquele que se configure como apropriado 

ao objeto, articulando uma reflexão da teoria, correta construção dos dados e factibilidade, 

visto que nenhum deles, nem quali e nem quanti, garantirá uma captação completa da 

realidade. 

Utilizar a perspectiva qualitativa oportuniza o estudo dos significados mais relevantes e 

fundamentais, enquanto a perspectiva quantitativa possibilita a análise de aspectos ecológicos 

e concretos, permitindo que os dois métodos sejam aproveitados de forma complementar 

(Minayo & Sanches, 1993). Günther (2006), discorrendo sobre a dicotomia existente entre 

métodos quantitativos e métodos qualitativos, discursa que, na medida em que as pesquisas 

são multifacetadas, elas poderão comportar proveitosamente mais de um método. Ainda, 

demonstra que abordagens explicativas e compreensivas são interdependentes, sendo 

impraticáveis umas sem as outras. 

O esforço de separação das atividades metodológicas da pesquisa em dois momentos 

específicos, primeiro a fase quantitativa e depois a qualitativa, converge com as orientações 

de Minayo (2006) de que as etapas devem ser seguidas separadamente e só no final 

trianguladas. Postula que se deve primar para que cada uma das etapas seja valorizada ao 

máximo na sua especificidade, pois só assim poderão contribuir efetivamente para a avaliação 

da pesquisa como um todo. 
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4.2 Local da Pesquisa 

 

Procurando reconhecer a abrangência da pesquisa e preocupando-se com a 

exequibilidade dela num formato quali e quanti, a pesquisadora procurou realizar um 

levantamento do número de PcDs inseridas no trabalho na cidade de São João del-Rei. 

Recebendo como resultado que o referido município possui 11 PcDs, decidiu-se ampliar o 

escopo do estudo para outras cidades do Campo das Vertentes. 

As prefeituras que fazem parte da chamada Microrregião de São João del-Rei, dentro da 

Mesorregião do Campos das Vertentes são: Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier 

Chaves, Dores de Campos, Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Piedade do 

Rio Grande, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, Santana de Garambéu, 

São João del-Rei, São Tiago e Tiradentes. 

Todas as cidades estão geograficamente próximas a São João del-Rei, facilitando o 

acesso a todos os municípios da pesquisa, demonstrado pelo mapa a seguir: 

 

 

Mapa da Microrregião de São João del-Rei 

 

A opção pelo local de pesquisa se deu pelos seguintes motivos: 

 a possibilidade de esses locais possuírem o público-alvo da pesquisa, visto que 

as prefeituras são obrigadas a inserir no trabalho as PcDs, reservando até 20% 

do número de vagas em concursos públicos, segundo a Lei 8.112/90; 
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 serem locais que se configuram em campo fértil para os fenômenos a serem 

avaliados, visto que são locais incipientes quanto a políticas de apoio às PcDs; 

 a inexistência de estudos acerca de barreiras atitudinais e do processo de 

socialização organizacional de PcDs , sobretudo em prefeituras; 

 a Prefeitura de São João del-Rei ser o local de trabalho da pesquisadora, o que 

facilita o acesso às informações e às PcDs. Diante disso, configura-se numa 

escolha por conveniência. 

4.3 Participantes 

 

Em maio de 2013, foi realizado um contato breve com os municípios, por email, 

mediante uma carta de apresentação da pesquisa e a solicitação de informação do número de 

PcDs existentes no quadro de servidores dessas prefeituras.  

No ano de 2014, foi retomado o contato junto aos chefes dos setores de Departamento 

Pessoal visando a obter o contato das PcDs que trabalham nas respectivas prefeituras. Algumas 

prefeituras responderam não haver nenhuma PcD trabalhando nas suas dependências, como é o 

caso de Santa Cruz de Minas, Lagoa Dourada, Santana do Garambéu, Tiradentes e Conceição da 

Barra de Minas.  

O município de Nazareno informou possuir uma PcD nos quadros da Prefeitura. No entanto, 

a servidora do Departamento Pessoal, apesar da promessa em repassar o contato da PcD para a 

pesquisadora, não respondeu mais às mensagens e se esquivou de atender às ligações telefônicas. 

Na Prefeitura de São Tiago, foi recebido o retorno de que duas PcDs fazem parte do quadro 

daquela instituição, porém a pesquisadora não conseguiu realizar os procedimentos devido ao fato 

de não conseguir o contato dos participantes em tempo hábil para a coleta de dados. Em Coronel 

Xavier Chaves, a única PcD dos quadros da Prefeitura, mesmo depois de todos os 

esclarecimentos, se recusou a participar da pesquisa. 

Foi obtido o seguinte resultado de participantes em cada prefeitura: 
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Tabela 1.Número de PcDs participantes da pesquisa nos municípios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Diante do que foi demonstrado na Tabela 1, a pesquisa possui 17 participantes de sete 

municípios diferentes. São João del-Rei, até pelo tamanho do município, é o que possui o 

maior número de PcDs, concentrando 52,94% dos participantes da pesquisa. Os outros 

47,06% estão divididos entre seis municípios diferentes do Campo das Vertentes, que são três 

participantes de Dores de Campos e um participante em cada um dos municípios: Madre de 

Deus de Minas, Resende Costa, Piedade do Rio Grande, Ritápolis e Prados. 

4.4 Instrumentos de Medida e de Coleta de Dados 

 

Na abordagem quantitativa, foram aplicados três instrumentos para a coleta de dados: o 

Inventário de Socialização Organizacional (ISO) desenvolvido por Borges et al. (2010), o 

Inventário de Percepção de Barreiras Atitudinais no Trabalho por parte de Pessoas com 

Deficiência (IBAT-PD), que foi construído e validado pela pesquisadora, e um questionário 

de dados sociodemográficos das PcDs. 

Prefeituras  

Número de 

PcDs na 

pesquisa 

Conceição da Barra de Minas                 - 

Coronel Xavier Chaves                           - 

Dores de Campos                                    3 

Lagoa Dourada                                        - 

Madre de Deus de Minas                        1 

Nazareno                                                 - 

Piedade do Rio Grande                           1 

Prados                                                     1 

Resende Costa                                         1 

Ritápolis                                                  1 

Santa Cruz de Minas                               - 

Santana do Garambéu                             - 

São João del-Rei                                     9 

São Tiago                                                - 

Tiradentes                                                - 

 

Total de  

Municípios 

15 

Total de 

participantes 

17 
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O Inventário de Socialização Organizacional (ISO) (Anexo 4) foi aplicado em todos os 

participantes da pesquisa. É constituído de 45 itens, em escala Likert, com as possibilidades 

de escolha que vão de -2 (forte discordância), -1 (discordância), 0 (neutro), +1 (concordância) 

a +2 (forte concordância). As questões são distribuídas da seguinte maneira entre os Fatores: 

Fator 1 – Acesso às Informações (Políticas) – questões 40, 39, 36, 45 e 35. 

Fator 2– Competência e Proatividade – questões 17, 42, 8, 43, 44, 30, 38, 22, 15 e 37. 

Fator 3– Integração a pessoas – questões 33, 11, 23, 34, 7, 28, 2 e 41. 

Fator 4– Não-integração à organização – questões 4, 3, 20, 21, 19 e 6. 

Fator 5 – Qualificação profissional – questões 32, 31 e 14. 

Fator 6 – Objetivos e Valores Organizacionais – questões 9, 29, 16 e 13. 

Fator 7 – Linguagem e Tradição – questões 25, 10, 12, 24, 27, 26, 18, 5 e 1. 

No tocante ao Inventário de Percepção de Barreiras Atitudinais no Trabalho por parte de 

Pessoas com Deficiência (IBAT-PD) (Anexo 3), torna-se necessário destacar todo o processo 

de construção e validação do mesmo, estando essa parte presente mais à frente, no primeiro 

item dos resultados e discussão. 

O IBAT-PD também foi aplicado em todos os participantes da pesquisa. Ele foi 

composto por dez itens divididos em dois Fatores. As possibilidades de respostas foram 

dispostas em escala Likert, de escolha forçada, considerando-se: 1 (discordo totalmente), 2 

(discordo muito), 3 (discordo pouco), 4 (concordo pouco), 5 (concordo muito) e 6 (concordo 

totalmente). Os itens foram distribuídos da seguinte forma entre os dois Fatores: 

Fator 1 – Comparação e Descrédito – itens 4, 5,6,7, 9 e 10. 

Fator 2 – Avaliação Negativa/Preconceito – itens 1, 2, 3 e 8. 

O questionário sociodemográfico (Anexo 2) foi aplicado junto com os Inventários e 

teve o objetivo de construir um perfil dos participantes e de se verificar se a proporção das 

respostas nos Inventários dependem de fatores sociodemográficos. 

Na abordagem qualitativa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com todos os 

17 participantes da pesquisa, visando a obter uma compreensão aprofundada dos significados 

inerentes ao processo de socialização organizacional juntamente com as barreiras atitudinais 

enfrentadas por PcDs em seus locais de trabalho. 

De acordo com Duarte (2004): 

 

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, 

crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, 

mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não 

estejam claramente explicitados (p. 215). 
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Desse modo, na realização das entrevistas, em contraponto à abordagem quantitativa, 

pretendeu-se acessar uma dimensão mais profunda do objeto de pesquisa, coletando dados 

sobre os modos como os sujeitos, PcDs, percebem e significam suas realidades no contexto de 

trabalho em instituições públicas, como as prefeituras, que são as organizações foco da 

análise. 

Na presente pesquisa, procurou-se ressaltar a importância de se “compreenderem os 

indivíduos inseridos nas relações em que vivem, no seu mundo histórico, político, cultural, 

psicológico” (Narita, 2006, p. 30). Pela análise das entrevistas de alguns indivíduos, pode-se 

conhecer o grupo social, sendo as pessoas pesquisadas representativas da dinâmica social em 

questão. (Narita, 2006). Assim, os itens das entrevistas (Anexo 5) foram construídos levando-

se em conta todas essas dimensões.  

4.5 Procedimentos de Coleta e Análise dos Dados 

 

O processo de validação do IBAT-PD levou um tempo maior do que o esperado, sendo 

feito no período de maio a agosto de 2014. Assim, foi preciso agilizar a coleta de dados, 

sendo decidida a aplicação dos Inventários e a realização das entrevistas por meio de telefone, 

método reconhecido nos escritos de Günther (2003): “O questionário pode ser administrado 

em interação pessoal – em forma de entrevista individual ou por telefone; e pode ser 

autoaplicável – após envio por correio ou em grupos” (p. 2). 

A coleta de dados por telefone possibilitou que a pesquisadora imprimisse agilidade à 

pesquisa, tendo em vista que seria necessário muito tempo para deslocamento entre os 15 

municípios envolvidos no estudo. A coleta de dados por telefone possui também a vantagem 

de a pesquisadora garantir maior taxa de resposta, haja vista que a aplicação é marcada em 

horário mais propício ao participante e em local apropriado ao sigilo das informações. 

Sendo assim, a aplicação dos Inventários e a entrevista semiestruturada foram realizadas 

do início do mês de setembro até 13 de outubro de 2014. 

Para a etapa quantitativa, foi organizado um banco de dados com o resultado da 

aplicação dos questionários e os dados sociodemográficos, tendo as suas respostas transcritas 

pela própria pesquisadora no software SPSS for Windows (Statistical Package for Social 

Sciences). 

Na análise dos dados quantitativos, foram utilizadas as seguintes técnicas estatísticas: 
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 para a avaliação da distribuição percentual das respostas nos fatores de socialização 

organizacional e nos fatores de barreiras atitudinais, foram utilizadas estatísticas 

descritivas; 

 o teste Qui-Quadrado de Independência foi empregado para verificar se as proporções 

de respostas nos dois Inventários dependem dos fatores demográficos sexo, idade, 

estado civil, escolaridade, tipo de deficiência, tempo no trabalho e lotação em qual 

prefeitura. Adicionalmente, foi aplicado no intuito de verificar se a presença das PcDs 

em um dos clusters especificamente dependia de dados sociodemográficos. 

 a Análise da Correlação de Spearman foi utilizada para verificar a ocorrência de 

correlações (direção e intensidade) entre as variáveis percepção do processo de 

socialização e percepção de barreiras atitudinais, sempre sob a ótica das PcDs.  

 A Análise de Cluster, para buscar delimitar perfis, agrupando as pessoas segundo um 

padrão específico de percepção de barreiras atitudinais e de percepção de socialização 

organizacional, visa a compreender os fenômenos de forma mais geral em prejuízo da 

análise de fatores de maneira isolada.  

Na análise dos dados da etapa qualitativa, a pesquisadora perseguiu os moldes da 

Análise de Conteúdo, que pode ser definida por: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (Bardin, 1977, p.42). 

 

Assim, de acordo com Silva, Gobbi e Simão (2005), realizou-se uma decomposição do 

discurso em categorias de análise para se empreender numa interpretação e compreensão mais 

intensa do fenômeno estudado. 

A análise de conteúdo é um método que pode ser utilizado com objetivos quantitativos, 

interessando a frequência de alguma característica analisada, ou com objetivos qualitativos, 

que é o enfoque desta segunda etapa da presente pesquisa. Desse modo, sua prática foi voltada 

para a compreensão de características implícitas nas mensagens analisadas, ou seja, os 

significados, empreendendo uma busca por novas descobertas acerca do contexto que é objeto 

da pesquisa (Bardin, 1977). 

Ainda conforme Bardin (1977), existem três etapas que são essenciais para a análise dos 

dados obtidos: 1) a pré-análise – na qual devem ocorrer a organização do material, a 
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especificação do corpus da investigação e o levantamento de hipóteses; 2) a descrição 

analítica: em que o material é aprofundado, buscando-se as sínteses coincidentes e divergentes 

de ideias, segundo o referencial teórico e hipóteses levantadas, quando ocorre a separação por 

categorias; e 3) a interpretação inferencial – que é a análise propriamente dita, consoante ao 

material empírico, usando a reflexão e a intuição do pesquisador sensível ao fenômeno 

estudado, com base no arcabouço teórico. 

A pesquisadora buscou construir categorias de análise segundo as orientações de Silva 

et al.(2005), que demonstram que tais categorias devem ser estudadas de forma criteriosa para 

que sejam verdadeiramente pertinentes, precisas, mutuamente exclusivas e se traduzam com 

objetividade e fidelidade ao fenômeno que se constitui como foco do estudo. 

A seguir, serão explicitados os procedimentos adotados para a garantia da conduta ética 

necessária para a segurança dos indivíduos participantes da pesquisa. 

4.6 Considerações Éticas 

 

A pesquisadora refletiu incessantemente sobre todas as condutas da pesquisa, visando a 

assegurar que fossem realizados todos os procedimentos e normas éticas regulamentadas pelas 

instituições envolvidas, como a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e o 

Conselho Federal de Psicologia, instituição que regulamenta e fiscaliza o exposto no Código 

de Ética Profissional do Psicólogo. 

Avaliando alguns procedimentos, ficou assegurado o seguinte: 

- o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFSJ; 

- a pesquisadora explicou aos participantes a importância da pesquisa e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, explicitando que foram convidados a participarem da 

pesquisa e que a cooperação se daria em caráter voluntário. 

Pode-se considerar que o estudo não envolveu riscos aos participantes, visto que foram 

aplicados questionários validados e as entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora, 

que recebeu o treinamento e a formação necessários para realizá-la de forma ética e eficaz. 

As instituições e os sujeitos participantes poderão ter acesso à pesquisa concluída, caso 

desejarem. Ainda, foi garantido o anonimato aos participantes. 

 

 

 



PPGPSI/UFSJ 

Gleice Noronha Dias 

 

53 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como já explicitado no item Instrumentos de Medida e Coleta de Dados, é importante 

destacar como um dos primeiros resultados advindos da realização do presente estudo a 

construção e validação do Inventário de Percepção de Barreiras Atitudinais no Trabalho por 

parte de Pessoas com Deficiência (IBAT-PD). Todos os procedimentos realizados com vistas 

a cumprir esse objetivo serão explicitados a seguir. 

5.1 Construção e Validação do Inventário de Percepção de Barreiras Atitudinais no 

Trabalho por parte de Pessoas com Deficiência (IBAT-PD) 

 

O Inventário de Percepção de Barreiras Atitudinais no Trabalho por parte de Pessoas 

com Deficiência (IBAT-PD) foi construído de modo que privilegiasse a percepção das PcDs, 

com foco na interpretação delas em relação às barreiras atitudinais vivenciadas no trabalho. 

Além disso, foi formatado de maneira que pudesse auxiliar no diagnóstico e planejamento de 

atividades voltadas para a análise das limitações causadas pela avaliação negativa e 

preconceito em relação às PcDs no contexto do trabalho. Procurou-se: operacionalizar as 

barreiras atitudinais mediante itens que demonstrassem as atitudes depreciativas em relação às 

PcDs, mensurar as propriedades psicométricas do instrumento e analisar o significado das 

dimensões da estrutura fatorial da escala. 

5.1.1 Método para Construção e Validação do IBAT-PD 

 

O instrumento foi construído e validado com a participação dos segmentos da 

população que possuem afinidade com a temática. A seguir, serão descritos os procedimentos 

adotados para a construção e para a avaliação da validade de conteúdo e precisão do 

instrumento. 

 

Participantes 

 

Os critérios definidos para a participação no processo de validação do Inventário eram 

possuir deficiência e ter vínculo de trabalho no momento do estudo. Foi obtida a participação 
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de 56 pessoas, porém duas foram excluídas por não preencherem o critério de ter um vínculo 

trabalhista vigente. Sendo assim, foram consideradas participantes 54 PcDs. 

O questionário foi divulgado através de uma rede social em 15 grupos específicos de 

PcDs, sendo utilizado o método eletrônico de survey pela internet. O método adotado para o 

estudo é survey de desenho transversal. A Tabela 2 mostra a o perfil sociodemográfico dos 

participantes da pesquisa. 

 

Tabela 2. Caracterização sociodemográfica dos participantes da validação do IBAT-PD 

Variável Observação % Variável Observação % 

 

Sexo 

 

 

 

Masculino 

Feminino 

 

 

51,85 

48,15 

 

 

 

 

Estado Civil 

 

 

 

 

 

Solteiro 

Casado 

Desquitado 

Divorciado 

Viúvo 

União Estável 

Outros 

 

 

53,70 

22,22 

1,85 

12,96 

1,85 

5,55 

1,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médio incomp. 

Médio comp. 

Superior incomp. 

Superior comp. 

Especialização 

Mestrado 

 

 

 

 

 

 

 

7,4 

18,51 

24,07 

29,62 

14,81 

5,55 

 

 

 

 

ESTADOS 

 

 

 

 

 

 

MG 

SP 

RJ 

PR 

RS 

SC 

MT 

MS 

TO 

PB 

RN 

CE 

BA 

 

40,74 

18,52 

11,11 

7,41 

3,70 

1.85 

1,85 

1,85 

1,85 

1,85 

5,55 

1,85 

1,85 

 

 

Nível Salarial 

 

1 salário 

2 a 3 salários 

4 a 6 salários 

Mais de 7 salários 

 

 

 

33,33 

37,03 

20,37 

9,25 

 

 

Tipo de 

Deficiência 

 

Física 

Visual 

Auditiva 

Reabilitado 

Acidente de 

Trabalho 

 

 

77,77 

11,11 

5,55 

5,55 

Fonte:dados da pesquisa. 
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Analisando a Tabela 2, pode-se notar que, entre os 54 participantes, há um equilíbrio na 

distribuição entre os dois sexos, sendo 51,85% do sexo masculino e 48,15% do sexo 

feminino. No nível de escolaridade, a maior apresentação é de pessoas com o nível Superior 

completo (29,62%), seguido de Superior incompleto (24,07%). Além disso, essas PcDs são 

provenientes de quatro regiões e 13 estados diferentes do País, sendo a maior 

representatividade do Sudeste (70,34%), sobretudo de Minas Gerais (40,74%). 

Entre os participantes, 53,70% eram solteiros, 22,22% casados e 12,96% divorciados. 

As outras possibilidades (união estável, viúvo, desquitado e outros) somaram 11,1%. 

Em relação ao tipo de deficiência, a frequência é de 77,77% de pessoas com deficiência 

física, demonstrando a predominância desse tipo de deficiência entre os participantes. 

Apresentando outros tipos de deficiência, 11,11% de pessoas possuíam deficiência visual, 

5,55% apresentaram deficiência auditiva e também 5,55% de pessoas reabilitadas de acidente 

de trabalho. 

O nível salarial com maior frequência entre os participantes foi de 2 a 3 salários 

mínimos, com 37,03% dos casos.  Contudo, o nível de 1 salário mínimo também obteve 

frequência bastante alta (33,33%). A possibilidade com o nível superior a 7 salários mínimos 

alcançou a menor frequência entre eles, 9,25%. 

A média de idade dos participantes é 36,6 anos e são pertencentes a diversas regiões do 

Brasil, abrangendo representantes de 13 estados brasileiros. 

 

Instrumento 

 

A construção do IBAT-PD foi pautada na revisão bibliográfica dos estudos de Sassaki 

(2003) e de Carvalho-Freitas (2012) e dos estudos sobre atitudes de Fishbein e Ajzen (1975) e 

sobre preconceito (Goffmam, 2008; Stone-Romeroet al., 2006; Roulstone, 2012).  

O instrumento pretende investigar, nos parâmetros quantitativos, as barreiras atitudinais 

percebidas pelas PcDs no contexto do trabalho. As barreiras são reveladas pelo preconceito 

dos indivíduos em relação às possibilidades das PcDs. 

Os itens foram elaborados de forma que fossem consideradas as percepções das PcDs 

em relação às atitudes de colegas de trabalho, chefias imediatas, indivíduos de outros setores 

da instituição, bem como a postura geral do empregador em relação às PcDs, externando 

atitudes como preconceito (avaliação negativa), impedimento de acesso às atividades, 

supervalorização, superproteção, comparações e descrédito. 
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Assim, o IBAT-PD foi composto por dez itens e submetido a um painel de especialistas. 

Participaram do painel: três professores-pesquisadores da área relacionada às PcDs e sua 

inserção no trabalho, e seis mestrandos com afinidade na temática. Os juízes examinaram e 

sugeriram alterações visando a realizar a validade de construto de acordo com as 

recomendações de Pasquali (2009). 

Na etapa seguinte, o Inventário foi aplicado em uma amostra pré-teste no sentido de se 

realizar a análise semântica. A amostra foi composta por 25 graduandos em Psicologia, que 

sugeriram poucas modificações nos itens. Consequentemente, o questionário ficou composto 

por dez itens, com questões fechadas, dispostas em escala Likert, de escolha forçada, com 

opções de medição variando de 1 (discorda totalmente) a 6 (concorda totalmente). 

 

Procedimentos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFSJ e foram aplicados os 

procedimentos de validação conforme as orientações de Pasquali (1999). 

Todos os 54 participantes do processo de validação, obtidos por divulgação em uma 

rede social, foram confirmados com o tratamento preliminar dos dados. Verificou-se que não 

ocorreram casos faltosos (missing values), sendo todos os dados confirmados na pesquisa. Os 

dez itens do Inventário também foram mantidos, pois apresentaram carga fatorial superior a 

0,30 e nenhuma ambiguidade.  

O índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,848) e o teste de esfericidade de Bartlett 

(significativo a p < 0,000) apontaram a fatorabilidade dos dados. A amostra obtida para a 

realização da análise fatorial do IBAT-PD foi de cinco respondentes para cada variável, 

conforme orientações de Hair, Anderson, Tatham e Black (2005). 

Os dados foram submetidos à análise dos componentes principais mediante a rotação 

ortogonal varimax. O objetivo era determinar o número mínimo de fatores que respondessem 

pela máxima variância dos dados. 

5.1.2 Resultados da Construção e Validação Do IBAT-PD 

 

A análise estatística apontou como resultado a divisão dos itens em dois fatores. Esses 

fatores apresentaram eigenvalues superiores a 1,0 explicando 71,679% da variância total. 
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Para a avaliação da precisão do instrumento, por método da consistência interna com o 

coeficiente alfa de Cronbach, os dois fatores apresentaram valores superiores a 0,60, de 

acordo com Hair et al. (2005), indicando confiabilidade satisfatória da consistência interna em 

pesquisa exploratória. O Fator 1 (Comparação e Descrédito) apresentou coeficiente alfa de 

Cronbach (α = 0,888) e o Fator 2 (Avaliação Negativa/Preconceito) indicou (α = 0,896). 

A Tabela 3 mostra os pressupostos teóricos utilizados, sua operacionalização em 

indicadores (afirmativas do questionário) e o agrupamento dos itens nos dois fatores do 

IBAT-PD. 

 

 

Tabela 3. Dos construtos teóricos aos itens de operacionalização do IBAT-PD 

Fatores Definição 
Operacionalização por meio dos itens do 

Questionário 

Fator 1 
Comparação com 

os outros e 

descrédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refere-se à percepção das 

PcDs em serem comparadas 

com as demais e à 

inclinação em desacreditar 

no desempenho delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A tendência dos colegas de trabalho em  

supervalorizarem ações corriqueiras das 

 PcDs. 

     A tendência das pessoas em superprotegerem 

 as PcDs no trabalho. 

      A tendência das pessoas em compararem o  

desempenho das PcDs com as demais. 

      O impedimento de acesso das PcDs a algumas  

atividades da Instituição. 

     A tendência das pessoas em tratarem as PcDs de  

forma diferenciada das demais. 

     O descrédito das pessoas em relação às  

possibilidades de crescimento profissional 

das PcDs. 

 

 

Fator 2 

Avaliação 

Negativa/Precon

ceito 

 

 

Refere-se à percepção das 

PcDs em relação às demais 

pessoas qualificarem 

desfavoravelmente as ações 

delas. 

 

 

     O preconceito (avaliação negativa) exercido 

pelos colegas de trabalho das PcDs. 

     O preconceito (avaliação negativa) exercido 

pela chefia imediata das PcDs. 

     O preconceito (avaliação negativa) exercido 

por servidores/funcionários de outros setores da 

Instituição. 

     A tendência dos colegas de trabalho em 

duvidarem da capacidade das PcDs. 

   

 

Fonte: elaborada a partir da revisão de Sassaki (2003), Stone-Romero et al. (2006), Roulstone 

(2012) e Goffman (2008).  
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A consistência interna também foi calculada para todo o Inventário, indicando o 

coeficiente alfa de Cronbach no valor de 0,914, representando um bom resultado em estudo 

exploratório (Pasquali, 1999). A Tabela 4 apresenta a matriz fatorial dos itens do IBAT-PD, 

composto pelos itens que ficaram agrupados pelos fatores aos quais pertencem e seus 

respectivos eigenvalues e os valores da variância explicada. 

 

Tabela 4. Matriz Fatorial dos itens do IBAT-PD 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Segundo o agrupamento obtido por fatores, pode-se inferir como característica geral do 

Fator 1 (Comparação com os outros e descrédito) uma propensão das PcDs em perceber que 

são objeto de comparação das demais pessoas em relação às PsDs e à inclinação em 

desacreditar no desempenho delas, podendo dificultar as relações de trabalho devido às 

possíveis diferenciações na abordagem delas, conforme o discutido por Carvalho-Freitas 

(2009). O Fator 2 (Avaliação Negativa/Preconceito) demonstra a percepção das PcDs de que 

há uma predisposição das pessoas em qualificar desfavoravelmente as ações delas, 

empreendendo um julgamento antecipado aos resultados das atividades exercidas por elas. 

Outras propriedades dos fatores como o número de itens, a média, o desvio-padrão de 

cada fator e os índices de fidedignidade (alfa de Cronbach) são demonstrados na Tabela 5. A 

média foi calculada pela soma total dividida pelo número de itens, já que cada fator apresenta 

quantidades diferentes de itens na sua composição. 

 

Item     Fator 1 

Comparação 

e Descrédito 

   Fator 2  

 Avaliação 

Negativa/Preconceito 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

 

 

 

 

0,605 

0,865 

0,765 

0,689 

 

0,824 

0,694 

 

0,918 

0,874 

0,844 

 

 

 

 

0,689 

 

Eigenvalues 

% Variância Explicada 

5,686 

56,864 

1,482 

14,816 
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Tabela 5. Propriedades dos Fatores do IBAT-PD  

Fator 
Número 

de itens 
Média 

Desvio-

padrão 

Alfa de 

Cronbach 

Comparação com os outros e 

descrédito 

Fator 1 

    

     6 3,287 1,539 0,888 

 

 

Avaliação Negativa/Preconceito 

Fator 2 

 

 

     4 

 

 

2,643 

 

1,504 

 

0,896 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 5, focando-se no resultado das médias das respostas nos dois fatores, pode-se 

perceber maior frequência de escolha das opções intermediárias, com tendência a discordar 

pouco das afirmativas do questionário. 

Foi realizado o teste qui-quadrado visando a verificar se o resultado dos Fatores 1 e 2 

dependiam dos dados sociodemográficos (tipo de deficiência, sexo, idade, estado civil, nível 

de escolaridade e salário). Obteve-se como resultado apenas que o Fator 1 (Comparação com 

os outros e descrédito) dependia do tipo de deficiência (χ2= 129,189 e p= 0,014). 

Comparando as médias das respostas ao Fator 1, verificou-se que as pessoas com 

deficiência auditiva (média= 5,22) demonstram resultados de forte concordância (concorda 

muito) com a questão de serem comparadas com as demais e descrédito em relação ao 

desempenho. As pessoas com deficiência física (média=3,10) e deficiência visual 

(média=3,31) tendem a discordar pouco. Já as pessoas reabilitadas por acidente de trabalho 

(média=3,94) tendem a concordar pouco com o Fator 1. 

Os dados sociodemográficos (idade, tempo no trabalho e salário) e os dois Fatores 

(Comparação com os outros e Descrédito e Avaliação Negativa/Preconceito) foram 

submetidos ao teste Komogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Avaliou-se que atendiam aos 

pressupostos de normalidade, pois todos os dados tiveram nível de significância menor que 

0,05. Por isso, foi realizado o teste de Correlação de Pearson, verificando-se que nenhum dos 

dois Fatores têm correlação com tempo no trabalho, idade e salário. 
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5.1.3 Discussão do Processo de Construção e Validação do IBAT-PD 

 

O IBAT-PD é um instrumento idealizado para analisar as percepções das PcDs em 

relação às barreiras atitudinais vivenciadas no contexto do trabalho. As barreiras atitudinais, 

de acordo com o presente estudo, estão presentes em atitudes de comparações, descrédito, 

supervalorização e superproteção, entre outros comportamentos de PsDs, julgando ou 

avaliando negativamente as possibilidades das PcDs. 

Consoante aos resultados da estrutura fatorial do Inventário, verificaram-se dimensões 

importantes para a compreensão das barreiras atitudinais vivenciadas pelas PcDs. Extraíram-

se dois Fatores intitulados: Comparação com os outros e Descrédito e Avaliação 

Negativa/Preconceito. Apresentaram-se valores de consistências internas satisfatórias dada a 

natureza exploratória da pesquisa. 

A média geral das respostas demonstrou uma predisposição a discordarem pouco das 

afirmativas que denotam uma percepção das PcDs em relação às atitudes de comparações, 

descrédito, avaliações negativas e preconceitos. Porém, analisando as médias das respostas 

junto ao Fator 1 (Comparação com os outros e Descrédito), constatou-se uma percepção 

diferenciada das pessoas com deficiência auditiva, demonstrando forte percepção de que são 

comparadas com as demais e desacreditadas em relação ao desempenho no trabalho. Esta 

vertente da pesquisa pressupõe como são fortes e impactantes os padrões de comunicação 

para o relacionamento interpessoal das pessoas e o quanto as organizações ainda não 

desenvolveram estratégias para minimizar as desvantagens dessas pessoas. Além da 

deficiência auditiva, as pessoas reabilitadas também demonstraram padrões de concordância, 

porém com intensidade menor (concordam pouco). 

Os resultados referentes às variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária, escolaridade 

e salário) em relação aos dois Fatores não apresentaram diferenças. Contudo, quando 

comparado o Fator 1 com o tipo de deficiência, foi verificada uma relação de dependência 

entre as duas variáveis. Desse modo, pode-se denotar que, dependendo do tipo de deficiência, 

as pessoas podem ter maior ou menor sensibilidade em relação às atitudes de comparações 

com os outros. 

Seguida a essa apresentação de todos os procedimentos para a construção do 

instrumento IBAT-PD, está a caracterização dos participantes da pesquisa nas prefeituras. 

Diferente dos participantes da validação, que foram 54 PcDs de várias regiões do Brasil, esse 
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levantamento dos perfis dos sujeitos a seguir será apenas das 17 PcDs que trabalham nas 

instituições que foram foco da pesquisa. 

5.2 Caracterização dos Participantes 

 

Os participantes da pesquisa são as PcDs que atuam no serviço público, mais 

precisamente que estejam trabalhando nas prefeituras da Microrregião de São João del-Rei, 

dentro da Mesorregião do Campo das Vertentes. Foram escolhidas todas as PcDs que os 

Departamentos Pessoais das prefeituras informaram. 

 

Tabela 6. Caracterização sociodemográfica dos participantes da pesquisa 

Variável Observação % Variável Observação % 

Sexo Masculino   70,58 Faixa etária   21 a 30   11,76 

 Feminino 29,41  31 a 40 

41 a 50 

51 a 60 

29,41 

41,17 

17,64 

Escolaridade Fund. incomp. 

Fund. comp. 

Médio incomp. 

Médio comp. 

Superior incomp. 

Superior comp. 

29,41 

0 

11,76 

35,29 

17,64 

5,88 

Tipo de 

deficiência 

Física 

Auditiva 

Visual 

Reabilitado 

de Acidente 

de Trabalho 

76,47 

5,88 

17,64 

0 

Cidade Dores de Campos 

Madre de Deus de 

Minas 

Piedade do Rio 

Grande 

Prados 

Resende Costa 

Ritápolis 

São João del-Rei 

17,64 

5,88 

 

5,88 

5,88 

5,88 

5,88 

52,94 

Estado civil Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Desquitado 

Viúvo 

União 

Estável 

41,17 

29,41 

11,76 

0 

0 

17,64 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A Tabela 6 mostra a distribuição das 17 pessoas entre os gêneros. Doze PcDs são do 

sexo masculino, representando 70,58% dos participantes. Apenas cinco PcDs são do sexo 

feminino, numa porcentagem de 29,41% do total de trabalhadores com deficiência nas 

prefeituras. Esses dados são próximos ao que demonstra a RAIS (MTE, 2010), estabelecendo 

dados que revelam 65,42% de representação masculina de PcDs em empregos formais no 

Brasil.  

Em relação à faixa etária, predominou a participação de PcDs com idade superior a 40 

anos, representando 58,81% dos participantes. A faixa de idade de 31 a 40 anos obteve o 

resultado de 29,41% e a menor representação se deu entre as PcDs na faixa etária de 21 a 30 

anos, com 11,76% de PcDs com essa idade nas prefeituras. Quando se comparam os dados da 

RAIS (MTE, 2010) com a população geral, observa-se o exato oposto ao da pesquisa, pois há 

um maior predomínio de pessoas na faixa de 18 a 29 anos, com 35% de participação no 

mercado formal. 

Quanto à escolaridade, observa-se uma taxa maior de PcDs com o Ensino Médio 

completo (35,29%). Há apenas uma PcD com a Graduação completa e não houve, entre os 

participantes da pesquisa, nenhuma PcD com escolaridade em níveis de pós-graduação. Por 

esses dados, pode-se observar que as PcDs não possuem qualificação e/ou escolaridade para 

exercer atividades mais técnicas. Com resultados bem próximos ao Ensino Médio completo, 

estão os profissionais com Ensino Fundamental incompleto. Ou seja, 29,41% das PcDs da 

prefeitura (cinco PcDs) têm nível de escolaridade bastante baixo. 

As informações concernentes ao estado civil das PcDs revelaram que 41,17% são 

solteiras e 47,05% já constituíram família, sendo 29,41% casadas e 17,64% com união 

estável; 11,76% são divorciados e as opções desquitado e viúvo não tiveram respondentes. 

Entre as PcDs das prefeituras, há um predomínio muito forte da deficiência física, com 

76,47% dos respondentes da pesquisa. Em números absolutos, dos 17 participantes, 13 

relataram deficiência física, três relataram deficiência visual e um relatou deficiência auditiva. 

Comparando-se com os dados da RAIS (MTE, 2010), as prefeituras apresentaram resultados 

bem maiores ao que é observado para a deficiência física no mercado formal, onde a 

porcentagem é de 54,47%. 

A cidade de São João del-Rei é o polo de referência das outras cidades da pesquisa, 

sendo a maior tanto em termos territoriais quanto em termos populacionais. Sendo assim, 

houve um predomínio de respondentes dessa única cidade especificamente, representando 

52,94% dos participantes da pesquisa. As outras seis cidades que tinham PcDs no trabalho, 
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somadas, têm 47,06% de respondentes. Entre as pequenas cidades, Dores de Campos foi a 

cidade que apresentou o maior número de respondentes, num total de três PcDs, contra uma 

PcD de cada uma das outras seis cidades.  

Insta mencionar que, em São João del-Rei, todos acessaram seus cargos por meio da Lei 

de Cotas e em Dores de Campos todos foram contratados sem a realização de concurso 

público. Sendo assim, pode-se observar que na Prefeitura de São João del-Rei há a inserção de 

PcDs pela força da lei e em Dores de Campo parece ter maior inclusão das PcDs, haja vista 

que são contratadas com o foco nas suas habilidades sem levar em conta o fato de possuírem 

ou não deficiência. 

Na Tabela 7, está a caracterização dos participantes tomando por foco a sua atuação 

profissional. 

 

Tabela 7. Características da população de pessoas com deficiência quanto à atuação 

profissional 

Variável Observação  %  Variável Observação % 

Tempo de trabalho Menos de 1 ano 

De 1 a 2 anos 

De 2 a 3 anos 

De 3 a 4 anos 

De 4 a 5 anos 

Mais de 5 anos 

11,76 

0 

0 

23,52 

5,88 

58,82 

 Faixa salarial De 1 a 2 salários 

De 2 a 3 salários 

De 4 a 6 salários 

64,70 

35,29 

0 

 Cargo Auxiliar Adm. 

Assistente Adm. 

Aux. de Limpeza 

Cantineira 

Aj. Serv. Gerais 

Gari 

Massoterapeuta 

Psicóloga 

Téc. Enfermagem 

Of. Especializado 

5,88 

23,52 

23,52 

5,88 

5,88 

11,76 

5,88 

5,88 

5,88 

5,88 

Primeiro emprego 

formal? 

Sim 

Não 

35,29 

64,70 

Tempo de trabalho  

em outros lugares 

Menos de 1 ano 

De 1 a 5 anos 

De 5 a 10 anos 

De 10 a 15 anos 

De 15 a 20 anos 

Mais de 20 anos 

8,33 

16,66 

33,33 

8,33 

16,66 

16,66 

Fonte: dados da pesquisa. 



PPGPSI/UFSJ 

Gleice Noronha Dias 

 

64 

 

Por intermédio da Tabela 7, é possível observar que as PcDs nas instituições 

pesquisadas estão, na sua maioria, em trabalhos mais operacionais e menos técnicos, como se 

pode notar com a presença das atividades de auxiliar administrativo, assistente administrativo, 

auxiliar de limpeza, cantineira, ajudantes de serviços gerais, gari e oficial especializado. A 

apresentação de PcDs nessas atividades é de 82,32%. Apenas três PcDs estavam em 

profissões mais especializadas, como psicólogo, massoterapeuta e técnico de enfermagem. 

O perfil de escolaridade e de ocupação dos respondentes traz à tona a questão da 

remuneração, corroborando o fato de menor qualificação com menor nível salarial. Como os 

respondentes estão em maior número nas atividades mais operacionais (82,32%), o nível 

salarial predomina em 64,70% na faixa de 1 a 2 salários mínimos, 35,29% recebem como 

remuneração 2 a 3 salários mínimos e nenhum participante recebe remuneração superior a 3 

salários mínimos. Tal perfil se aproxima do que avalia a pesquisa de Junqueira, Cotta, Gomes, 

Silveira, Siqueira-Batista, Pinheiro e Sampaio (2010), demonstrando a precarização do 

trabalho no contexto da municipalidade, com baixa qualificação e baixa remuneração dos 

trabalhadores em geral. 

O tempo de trabalho na prefeitura também é fator de análise importante, pois 58,82% 

dos respondentes trabalham há mais de 5 anos nas instituições pesquisadas, apenas 11,76% 

das PcDs trabalham por período menor que 1 ano e 23,52% laboram pelo período de 3 a 4 

anos. 

Dos 17 entrevistados, 11 já trabalharam formalmente em outras empresas (64,70%). 

Porém, o período de 5 a 10 anos trabalhados em outras empresas é a opção que mais 

representou as PcDs da prefeitura (33,33%). Outras três opções (1 a 5, 15 a 20 e mais de 20 

anos) obtiveram 16,66% de respostas cada uma. 

Assim, as Tabelas 6 e 7 demonstraram um retrato dos perfis sociodemográficos das 

PcDs que trabalham nas instituições públicas municipais da Microrregião das Vertentes. Em 

resumo, pode-se dizer que há um domínio de número de PcDs em São João del-Rei (52,94%) 

quando comparada às outras cidades pesquisadas. Geralmente, estão em nível de escolaridade 

menor que a graduação, sendo 35,29% em nível médio e 29,41% em nível fundamental 

incompleto e estão trabalhando predominantemente em atividades operacionais (82,32%). Em 

sua maioria (76,47%), possuem deficiência física e 58,81% possuem mais de 40 anos de 

idade. Além disso, 70,58% são do gênero masculino. 
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O próximo item apresenta a análise das percepções das barreiras atitudinais sob a ótica 

das PcDs a partir das informações qualitativas (análise de conteúdo) e também das 

informações quantitativas mediante a análise do IBAT-PD. 

5.3 Percepções das Barreiras Atitudinais Presentes nas Prefeituras sob a Ótica das 

Pessoas com Deficiência 

 

Com o objetivo de se conhecerem e analisarem as percepções das PcDs sobre as 

barreiras atitudinais presentes no contexto de trabalho nas prefeituras pesquisadas, foram 

utilizados o Inventário de Percepção de Barreiras Atitudinais no Trabalho por parte de 

Pessoas com Deficiência (IBAT-PD) e também a entrevista semiestruturada. 

As barreiras atitudinais no trabalho são os obstáculos ou dificuldades para a completa 

adaptação e bom desempenho no trabalho, que são consequência da discriminação e 

preconceito (avaliação negativa) das pessoas. Sendo assim, o foco é a percepção que as PcDs 

têm em relação ao comportamento das pessoas da instituição e a avaliação que essas pessoas 

fazem sobre ela. De acordo com a literatura e pesquisas da área (Sassaki, 2003; Carvalho-

Freitas, 2012; Fishbein & Ajzen, 1975; Goffman, 2008), esses comportamentos podem ser de 

comparações, descrédito, supervalorização de atividades corriqueiras que as PcDs realizam, 

superproteção, dúvidas em relação à capacidade, tratamento diferenciado, preconceito e 

outros comportamentos que funcionem como dificultadores no trabalho das PcDs. 

Quando se focaliza a percepção do preconceito das PcDs que participaram da pesquisa, 

depreende-se que 58,82% notaram algum tipo de preconceito na instituição onde trabalham e 

41,17% relataram nunca terem percebido qualquer tipo de preconceito nas prefeituras. Os 

profissionais que perceberam preconceito relataram diversas formas de percepção de 

discriminação: 

 

Sim, claro. As pessoas te tratam como se fosse retardado. Tiram sarro, 

fazem piada, entende? (PcD4) 

 

Já cheguei a pensar que mostrei tanto trabalho, mas por que não me 

valorizam? Será que é alguma coisa de preconceito? Será que é difícil 

valorizar alguém com deficiência? (PcD3) 

 

Já. A gente tava varrendo sala em três pessoas. Vou varrendo rapidinho e 

depois volto para ver o que ficou pra trás. Daí a colega fica falando que eu 

tava deixando pra trás. Nesse dia falei que não ia varrer com ela mais, 
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preferi varrer sozinha. Elas não entende meu jeito e fala: cê não enxerga e 

tá largando tudo pra trás (PcD5). 

 

Isso é o que mais acontece. O jeito da pessoa conversar e te olhar...é o que 

mais tem. Preconceito é o que mais tem. Eu sei parte elétrica e quando me 

mandam, a pessoa diz que eu não vou dar conta... Tudo que eu pego pra 

fazer eu faço, tenho certeza. Aí a pessoa fica surpreendida (PcD12). 

 

Ah tem...preconceito toda vida tem. A gente que é deficiente tem que mostrar 

serviço. Na minha profissão, eu sei bem. Aí, ao invés de preconceito, o 

pessoal tem é inveja (PcD15). 

 

Têm as brincadeiras. Tenho a canela fina aí me chamam de ‘canela fina’. 

Quando eu ia pular do caminhão falavam que a minha canela ia trincar 

(PcD16). 

 

Os pacientes acham que não vou ser capaz de fazer injeção neles, por causa 

da mão torta.Chegam a me perguntar se eu consigo, se eu quero que volte 

outra hora, sabe? (PcD17) 

 

Percebi, no trânsito[Departamento de Trânsito], do Waldo e os outros dois. 

Quando viram que eu não podia carregar o cone, me tiraram. Aliás, já 

fizeram isso já pra me tirar...Acho que isso é preconceito (PcD9). 

 

Sim...uma vez, quando tinha três meses[no trabalho], comentaram sobre 

concurso e vaga pra deficientes. O funcionário disse que era um absurdo. 

Eu não retruquei porque achei que não valia a pena (PcD14). 

 

As pessoas não falam, mas te dá a impressão. Foi mais no começo. Me 

pedem para fazer certo trabalho, a outra pessoa vem e fala que não: o lugar 

dela é lá. Mas não um jeito de ajudar, mas de falar que a gente não é capaz 

(PcD2). 

 

É possível categorizar os relatos desses preconceitos da seguinte forma: 

 Dúvidas em relação à capacidade: relataram situações em que as outras pessoas 

demonstraram dúvidas em relação ao desempenho e capacidade de realizarem as atividades 

propostas pelo cargo, nos casos das PcD2, PcD5, PcD 9, PcD12, PcD15 e PcD17. 

 Sentimento de desvalorização: colocaram em pauta situações em que percebiam falta 

de reconhecimento profissional perante as outras pessoas e menosprezo dos direitos das PcDs, 

como relatado pelas PcD3 e PcD14. 

 Tratamentos ou brincadeiras pejorativas: identificaram formas de tratamento 

desqualificadoras e até desrespeitosas, como relataram as PcDs 4 e 16. 

Diante dessas narrações, pode-se observar que, quando foi solicitado às PcDs 

entrevistadas que relatassem situações de preconceito, o mais identificado por elas foram 

situações de descrédito ou dúvidas em relação ao desempenho ou capacidade delas, 



PPGPSI/UFSJ 

Gleice Noronha Dias 

 

67 

 

representando 60% contra 20% de sentimentos de desvalorização profissional e 20% de 

tratamentos pejorativos. 

Algumas PcDs, que relataram não identificarem nenhum tipo de preconceito, 

demonstraram como possível motivador o fato de serem bastante conhecidas nas cidades 

pequenas onde trabalham: 

 

Com o melhor que pode existir. O pessoal já me conhecia, então foi da 

melhor forma possível. A gente sempre trabalhou, então já tava acostumado 

(PcD10). 

 

Muito bem, com certeza. A cidade é pequena, todo mundo conhece todo 

mundo e isso ajuda no convívio. Já conhecia todo mundo (PcD11). 

 

A PcD12, apesar de reconhecer haver o preconceito no local de trabalho, demonstrou 

lidar bem com a deficiência, minimizando a questão pelo fato de ser conhecida pelas pessoas 

da cidade. Demonstra não se importar com a questão de seus conterrâneos utilizarem a sua 

diferença como ponto de referência para identificá-la: 

 

Não, porque na cidade eu sou muito conhecido. Já trabalhei em muitas 

casas como pintor e ajudante de pedreiro. Todos eles já me 

conheciam...cidade pequena todo mundo conhece todo mundo, ainda mais 

com esse ponto de referência: sem a mão esquerda. Aí, eles falam: o Carlos 

sem a mão esquerda. É o jeito mais fácil de me identificar, não me 

incomoda, é real e é verdade. Carlos sem a mão sou só eu. Tem uma moça, 

mas de homem sou só eu (PcD12). 

 

O fato de essa PcD não possuir a mão pode ser analisado com o auxílio dos escritos de 

Goffman (2008), que demonstra como a questão da visibilidade que se tem da deficiência 

pode influir no relacionamento entre as pessoas e no preconceito dirigido às PcDs. No caso 

descrito, parece que a visibilidade da deficiência se tornou mesmo parte da identidade da 

pessoa, ou seja, a identidade social virtual (expectativa da sociedade) parece ter convergido 

bem com a identidade virtual real (atributos reais da pessoa). Nesse sentido, a PcD12 convive 

bem com a sua deficiência e com o modo como as pessoas se referem a ela, tomando a 

questão com simpatia e naturalidade. 

Em outros relatos, a questão da visibilidade da deficiência parece ter seu papel 

aumentado para se caracterizar ou não a percepção de serem vítimas de preconceito: 

 

Ah, prática não...em termos de campanha, não tem movimentação. Mas 

acho que é necessário porque algumas deficiências que causam aversão, são 
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mais claras e dão sentimento de dó e compaixão. A minha não é muito 

visível (PcD6). 

 

Não. O pessoal costuma não saber. O meu chefe sabe porque fui ver as 

possibilidades de horário de intervalo do serviço pra faculdade. Quem 

precisa saber, eu falo (PcD7). 

 

Eu queria ser militar, mas não pude. Sempre tem uma barreira, ainda mais 

porque a minha é muito visível. Mas já tô acostumado, já tô afiado (PcD14). 

 

Tenho 97kg e 1,68m, com as perninhas fininhas. Sou igual coração, muito 

grande em cima e fininho embaixo. Tenho a canela fina aí me chamam de 

‘canela fina’ (PcD16). 

 

Essas declarações corroboram os escritos de Goffman (2008), quando ele teoriza sobre a 

questão do estigma, em que este assume duas perspectivas: a do desacreditado e a do 

desacreditável. O desacreditado é aquele sujeito que sua característica distintiva é 

imediatamente perceptível e o desacreditável possui o atributo que não é perceptível 

imediatamente. 

A PcD6 demonstra essa faceta do estigma quando fala que os sentimentos de aversão e 

compaixão que essas deficiências que são “mais claras”, ou seja, mais visíveis, podem causar 

nas outras pessoas. Ainda, coloca que o caso dela seria diferente, por possuir uma deficiência 

não tão visível (desacreditável). Também, por meio desse relato, pode-se inferir os 

sentimentos que a deficiência pode causar nas outras pessoas e que a PcD acaba por 

compartilhar essas mesmas inclinações. Hughes (2012) pondera que a piedade, o medo e o 

nojo são sentimentos que perpassam o imaginário das pessoas que não têm deficiência. 

Por desacreditável, pode-se identificar a PcD7. Ela alega que os seus colegas não sabem 

que tem uma deficiência física. Isso porque tem uma má circulação causada por problemas 

nos vasos linfáticos da perna, causando inchaço que não é perceptível através da sua 

vestimenta. Porém, ela parece nunca ter se socializado como uma PcD, pois em nenhum 

momento relata dificuldades ou barreiras na sua participação no trabalho ou na sociedade 

advindas por essa questão. Pode-se notar uma boa apresentação pessoal, acesso ao nível 

superior de educação, disponibilização de uma lotação condizente com seu gosto pessoal, 

valorização profissional, remuneração compatível com as outras pessoas, nenhuma 

necessidade de adaptação, acessibilidade total, enfim, nenhum dos problemas comumente 

relatados pelas PcDs parecem afetá-la. Assim, não faz jus ser categorizada como 

desacreditável, pois nem sequer foi socializada como PcD. 

Outras PcDs, em suas falas, demonstraram o ônus do desacreditado. Ou seja, a sua 

aparência física causando barreiras ou desconfortos no relacionamento com as pessoas, como 
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é o caso da PcD17, que relata zombarias pelo sua forma física e pelas suas possibilidades de 

carreira, como descrito pela PcD14. 

Das sete PcDs (41,17% do total de participantes) que relataram não perceber 

preconceito no contexto de trabalho, três demonstraram situações vividas de preconceito em 

outros momentos da entrevista: 

 

Não tem problema nenhum, até admiram coisas que eu venha a fazer. No 

pegar algum objeto, de levantar algum móvel que imaginam que eu não 

conseguiria. Eu faço para ajudar, para ter um convívio melhor com as 

pessoas do setor (PcD1). 

 

Sempre procuro fazer bem feito porque a minha satisfação maior é ver o 

resultado do meu trabalho, ser reconhecido. Aí, o pessoal esquece da minha 

deficiência e me trata normal (PcD6). 

 

A questão de eu usar o próprio computador, eles pensam que, como falta o 

antebraço, eles acham que eu não conseguiria digitar, eles podem ficar 

espantado. De uma certa forma, eles duvidam da minha capacidade por 

achar que eu não conseguiria exercer essa função. Por causa da deficiência, 

eles podem pensar que não tenha capacidade de subir na vida. Algumas 

pessoas eu acredito que elas pensam assim...não alguém que eu possa falar 

especificamente (PcD11). 

 

Sendo assim, pode-se perceber que, em algumas situações, apesar de serem alvo de 

comportamentos como tratamento diferenciado, superproteção ou descrédito, demonstram não 

vislumbrarem essas situações como sendo típicas de preconceito. 

Outro ponto importante, no que tange às barreiras atitudinais, é a desvirtuação do ideal 

dos direitos adquiridos pelas PcDs. Esses direitos são desvirtuados pela percepção dos outros, 

concebendo-os como vantagens ilegítimas ou injustas que estes possuem no trabalho. Os 

companheiros de trabalho não se dão conta da necessidade de adaptações ou direitos para 

assegurar a participação das PcDs na sociedade, nos diversos contextos, principalmente no 

contexto do trabalho (Sassaki, 2010). Assim, as falas das PcDs demonstram diversas situações 

de constrangimento em que as pessoas questionam os direitos adquiridos por elas: 

 

Mas esse ano, me tiraram do telefone e me mandaram pra recepção e tinha 

que subir escada carregando livro de protocolo...aí foi me incomodando e 

conversei que não podia subir as escadas todo dia porque eu tenho uma 

limitação...eu corria risco até de cair. Aí me disseram que eu tinha que fazer 

perícia para o médico dizer o que eu posso ou não posso fazer. Até o médico 

achou um absurdo e falou que eu só podia ficar sentada (PcD2). 

 

As pessoas do meu setor às vezes jogam alguma piada como seu eu tivesse 

vantagem de ter deficiência por poder ficar só sentada. E eu penso que elas 
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não sabem o preço que eu paguei e que eu preferia fazer limpeza, como é o 

meu cargo de concurso. Mas não saio do setor nem para tomar café, fico só 

parada, sentada (PcD2). 

 

Sim, mas esqueceram de reservar a vaga. Eram 16 vagas, já tinham 

chamado as pessoas, aí tive que recorrer na prefeitura depois de 48 horas 

que saiu o resultado. Daí tiveram que tirar a última para eu entrar. 

Também, quando entrei, até chorei. A irmã da moça que não entrou falou: 

se não fosse você, minha irmã estaria aqui (PcD5). 

 

Eles têm ciúme porque dou o melhor de mim. Alguns acham que levo 

vantagem, que eu deveria ir para a escala do ônibus das crianças também. 

Não entendem (PcD5). 

 

Sim...uma vez, quando tinha três meses, comentaram sobre concurso e vaga 

pra deficientes. O funcionário disse que era um absurdo. Eu não retruquei 

porque achei que não valia a pena (PcD14). 

 

O discurso das PcDs demonstra a resistência das instituições e dos companheiros de 

trabalho em entenderem as dificuldades que possuem e que, dependendo da limitação, há 

situações em que elas não podem contribuir, haja vista que as instituições pesquisadas não 

fizeram as adaptações necessárias ao completo desempenho delas. Como exemplo, pode-se 

notar que a PcD2 estava sendo forçada a subir escadas, sendo que tem deficiência na perna. 

Também, que seus colegas de trabalho agem de forma negativa como se fosse uma vantagem 

em ficar somente sentada. A PcD5 também relata o sentimento dos seus colegas de que leva 

vantagem por não participar da escala do ônibus infantil, sendo que seria muito difícil por 

possuir deficiência visual. Ainda, como demonstrado pelas PcD5 e PcD14, elas tiveram seus 

direitos de reserva de vagas em princípio não garantidos ou questionados por seus colegas de 

trabalho, inferindo como se fossem vantagens ilegítimas das PcDs. 

Tais comportamentos que causam constrangimentos às PcDs podem ensejar sentimentos 

de retraimento e inibição desse público, tendo em vista que vão dificultar que estas tenham 

iniciativas que auxiliem na própria adaptação ao trabalho e podem dificultar o relacionamento 

delas com seus pares na instituição. 

A análise das entrevistas, adicionalmente à situação anterior, que demonstrou algumas 

dificuldades no relacionamento com os colegas, explicitou o método de enfrentamento de 

algumas PcDs para se sobreporem às suas deficiências. Nos relatos, pode-se ver que o maior 

esforço para o bom desempenho torna-se um aliado para fugir do preconceito dos seus pares: 

 
Eu sempre procurei me inteirar de todos os processos, conheço todas as 

pessoas do setor, tenho boa relação com elas... Não tem problema nenhum, 

até admiram coisas que eu venha a fazer. No pegar algum objeto, de 
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levantar algum móvel que imaginam que eu não conseguiria. Eu faço para 

ajudar, para ter um convívio melhor com as pessoas do setor (PcD1). 

 

Parece que a gente que tem mais dificuldade parece que a gente tem mais 

boa vontade de fazer bem feito, não sei (PcD5). 

 

Sempre procuro dar o melhor de mim, então creio que meu desempenho é 

satisfatório. Satisfatório, que eu quis dizer é ótimo. Dentro da capacidade, 

sempre ótimo e dando o melhor de mim. Sempre procuro fazer bem feito 

porque a minha satisfação maior é ver o resultado do meu trabalho, ser 

reconhecido. Aí, o pessoal esquece da minha deficiência e me trata normal 

(PcD7). 

 

Tudo que eu pego pra fazer eu faço, tenho certeza. Aí, a pessoa fica 

surpreendida. Nesse aspecto me sinto vitorioso (PcD12). 

 

A gente que é deficiente tem que mostrar serviço. Na minha profissão, eu sei 

bem. Aí, ao invés de preconceito, o pessoal tem é inveja. Chega em Prados e 

pergunta quem sou eu? Cê vai ver o que o pessoal vai responder. O 

deficiente não pode parar. Se ele estacionar, as coisas complicam pra ele 

(PcD15). 

 

Excelente. Tudo que eu faço, faço com amor. Uma vez que aprendo, faço 

com carinho. Os ditos ‘normais’ parecem ter pouca paciência para ensinar 

os ditos ‘anormais’, E não, a gente só precisa um pouco mais de paciência. 

Daí, fazemos até melhor porque temos orgulho do que a gente faz (PcD3). 

 

Algumas PcDs avaliam que devem, sobretudo, se esforçar para o bom desempenho e o 

destaque nas funções que realizam. Essa conduta pode proporcionar que os companheiros de 

trabalho mudem seus conceitos e avaliação negativa em relação ao desempenho das PcDs, 

revendo a sua avaliação em relação ao desempenho delas. Pesquisas demonstram bem essa 

atitude de enfrentamento das PcDs. Gil (2002), dizendo sobre os benefícios de as 

organizações contratarem PcDs, confirma que, muitas vezes, as PcDs superam as expectativas 

em relação ao desempenho no trabalho. Também, Stone-Romero et al. (2006) concluíram que 

as PcDs exibem desempenho tão bom se não melhor que as PsDs. 

Outras atitudes que funcionam como barreiras atitudinais no trabalho de PcDs são 

comportamentos de supervalorização de ações que as pessoas julgam antecipadamente que as 

PcDs não seriam capazes de realizar. Esse comportamento das pessoas ficou nítido em 

algumas passagens das entrevistas realizadas com os participantes da pesquisa: 

 

Não tem problema nenhum, até admiram coisas que eu venha a fazer. No 

pegar algum objeto, de levantar algum móvel que imaginam que eu não 

conseguiria (PcD1). 
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A questão de eu usar o próprio computador, eles pensam que, como falta o 

antebraço, eles acham que eu não conseguiria digitar, eles podem ficar 

espantado (PcD11). 

 

Eu faço pintura, como pedreiro. Eles até duvidavam, falavam: eu com duas 

mãos não faço o que você faz com uma mão só, é inacreditável (PcD12). 

 

A descrição desses comportamentos que fazem parte das barreiras atitudinais 

enfrentadas pelas PcDs merece algumas ponderações. Barreiras atitudinais no trabalho são 

comportamentos dos outros que se materializam como obstáculos à plena adaptação das PcDs 

ao contexto laboral. Porém, essas atitudes de supervalorização que mostram um preconceito, 

ou seja, um julgamento prévio acerca das possibilidades de trabalho das PcDs, foram 

demonstradas nos relatos anteriores com uma vertente positiva. Isso porque, ante a percepção 

dessas PcDs, elas não encaram esses comportamentos como negativos; ao contrário, sentem 

demasiado orgulho em superar as expectativas colocadas sobre o desempenho delas. Diante 

disso, conclui-se que essas atitudes de supervalorização, no contexto desta pesquisa, não 

funcionaram como barreiras atitudinais frente à percepção das PcDs estudadas. 

Ações de superproteção também ficaram evidentes nos relatos de algumas PcDs: 

 

Recebo assim... pra me suprir as necessidade. Me esperam na porta, trazem 

café, quando preciso ir na cozinha, vem oferecer ajuda para levar minha 

marmita... porque a cozinha é no andar de cima. Sempre pra me ajudar, 

nunca pra me intimidar (PcD8). 

 

Ah...geralmente quando eu pego pra fazer alguma cois,a eles já falam: faz o 

que der pra fazer...Já mandam dois ou três comigo. Nunca mandou eu fazer 

alguma coisa que eu não desse conta pra tirar sarro com a minha cara... 

isso nunca aconteceu (PcD12). 

 

Ah... eles falaram pra eu fazer um serviço mais leve porque eu puxo da 

perna. Eles acham bom. Eles não amolam, não manda eu correr, manda eu 

fazer devagar, preocupam com a minha perna (PcD13). 

 

Análoga às situações de supervalorização de atitudes corriqueiras que as PcDs 

executam, as ações de superproteção que as pessoas empreendem em relação às PcDs 

pesquisadas parecem também não deflagrarem uma percepção negativa por parte das PcDs. 

Como na situação anterior, elas demonstraram valorizar esse tipo de atitude que de fato as 

auxiliam nas atividades cotidianas. A ações realizadas em favor da PcD8 foram consideradas 

superproteção porque sequer ela precisa mencionar suas necessidades e já estão todos prontos 

a ajudá-la. A PcD12 parece sentir-se grata em relação ao tratamento destinado a ela, com o 

seu chefe demonstrando uma preocupação persistente de que ela não realize atividades 
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forçadas e, logo, mandando várias pessoas ajudá-la. Situação que se repete com a PcD13, 

quando sempre demonstram preocupação que ela não exceda as suas possibilidades. 

Apesar de elas não perceberem como uma situação negativa, é necessário que se faça 

uma avaliação mais cuidadosa desse tipo de atitude. Isso porque pode minar as possibilidades 

das PcDs de empreenderem esforços para se tornarem independentes do auxílio das outras 

pessoas e autossuficientes no desempenho do seu trabalho. Uma atitude paternalista pode 

desfavorecer o desempenho, haja vista que pode impedir a adaptação integral às atividades. 

Receberem um tratamento diferenciado foi uma das questões trabalhadas na entrevista. 

O tratamento diferenciado se configura numa das vertentes das barreiras atitudinais pelas 

quais passam as PcDs. Porém, elas trataram essa questão de uma forma confusa, 

demonstrando dúvidas em relação ao percebimento de tratamento diferenciado pelas pessoas: 

58,82% (dez participantes) relataram não receberem nenhum tratamento diferenciado das 

demais pessoas que não têm deficiência e 41,17% (sete participantes) demonstraram receber 

algum tipo de tratamento diferenciado no trabalho. 

Contudo, desses dez respondentes que explicitaram não receber qualquer tipo de 

tratamento diferenciado, no momento de reflexão para condução da resposta, revelaram uma 

dubiedade, já que informavam não receber, mas exemplificavam algumas condutas 

diferenciadas em relação à sua pessoa: 

 

Não tem problema nenhum, até admiram coisas que eu venha a fazer. Às 

vezes me ajudam no abrir uma garrafa de café apertada, mas supertranquilo 

(PcD1). 

 

Não me tratam diferente. As pessoas do meu setor às vezes jogam alguma 

piada como se eu tivesse vantagem de ter deficiência por poder ficar só 

sentada. E eu penso que elas não sabem o preço que eu paguei e que eu 

prefiria fazer limpeza, como é o meu cargo de concurso (PcD2). 

 

Agora não, mas antes tinha. A chefe do almoxarifado chegou a falar que eu 

era todo largadão, que fazia as coisas de qualquer jeito, tremendo (PcD4). 

 

Não...acho que o mesmo tratamento que dão aos outros...não percebi 

diferença, não. A questão de eu usar o próprio computador, eles pensam que 

como falta o antebraço, eles acham que eu não conseguiria digitar, eles 

podem ficar espantado. De uma certa forma, eles duvidam da minha 

capacidade por achar que eu não conseguiria exercer essa função (PcD11). 

 

Não, de tratamento não... eles só preocupam porque tem serviço que não dá 

mesmo (PcD12). 
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Diante disso, pode-se notar que essas PcDs não tiveram muita clareza para a resposta, 

mas demonstraram receberem algum tipo de tratamento diferenciado. 

Os participantes que relataram claramente serem alvos de tratamento diferenciado, 

demonstraram o seguinte: 

 

Às vezes, percebo. Tanto no sentido de achar que eu não sou capaz, de fazer 

pouco e de achar que eu não sou inteligente. Eles não acham que eu, nós 

podemos ser inteligentes e capazes de fazer alguma coisa. São bem poucos 

que reconhecem isso (PcD3). 

 

Olha.... assim... na prefeitura muita gente me trata bem, não sei como é 

trabalhar lá. Daí, não sei a reação deles. No barracão, eu sei de algumas 

pessoas que não confiam em mim, que desfazem. Eles não conversam muito 

comigo (PcD9). 

 

Eles preocupam comigo porque eu não quero fazer um serviço pesado 

(PcD13). 

 

As pessoas começam a tratar diferente, mas eu corto na hora. O deficiente 

que tem que conscientizar as pessoas, mostrar que não é coitado, que é ser 

humano como qualquer outro (PcD15). 

 

Às vezes, o paciente, não todos, um ou outro. Mas agora eles já me 

conhecem mais. No início, era meio assim, né? (PcD17) 

 

Analisando as respostas dadas à questão do tratamento diferenciado, pode-se observar 

diversos tipos de comportamentos desfavoráveis às PcDs. Foram relatadas situações de 

dúvidas em relação à capacidade, de constrangimentos em relação a receberem vantagens ou 

adaptações no trabalho por possuírem deficiência, tratamentos e piadas pejorativas, 

superproteção das pessoas e supervalorização transmitida pela admiração de atividades 

simples realizadas pelas PcDs. Enfim, a face do preconceito foi demonstrada por diversos 

traços diferentes. De acordo com Antonak e Livneh (1988), as atitudes negativas dos 

profissionais, empregadores e colegas de trabalho impedem a aceitação plena de PcDs por 

aquelas que não têm uma deficiência.  

Contudo, quando se focaliza a questão da igualdade de oportunidades de crescimento na 

instituição onde trabalham, de uma forma geral, elas avaliam que possuem as mesmas 

oportunidades de trabalho que os colegas sem deficiência, representando 70,58% dos 

pesquisados. Apesar de toda a sorte de adversidades, refletiram que recebem, sim, um 

tratamento igualitário sem, contudo, exporem situações que demonstrem reconhecimento pelo 

esforço que fazem de adaptação e de desempenho no trabalho. Entretanto, três PcDs 
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demonstraram que assumiram funções importantes e que requerem maiores responsabilidades 

dentro das prefeituras: 

 

Acho que sim, que tenho. Igual eu te falei, trabalhei na faxina, na cozinha. 

Hoje, eu tenho mais responsabilidades, a comida não pode queimar, não 

pode salgar (PcD5). 

 

Tenho... igual.Porque, pelo tempo que trabalho no barracão, tive 

oportunidade de fazer serviço burocrático, até na frente de pessoas com 

mais tempo de trabalho. Até esse curso de digitação amanhã, acho que 

tenho, sim (PcD16). 

 

Olha... avalio o seguinte. Tá sendo bom, ajudo bastante. Na falta da chefia 

imediata, eu que acabo tentando resolver. Acho que minha ajuda é meio que 

essencial(PcD1). 

 

Apenas 23,52% avaliaram não terem oportunidades iguais e uma PcD se manteve 

neutra, dizendo que a instituição em que trabalha não oferece oportunidades nem para um 

nem para o outro público. Aquelas que avaliam não possuírem igualdade de oportunidades 

deram depoimentos importantes que evidenciam a percepção das barreiras atitudinais na 

forma do descrédito em relação às possibilidades de crescimento na carreira por parte dos 

gestores e colegas de trabalho: 

 

Não, não tenho, não. Porque o que eu faço é só aquilo ali. Várias pessoas 

tinham extensão, gratificação e nunca tive. A outra menina fazia a mesma 

coisa, no mesmo horário, mas tinha gratificação (PcD2). 

 

Claro que, não. Não tenho, não. Nem todos acham que a gente é capaz. Se 

eles têm um trabalho que precisa resolver, você será a última opção. A gente 

observa isso muito lá (PcD3). 

 

De jeito nenhum, não. Primeiro, é política, não é nem muito por ter 

deficiência. A gente tá num órgão público, é política. Mas eu que tenho 

deficiência, tenho ainda menos oportunidade (PcD4). 

 

Não, isso, não... é incomparável. Ninguém pode me comparar com uma 

pessoa que tem duas mãos... eu tenho muitas dificuldades. Eu tenho que 

entender e entendo (PcD12). 

 

Assim, o que foi visto na instituição pesquisada parece corroborar o que foi estudado 

por Carvalho-Freitas et al. (2009). Do mesmo modo como foi observado na pesquisa, os 

estudos desses pesquisadores demonstraram que as organizações de trabalho não estão 

preparadas para a gestão da diversidade, pois mantêm o foco na deficiência, e não nas 

potencialidades dos indivíduos. Sendo assim, as prefeituras se configuraram em terrenos 
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férteis para os fenômenos estudados, com foco para as várias facetas do preconceito e das 

atitudes que não colaboram para a inclusão de PcDs no trabalho. 

O próximo passo será analisar as respostas dadas ao IBAT-PD e verificar a aproximação 

existente entre esses resultados e as entrevistas realizadas. 

5.3.1 Análise dos Resultados do IBAT-PD 

 

O Inventário de Percepção de Barreiras Atitudinais no Trabalho por parte das Pessoas 

com Deficiência (IBAT-PD) é um instrumento que foi construído e validado neste estudo. Seu 

objetivo é investigar, nos parâmetros quantitativos, a percepção que as PcDs têm em relação 

aos obstáculos advindos de comportamentos e atitudes negativas ou preconceituosas vividas 

no seu contexto de trabalho. Esses obstáculos podem dificultar suas relações interpessoais, 

adaptação ao cargo e à instituição e manutenção do seu emprego. 

A Tabela 8 apresenta a distribuição percentual de concordância ou discordância das 

PcDs pesquisadas em relação aos dez itens do Inventário. A partir da análise desses 

resultados, pode-se vislumbrar fenômenos importantes acerca da percepção das PcDs em 

relação aos preconceitos e barreiras sofridas no ambiente laboral das prefeituras. 

 

Tabela 8. Percentual de PcDs discordantes e concordantes em relação aos itens 

contemplados no IBAT-PD 

Itens do IBAT-PD 

Considerar com barreira 

% 

Discordante 

(1,2,3) 

% 

Concordante 

(4,5,6) 

Preconceito dos colegas 65 35 

Preconceito do chefe imediato 70 30 

Preconceito de outros servidores 70 30 

Supervalorização de ações corriqueiras 53 47 

Superproteção 94 6 

Comparação do desempenho   47   53 

Impedimento de acesso a atividades 59 41 

Dúvidas em relação à capacidade 76 

47 

24 

53 Descrédito em relação ao crescimento profissional 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As PcDs tinham seis opções de escolha, sendo três discordantes (1- discordo totalmente, 

2- discordo muito e 3- discordo pouco) e três concordantes (4- concordo pouco, 5- concordo 
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muito e 6- concordo totalmente). Dessa forma, a Tabela 8 distribuiu as porcentagens de 

respostas ao IBAT-PD segundo essas duas perspectivas: discordar e concordar, visando a 

demonstrar um retrato mais simples e visível dos resultados obtidos. 

 Observa-se que, tomando-se os dez itens, oito deles (80%) demonstram que as opções 

de discordância foram maiores que as de concordância. Somente em dois casos, pôde-se 

observar que a concordância apresentou resultados superiores que a discordância. 

Analisando o percentual em relação a cada item especificamente, constata-se uma 

profunda discrepância entre os resultados do item que verifica a questão de a PcD perceber 

uma tendência das pessoas a terem uma atitude de superproteção para com elas no trabalho: 

94% de discordância que sentem como barreira a superproteção contra 6% de concordância. 

Esse dado parece apoiar as possibilidades de compreensão obtidas nas entrevistas. Elas 

demonstraram que ocorrem situações de superproteção no trabalho, porém as PcDs parecem 

não encarar esse fato como um obstáculo. Ao contrário, têm sentimentos de gratidão e 

percebem como um auxílio para que consigam desempenhar bem o trabalho, não encarando 

esse tipo de comportamento dos gestores ou colegas como uma vertente negativa de se 

desacreditar na capacidade e no desempenho delas. 

Contudo, o item que relaciona as barreiras sofridas pelas PcDs quando estas têm sua 

capacidade colocada em dúvida ou questionada pelos seus colegas de trabalho demonstra o 

inverso do ocorrido na análise das entrevista. No IBAT-PD, esse item obteve uma forte 

discordância (76%) e nas entrevistas foi demonstrado como uma das questões mais presentes 

no relato delas. Uma hipótese que se pode levantar é que a primeira reação das PcDs é de 

negação das situações que suscitem dúvidas em relação à capacidade delas. O Inventário foi o 

primeiro instrumento a ser aplicado; por último, a entrevista. Também, pelo fato de a 

entrevista suscitar uma reflexão maior sobre a história das PcDs na instituição, possibilita que 

estas façam uma reflexão mais profunda das situações vividas por elas no trabalho mediante o 

estímulo das perguntas realizadas pela pesquisadora. 

Os dois itens que receberam uma distribuição percentual maior de concordância em 

detrimento da discordância foram as situações de comparação do desempenho de PcDs em 

relação aos seus colegas sem deficiência e a propensão das pessoas em desacreditar nas 

possibilidades de crescimento profissional das PcDs. Os dois itens receberam igualmente 47% 

de discordância contra 53% de concordância. 

A discrepância não é tão grande, mas demonstra uma tendência das PcDs em 

perceberem obstáculos relacionados à comparação e descrédito. Sendo assim, as PcDs 
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demonstram que comparar o desempenho e desacreditar das possibilidades de crescimento 

profissional são condutas que elas concebem como preconceituosas e que de fato cerceiam 

suas possibilidades de alcance dos seus objetivos dentro da instituição. As entrevistas 

evidenciam a preocupação das PcDs em relação a esses dois itens. Contudo, a porcentagem de 

respostas foi 70,58% de que elas possuem as mesmas oportunidades de crescimento que os 

colegas, o inverso do revelado no IBAT-PD. Porém, como comprovado na análise das 

entrevistas, aparece uma contradição. De pronto, elas respondem que possuem igualdade, mas 

no desenvolvimento das respostas não fornecem elementos que demonstrem a igualdade de 

oportunidades. 

Mediante o exposto, pode-se inferir que elas têm uma percepção antecipada com 

tendência a não identificarem oportunidades de crescimentos desiguais entre PcDs e PsDs. 

Porém, nas entrevistas, confirmam não conseguirem explicitar situações que demonstrem um 

fato ou outro. 

Já em relação às atitudes de comparações, não houve uma pergunta específica com 

relação a essa temática, porém ela esteve presente em vários momentos das entrevistas, 

sobretudo quando se tomavam por foco as questões de dúvidas em relação à capacidade. 

Frases de comparações entre os ditos “normais” e “anormais” apareceram também nos 

discursos de algumas PcDs pesquisadas. O estudo de Guedes (2007), que avaliou as barreiras 

atitudinais praticadas contra PcDs estudantes de instituições de ensino privadas, demonstrou 

como atitudes de comparação podem ser prejudiciais ao desempenho delas. Confirma que 

essa atitude ressalta não suas possibilidades, e sim suas falhas, faltas e deficiências, 

colocando-as numa posição de inferioridade em relação aos outros. 

Na Tabela 9, pode-se visualizar o comportamento de cada PcD especificamente em 

relação às médias obtidas em cada um dos dois fatores do Inventário. 
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Tabela 9. Médias das respostas das PcDs aos dois Fatores do IBAT-PD 

PcDs 

Média 

Fator1 

(Comparação 

e Descrédito) 

 Média 

Fator 2 

Avaliação 

Negativa/Preconceito 

PcD1 

PcD2 

PcD3 

PcD4 

PcD5 

PcD6 

PcD7 

PcD8 

PcD9 

PcD10 

PcD11 

PcD12 

PcD13 

PcD14 

PcD15 

PcD16 

PcD17 

2,00 

2,67 

4,50 

5,17 

4,67 

2,50 

1,67 

1,83 

4,00 

1,83 

3,17 

4,33 

3,00 

2,17 

3,83 

2,80 

2,17 

 1,00 

3,25 

4,25 

6.00 

2,25 

1,50 

1,50 

1,00 

3,50 

1,00 

1,75 

2,25 

2,00 

2,75 

3,50 

3,50 

2,50 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir da análise fatorial do Inventário, este se revelou com uma estrutura de dois 

fatores, chamados Comparação com os outros e Descrédito (Fator 1) e Avaliação 

Negativa/Preconceito (Fator 2). O Fator 1, como o próprio nome indica, trata-se da 

percepção das PcDs em serem comparadas com as demais e da inclinação das pessoas em 

desacreditar no desempenho delas. O Fator 2 refere-se à percepção das PcDs em relação às  

demais pessoas qualificarem desfavoravelmente as ações delas. 

As PcDs 1, 6, 7, 8 e 10 tiveram forte tendência em discordar dos dois fatores analisados, 

demonstrando não estarem suscetíveis às barreiras impetradas pelas comparações com as 

PsDs, descrédito dos colegas e chefias, preconceito e avaliação negativa das atividades que 

realiza. Esses cinco sujeitos têm características sociodemográficas bem diferentes entre eles, 

como cidade, instituições onde trabalham, níveis de escolaridade, idade etc. Assim, têm perfis 

bem diferentes. Contudo, quando se acessam as entrevistas específicas dessas pessoas, estas 
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demonstraram terem em comum a percepção de serem valorizadas pelas instituições onde 

trabalham: 

 

Dizem que por eu estar interagido, falam que eu sou uma peça essencial, 

entende? Eu sempre procurei me inteirar de todos os processos, conheço 

todas as pessoas do setor, tenho boa relação com elas... (PcD1) 

 

Considero, porque nunca senti diferenciação nenhuma entre eu e os meus 

companheiros, e sim valorização pela capacidade. Sempre me tratam com 

muito respeito e sempre me elogiam abertamente (PcD6). 

 

Considero, sim, porque eu ter vindo para a Procuradoria tem tudo aver o 

que quero pra minha vida. Isso faz com que me sinta integrado aqui (PcD7). 

 

Eles estão gostando muito, elogiam o tempo todo. Em uma semana, a chefe 

disse que eu superei todas as expectativas dele. Ele assistiu um treinamento 

que eu ministrei e ficou muito entusiasmado (PcD8). 

 

A gente é correto no serviço e então todo chefe dá valor. Com os colegas, 

todos acham ótimo, que a gente combina tanto na amizade como 

profissional (PcD10). 

 

A valorização dos profissionais pela instituição parece ser um fator importante para que 

eles não sintam os efeitos das barreiras atitudinais investigadas pelo instrumento. Ávila-Vítor 

(2011), Assis (2012) e Carvalho-Freitas et al.(2009) demonstraram em seus estudos que 

desviar a atenção da deficiência e deslocá-la para as possibilidades das PcDs favorece muito o 

desempenho delas e, por conseguinte, sua adaptação e sentimentos de valorização na 

instituição. As PcDs das citações anteriores parecem ter compartilhado esse efeito, haja vista 

que os seus relatos indicaram que as instituições investiram em suas habilidades e os colegas 

compartilharam de uma avaliação positiva quanto ao desempenho delas. 

Na outra extremidade parecem estar as PcDs 3 e 4, que demonstraram grande tendência 

em concordar com os obstáculos oferecidos pelos dois fatores do Inventário. A PcD3  

demonstra muitos episódios de transferências e dificuldades de adaptação ao contexto do 

trabalho, sobretudo no que tange ao relacionamento com as pessoas e as chefias imediatas. As 

entrevistas demonstraram diversos relatos de preconceitos, dúvidas em relação à sua 

capacidade e forte tendência da PcD em ter uma atitude defensiva em relação aos outros. A 

instituição parece ter realizado algumas intervenções com ela no setor de RH, realizando 

transferências que abarcassem as preferências dela. .A PcD4 possui deficiência auditiva e, 

apesar de realizar atividades de seu interesse, também demonstra uma atitude defensiva, 

trazendo relatos de comparações do desempenho, desvalorização profissional e dificuldades 
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de crescimento profissional. O processo de validação do IBAT-PD, que ocorreu com 54 PcDs 

de diversos locais do Brasil, apontou para uma questão que merece ser melhor investigada, 

que é o fato de as pessoas com deficiência auditiva, como é o caso da PcD4, terem maior 

sensibilidade em relação às barreiras atitudinais no trabalho. 

A Tabela 10 apresenta as médias das respostas de todos os sujeitos pesquisados nos dois 

Fatores do Inventário. 

 

Tabela 10. Propriedades dos Fatores do IBAT-PD 

Fator Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Comparação com os outros e descrédito 

Fator 1 

Avaliação Negativa/Preconceito 

Fator 2 

1,67 

 

 

1,00 

5,17 

 

 

6,00 

3,06 

 

    2,56 

1,13 

 

    1,34 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Os resultados obtidos por meio das médias gerais no Fator 1, que se refere à tendência 

das pessoas em compararem as PcDs com as demais e a desacreditarem do desempenho delas, 

demonstraram uma propensão dos pesquisados em concordarem pouco que são alvos de 

obstáculos desse tipo. 

Em relação ao Fator 2, que analisa a percepção dos PcDs quanto à tendência das pessoas 

em serem preconceituosas e empreenderem uma avaliação negativa quanto às atividades que 

realizam, expuseram uma propensão intermediária entre discordar muito e discordar pouco de 

barreiras com essa temática. 

Contudo, a análise de conteúdo realizada nas entrevistas com esses sujeitos parecem 

evidenciar mais a ocorrência dessas barreiras no contexto de trabalho dessas pessoas. Como 

exemplo, a análise de conteúdo exibiu que 70,58% não reconhecem nenhuma política de 

conscientização em como lidar com a deficiência em suas instituições e evidenciou que 

58,82% já perceberam preconceito contra eles e 41,17% foram vítimas de tratamentos 

diferenciados em razão de possuírem deficiência. 

Algumas hipóteses podem ser levantadas pelo fato de a percepção das barreiras ficarem 

mais evidentes nas entrevistas que no Inventário. Uma questão a ser estudada é o fato de 

muitas PcDs possuírem mais de 3 anos de trabalho nas prefeituras (88,23%). Destas, 76,92% 
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possuem mais de 5 anos trabalhados. O estudo feito por Ávila-Vitor (2011) em empresa 

referência na área de inclusão concluiu “que a convivência é um grande aliado na 

minimização dos preconceitos em relação à deficiência, sendo ressaltada pelos gestores como 

o melhor treinamento para lidar com elas” (p. 174). Adicionalmente, a pesquisa de Carvalho-

Freitas e Marques (2009) constatou que o tempo transcorrido de trabalho das PcDs nas 

empresas favorece a avaliação do desempenho delas. 

Outra questão que merece atenção é o fato de o Inventário ter sido construído de uma 

forma em que os sujeitos foram questionados como uma situação do momento presente, haja 

vista que os itens foram escritos da seguinte forma: considero como barreira no meu trabalho 

o preconceito dos meus colegas de trabalho. Já as entrevistas contemplaram o histórico do 

indivíduo dentro da instituição, do seu momento de entrada até hoje. Destarte, o fato de eles já 

terem considerável tempo de trabalho na instituição pode ter minimizado a percepção dessas 

barreiras em detrimento de quando se avalia o momento inicial da carreira no trabalho.  

Na seção seguinte, será analisada a relação entre as barreiras atitudinais e os dados 

sociodemográficos. 

5.3.2 Análise da Relação entre as Barreiras Atitudinais e os Dados Sociodemográficos 

  

Com o objetivo de se analisarem as relações de dependência entre a frequência de 

respostas aos fatores do IBAT-PD e os dados sociodemográficos, foi aplicado o Teste Qui-

Quadrado de Independência. 

Dessa forma, o Teste foi aplicado em função do Fator 1 (Comparação com os outros e 

descrédito) e os seguintes dados sociodemográficos: sexo, idade, estado civil, escolaridade, 

nível salarial, tipo de deficiência, tempo de admissão e instituição onde trabalha. O Teste 

também foi aplicado entre o Fator 2 (Avaliação Negativa/Preconceito) e essas mesmas 

informações sociodemográficas. 

A análise estatística do Fator 1 não apresentou nenhuma relação de dependência que 

pudesse ser considerada estatisticamente significativa. Sendo assim, o Fator Comparação com 

os outros e descrédito demonstra não ter relação com os dados sociodemográficos. 

Quanto ao Fator 2 – Avaliação Negativa/Preconceito –, não se observaram relações 

significativas com os dados sociodemográficos, com exceção da variável tempo de admissão. 

Ao analisar a variável tempo de admissão na instituição, que significa há quanto tempo 

as PcDs trabalham na prefeitura, e a frequência de respostas ao Fator 2 (Avaliação 



PPGPSI/UFSJ 

Gleice Noronha Dias 

 

83 

 

Negativa/Preconceito), observou-se  o seguinte resultado: χ2 =48,058, com 30 graus de 

liberdade e valor de p = 0,047. Esse resultado refere-se a uma relação estatisticamente 

significativa desse Fator com o tempo de trabalho na instituição. 

Assim, ficou configurada uma relação de dependência entre a frequência das respostas 

ao Fator Avaliação Negativa/Preconceito e o período de tempo em que trabalham nas 

instituições. Algumas PcDs (8 e 14), que têm tempo de trabalho inferiores a 1 ano, tiveram 

respostas de discordância com esse Fator, o que pode explicar esse resultado do qui-quadrado, 

já que a maioria dos pesquisados possui muito tempo de trabalho (88,23%), fazendo parte 

desse grupo aqueles que mais concordaram com o Fator 1, e duas PcDs que são novatas 

(menos de 1 ano) tiveram discordância desse Fator. 

Na próxima seção, apresentam-se as percepções dessas PcDs quanto ao processo de 

socialização organizacional. Semelhante ao item de barreiras atitudinais, são explicitados os 

conteúdos da análise qualitativa e, em seguida, da análise quantitativa realizada por 

intermédio do Inventário de Socialização Organizacional (ISO). 

5.4 Percepções do Processo de Socialização Organizacional presentes nas Prefeituras sob 

a Ótica das Pessoas com Deficiência  

 

As instituições pesquisadas, prefeituras de uma microrregião do Campo das Vertentes, 

têm a obrigatoriedade de realizar concursos públicos para o provimento dos cargos da sua 

estrutura. Por meio desses concursos, têm a obrigatoriedade de inserir PcDs no seus quadros 

de servidores, ancorados pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Por conseguinte, a 

principal forma de admissão das PcDs pesquisadas foi mediante a reserva de vagas para PcDs 

em concursos dessas prefeituras. 

Nesse sentido, 70,58% dos participantes são servidores efetivos que alçaram o emprego 

por meio da Lei de Cotas e 23,52% (três PcDs) foram contratados pelos gestores, 

independente do fato de terem ou não deficiência. Contudo, dois deles passaram a ser 

servidores efetivos e entraram pela Lei de Cotas. Apenas uma PcD é efetiva, mas não entrou 

pela reserva de vagas. 

A partir do momento de admissão na instituição, investigou-se como ocorreu o processo 

de lotação dessas pessoas, procurando compreender se elas foram indicadas aos locais de 

trabalho apenas contemplando as necessidades da instituição ou se procuraram atender às 

expectativas, preferências e experiências prévias das PcDs. 
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Os resultados das entrevistas revelaram que, em 52,94% dos casos, as prefeituras 

procuraram identificar formas de lotar os servidores de maneira que atendessem aos dois 

interesses apesar de, algumas vezes, fazer isso informalmente. Com cinco PcDs, aconteceu de 

maneira formal e com um profissional habilitado para isso: 

 

Foi feita uma entrevista. Me lembro que foi até uma psicóloga. Ela queria 

saber quais as funções que eu tinha trabalhado. E ela deixou a meu critério. 

Eu disse que queria mexer com muito papel, daí me colocaram no arquivo 

da contabilidade. Apesar de ter sofrido por estar há dez anos sem trabalhar, 

eu fui apaixonada por lá porque adoro organizar. Foi tempo bom (PcD3). 

 

Foi, foi feita a entrevista, perguntaram se eu tinha preferência de área de 

atuação. Como sempre tive experiência na área administrativa e de lidar 

com o público. Mas acaba que na distribuição foi mais para onde tinha mais 

necessidade (PcD6). 

 

A realização dessa entrevista prévia para a escolha da lotação do servidor é condição 

importante para se utilizar a tática de socialização organizacional denominada Tática 

Construtiva. Segundo Wood Jr e Caldas (2007) e Borges e Albuquerque (2004), essa Tática 

valoriza a identidade, habilidade e aptidão do indivíduo, já que reconhece e qualifica suas 

experiências prévias. Tal atitude favorece a inclusão e a adaptação das PcDs no trabalho. 

Uma postura diferente dessa, a Tática Destrutiva de socialização organizacional pode 

trazer prejuízos à adaptação das PcDs. Em alguns casos, as prefeituras não fizeram qualquer 

avaliação sobre o histórico profissional dos indivíduos: 

 

Não. Eu passei no concurso pra deficiência, passei na perícia e como tinha 

vaga no trânsito, me mandaram pra lá. Como eu não posso fazer trabalho 

na rua, me mandaram pra lá. Eu gostei muito (PcD9). 

 

Não, ele só me pediu pra varrer (PcD13). 

 

Não, recebi uma ligação, assustei porque tinha quatro anos que já tinha 

feito. Fui pra lá, me explicaram o trabalho e comemorei muito. Tô feliz 

(PcD14). 

 

Não, não. Eu entrei no cargo de deficiente e fui colocado pra trabalhar 

normal, como todo mundo. Na gestão passada me colocaram pra trabalhar 

na endemias, no programa das chagas. Depende de quem entra (PcD16). 

 

Nesse sentido, por não favorecerem as experiências anteriores e as preferências dos 

indivíduos, pode ocorrer uma ruptura com a identidade precedente da PcD, dificultando para 

que haja uma socialização organizacional mais rápida e eficaz (Wood Jr & Caldas, 2007; 
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Borges & Albuquerque, 2004). Não obstante, o relato delas parece não valorizar a questão de 

não terem sido questionadas as suas predileções no trabalho. O fato de estarem trabalhando 

mereceu o maior destaque. A pesquisa de Moreira, Capelle, Miranda e Onuma (2011), que 

investigou a socialização organizacional de PcDs no Brasil e nos EUA, relatou que as PcDs 

consideram que a deficiência se constitui um entrave para serem contratadas e que a Lei de 

Cotas foi preponderante para auxiliá-las na inserção nas empresas. 

As prefeituras também demonstraram que em 100% dos casos não realizam um 

treinamento inicial formal ou ambientação para os servidores admitidos. Não existe um 

momento formalizado em que são repassadas oficialmente as informações necessárias, 

direitos e deveres, benefícios e nem sequer quais são as expectativas da organização em 

relação ao servidor. Ficou evidenciado que eles são enviados para o local de trabalho onde o 

chefe ou colega lhe repassa as atividades que irão desenvolver: 

 

Uma pessoa do setor me explicou, me levou nos lugares, me mostrou o 

balcão, o telefone, como anotaria os recados. Mas achei ela fria, mas vi que 

o jeito da pessoa, e não por eu ter deficiência (PcD2). 

 

O chefe do primeiro que não fui bem recebida. Acho que não ia com a 

minha cara. Tinha má vontade de me ensinar o trabalho. Não fez questão 

nenhuma nem de disfarçar. Por fim, não aguentou e me passou para outro 

funcionário. Aí, foi melhor porque a paciência dela foi fundamental para 

mim ficar afiadinha (PcD3). 

 

Quando entrei, tive que aprender com o cara que pintava placas há muitos 

anos. Ele me ensinou direitinho. Depois, ele se aposentou e eu fiquei no 

lugar dele até acontecer esse problema (PcD9). 

 

Assim, nas prefeituras, as pessoas em geral são socializadas de forma individual e 

informal, experenciando as situações no cotidiano do trabalho. Carvalho-Freitas et al. (2010) 

demonstraram que as táticas informais favorecem a cooperação no grupo, porém a 

disseminação dos valores da instituição e da cultura organizacional fica prejudicada. Isso pode 

deixar as PcDs em situações de vulnerabilidade, podendo cometer comportamentos 

indesejados por desinformação, prejudicando a sua adaptação e desfavorecendo uma 

avaliação positiva por parte dos seus colegas e chefias imediatas. 

Um aspecto que também é fundamental destacar na pesquisa, no que tange à 

socialização organizacional, é o perfil das prefeituras em relação às políticas de inserção das 

PcDs e às ações de conscientização e sensibilização das pessoas em relação ao contato com 
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PcDs, situações tão importantes para efetivas inclusão, adaptação e manutenção desse público 

no trabalho (Tanaka e Manzini, 2005; Carvalho-Freitas et al., 2010; Sassaki, 2010). 

De acordo com a percepção das PcDs, 70,58% (12 respostas) não reconheceram 

nenhuma prática de conscientização das pessoas em como lidar com a deficiência: 

 
Até o momento, não vi nada disso, não (PcD1). 

 

Agora, não. Acho que nunca teve. Mas acho que não é da cultura brasileira. 

Esse país não se preocupa com isso (PcD4). 

 

Acho que não... tá tudo bem (PcD11). 

 

Não, não tem, não. Não acho necessário. Hoje em dia, todo mundo sabe. O 

problema é que a pessoa não respeita a deficiência do outro (PcD17). 

 

Essas respostas demonstram um predomínio dessas instituições em não fomentarem tais 

práticas de conscientização. Porém, essas respostas também podem evidenciar um 

desconhecimento em relação à relevância de tais procedimentos para a adaptação de PcDs no 

trabalho, uma vez que elas não reconhecem que tais políticas são importantes.  

Além disso, pode evidenciar um desconhecimento de quais procedimentos poderiam ser 

reconhecidos como políticas de conscientização, haja vista que as PcDs 1 e 4 já participaram 

de políticas com esse fim nas suas instituições de trabalho e explicitaram em suas respostas 

que nunca participaram de intervenções com essa finalidade nas prefeituras. Contrariando o 

relato delas, estas PcDs participaram das mesmas intervenções que foram reconhecidas pela 

PcD3: 

 

Quando entrei me lembro que eu e mais uns quatro ou cinco que tenho 

contato até hoje. Nessa época, teve muito, com a professora [...], fizemos 

vários encontros e até com as chefias imediatas para eles terem noção de 

como lidar com as pessoas com deficiência. Nessa gestão nada, nada nesse 

sentido (PcD3). 

 

Outras PcDs que explicitaram não haver políticas de conscientização em seus locais de 

trabalho, em contrapartida, reconheceram a importância de que tais procedimentos fossem 

utilizados mesmo para auxiliar outras PcDs que vierem a ser admitidas pela instituição: 

 

Não, não existe. Seria importante. Acho que precisaria muito. As pessoas 

não sabem lidar, ter mais incentivo para nós, mais qualificação (PcD3). 

 



PPGPSI/UFSJ 

Gleice Noronha Dias 

 

87 

 

Que eu saiba, não. Seria importante com certeza. As pessoas pensam que 

não machucam, não magoa, mas magoa, sim. Talvez, uma pessoa dando 

palestra ia fazer respeitar mais (PcD5). 

 

Não. Eu acho que eles pecam nisso. Até na pessoa que tem necessidades 

especiais. Na própria prefeitura, não tem rampa de acessibilidade. Acho que 

eles pecam nisso (PcD11). 

 

Essas PcDs parecem demonstrar estarem mais conectadas com os benefícios 

concernentes a uma prática de treinamentos e informações que envolvam a sensibilização dos 

colegas e chefias imediatas, com fins de que as pessoas dirijam a atenção para as 

potencialidades das PcDs, diminuindo o preconceito e a discriminação, segundo mostram os 

estudos de Carvalho-Freitas et al. (2009). 

As PcDs que reconheceram práticas nesse sentido nas instituições onde trabalham, 

23,52%, pareceram também não estarem bem informadas do que são práticas formais de 

conscientização e sensibilização: 

 

Não sei. A gente tem humanização aqui. Tem, tem (PcD17). 

 

Sim, porque lá tem mais deficientes (PcD13). 

 

Sim, tem sim uma preocupação grande. Ali dentro da prefeitura, me vendo 

trabalhar é que as pessoas veem minha dificuldade e começaram a se 

sensibilizar (PcD8). 

 

Em suas respostas, foram evasivas sem citarem quais procedimentos seriam exemplos 

de práticas de conscientização. Ainda, a resposta da PcD8 demonstra um equívoco do que 

seriam métodos com esse fim, explicitando atitudes de reconhecimento de suas dificuldades, 

por parte dos outros, como sendo práticas objetivas de conscientização. 

Tanaka e Manzini (2005) e Sassaki (2010) demonstram que, além da falta de preparo 

dos profissionais para lidarem com a deficiência, há inúmeras barreiras funcionais e 

arquitetônicas que, caso não sejam removidas, contribuem para aumentar o preconceito. 

Porém, o que se vê nas prefeituras é que as PcDs tentam, na maioria das vezes, serem 

independentes e até se sobrecarregam com o intuito de não evidenciarem suas carências no 

contexto laboral, procurando serem autossuficientes e não negociando suas necessidades de 

adaptação com os gestores ou chefias imediatas. Treze PcDs, representando 76,47% dos 

participantes da pesquisa, informaram não necessitarem de adaptações no ambiente de 

trabalho: 
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Não, eu tenho uma facilidade danada. Se eu for na sua casa, com duas ou 

três horas eu já ando ela toda (PcD15). 

 

Não...não me atrapalha em nada, não. O pessoal achou que ia precisar, mas 

eu me adaptei bem... não é necessário, não (PcD11). 

 

Não, não, graças a Deus não preciso de nada, não (PcD10). 

 

Não. Subir escadas, eu subo tranquilamente. ando de muleta. Pra mim, tanto 

faz como tanto fez. Não posso é pegar peso (PcD9). 

 

Não, eu me adapto em qualquer mesa. Não preciso de adaptação nenhuma, 

não (PcD6). 

 

Não, porque no dia a dia já tô acostumada com o volume que eu consigo 

ouvir (PcD3). 

 

Essa característica pode ser negativa quando as PcDs deixam de estar em igualdade de 

condições com as outras pessoas por não serem fornecidas a elas as adaptações necessárias 

que facilitam o desempenho no trabalho (Carvalho-Freitas et al., 2009). Contudo, essa atitude 

também tem sua faceta positiva. As PcDs tomam as rédeas no intuito de manterem sua  

autonomia e não delegarem à sociedade a responsabilidade de promoção de igualdade de 

oportunidades para elas. Sendo assim, quando se traz para si mesmo a responsabilidade, não 

dependendo do outro, parece que as chances são maiores de sucesso num contexto com tantas 

carências como o das prefeituras pesquisadas. 

Somente quatro respondentes (23,52%) explicitaram alguma adaptação que poderiam 

auxiliá-las no exercício das suas atividades cotidianas no trabalho. Porém, ainda demonstram 

atitude de independência e autonomia, explicitando que, caso não possam ser fornecidos os 

benefícios, não há problema algum: 

 

Até o momento, não. Uma adaptação que me ajudaria seria aquele 

headphone. Foi a única coisa que não foi fornecida. Mas isso não em razão 

da minha deficiência, porque eu atendo normal. Seria só para facilitar o 

meu desempenho em si (PCD1). 

 

Adaptação, não, mas têm coisas que preciso fazer com a esquerda e não sou 

canhota. Pegar veia e fazer pressão. Não tem nenhuma adaptação que 

pudesse comprar. Um instrumento que poderia ajudar um pouco seria um 

aparelho de pressão digital (PcD17). 

 

Além disso, ficou claro que nenhuma delas obteve as adaptações que poderiam ajudá-

las. Ou por uma atitude mais passiva de não pedi-las, apesar da consciência da necessidade, 

ou por omissão ou desinteresse da própria instituição: 
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Eu não gosto de escrever, porque tem sempre piadinha porque eu 

escrevo grande, aí vou assinar o ponto, vou amontoando uma 

assinatura em cima da outra. Aí, falaram que tá muito torto...um ou 

outro, a minoria. Eles falam que não pode mudar o livro de ponto. 

Podia colocar a minha folha com letra maior, eles não colocam. 

Preciso que alguém coloque um clipe na folha. Não gosto de depender 

dos outros, gosto de ser independente, mas não tem outro jeito...O 

cardápio da escola, quem lê é a ajudante, eu não consigo ler (PCD5). 

 

São adaptações relativamente simples que poderiam facilitar e muito o trabalho das 

PcDs, como o exemplificado no relato delas: fornecimento de headphone para a PcD1 que 

não possui as mãos, aparelho de pressão digital para a PcD17 que tem deficiência em uma das 

mãos e impressão do cardápio e livro de ponto em letras tamanho “20” (segunda a mesma) 

para a PcD que tem deficiência visual e precisa cozinhar. Nesses casos, duas hipóteses podem 

ser levantadas: o despreparo das instituições em lidar com a deficiência ou as PcDs que 

deixam de negociar as adaptações por não acreditarem que a solicitação delas possa modificar 

a situação de trabalho. 

Apenas um sujeito pesquisado demonstrou sérios problemas de acessibilidade que 

demandariam diversas reformas na instituição: 

 

Preciso. Preciso de corrimão nas escadas, um espaço entre as mesas para 

colocar a perna apoiada. Não tem espaço. Também que não encere o chão. 

Fico insegura sentindo que eu vou escorregar. E o corrimão é grudado na 

parede, você não consegue segurar nada. Ela [a prefeitura] foi construída 

numa elevação, a escada não é boa pra ninguém. Eu preciso da ajuda de 

duas pessoas pra subir. No começo, ficava nervosa na hora de ir pro 

trabalho, com medo de não ter ninguém pra me ajudar. Hoje, as pessoas já 

praticamente me esperam. Eu ficava muito nervosa (PcD8). 

 

A partir desse relato, pode-se notar a ansiedade e o sofrimento causados pela 

possibilidade de desamparo e de se ver sempre dependente do outro para acessar ao local de 

trabalho. Nesse caso, o que mais parece presente são as barreiras arquitetônicas estudadas por 

Sassaki (2010) imprimindo obstáculos que aumentam o grau de dependência e podem 

aumentar a discriminação e preconceito das pessoas em relação à PcD (Tanaka & Manzini, 

2005). Contudo, apesar de uma situação tão adversa, a PcD relata uma adaptação a essa 

condição de dependência, visto que não lhe resta outra opção mais breve. 

Dessa forma, as instituições pesquisadas parecem falhar em fornecer as adaptações 

necessárias ao desempenho das PcDs e em realizar ações de sensibilização para que os líderes 

e os colegas saibam lidar com a deficiência. Carvalho-Freitas e Marques (2010) 
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demonstraram que essas duas atitudes são pressupostos importantes para a gestão do trabalho 

das PcDs, tendo em vista que esses pesquisadores estudaram que tais comportamentos dos 

gestores influenciam a avaliação em relação ao desempenho das PcDs. Tais procedimentos 

estimulam uma efetiva inclusão desse público, e não a sua mera inserção na instituição. 

Outro aspecto avaliado nas entrevistas é a oportunidade de qualificação profissional 

ofertada pelas prefeituras. A qualificação dos servidores oportuniza que o indivíduo perceba a 

instituição como parceira para a sua preparação nas atividades que realiza e possibilita que 

estejam conectados com as expectativas que a organização tem sobre eles.  

O resultado foi surpreendente, haja vista que revela que 88,23% não reconhecem 

políticas sistemáticas de treinamentos e capacitações nas prefeituras: 

 

Não me lembro bem...mas, sim, eu fiz um curso do Sistema SH3 para eu 

lançar as coisas no sistema, no computador (PcD1). 

 

Poderia dizer que nunca, mas uma vez fiz um curso que não dá nem para 

contar como qualificação (PcD3). 

 

Não, nenhum. Acho que não era necessário, por enquanto, não (PcD5). 

 

Não, participei só de um seminário. Mas qualificação nenhuma. Os dois 

cursos foi o chefe que foi e repassou pra gente, mas tinha necessidade de 

irmos, sim (PcD6). 

 

Não, nunca participei. Mas também não sinto falta porque eu desempenho o 

serviço direitinho (PcD10). 

 

Não, não, nunca teve, não. Ah, não acho necessário. Ah, não sei, se 

mandasse pra outro tipo de serviço que exigisse isso (PcD12). 

 

Sobretudo, o relato deles demonstrou que eles não percebem como fundamental a oferta 

de qualificação pela organização. Esse dado é alarmante porque mostra que eles estão 

prejudicados em relação às suas visões de futuro e de progressão na carreira, explicitando 

estagnação e despreocupação em obterem uma qualificação necessária para um crescimento 

profissional. 

Por conseguinte, a instituição parece estar favorecendo essa paralisação, haja vista que 

não oferece um ambiente estimulante para o desenvolvimento dos seus servidores, ofertando 

treinamentos, capacitações e acompanhamento deles. Moreira et al.(2011) compartilharam 

essa situação na sua pesquisa, na qual identificaram não haver quaisquer investimentos em 

treinamentos ou qualificações nas empresas onde trabalham as PcDs pesquisadas por eles. 

Ademais, a pesquisa de Carvalho-Freitas et al. (2010) concluiu que as PcDs tendem a ser mais 
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proativas, ou seja, utilizam táticas individualizadas de socialização organizacional (observar e 

fazer, buscar as informações necessárias, capacitar-se) quando percebem que a instituição 

procura realizar ações de adequações das práticas e condições de trabalho, o que parece não 

ocorrer nas prefeituras. 

Em contrapartida, quando se investiga a percepção dos pesquisados quanto ao 

sentimento de adaptação e integração à instituição onde trabalham, 14 PcDs se sentem 

integradas contra três que se percebem “mais ou menos” adaptadas e integradas aos locais de 

trabalho, ou seja, percentualmente, 82,35% relataram integração e 17,65% não se sentem 

completamente integradas. 

Aquelas que demonstram integração relatam que conhecem bem o trabalho que 

realizam e têm bom relacionamento com as pessoas com as quais compartilham o ambiente 

laboral: 

 

O que eu faço, eu faço em casa também, então não tem segredo. Também 

pelo tempo que estou lá. Com as pessoas também acho porque procuro ser 

mais alegre, de bem com a vida, converso com todo mundo (PcD5). 

 

Considero porque em relação aos funcionários sempre me dei bem com os 

outros, só fiz amizade. Em termo de espaço físico, nunca precisei de 

adaptação, então...(PcD6). 

 

Considero, sim, porque eu ter vindo para a Procuradoria tem tudo a ver o 

que quero pra minha vida. Isso faz com que me sinta integrado aqui (PcD7). 

 

Sim, com certeza...acho que eu estou bem adaptado, sim. Através da 

convivência, do trabalho que realizo. No meu modo de ver, estou bem 

adaptado (PcD11). 

 

Considero bem, adoro. Me dou bem com os funcionários, me adaptei bem, 

um local bom de trabalho, sadio. E tenho boa convivência (PcD14). 

 

Sou, gosto muito do que eu faço (PcD16). 

 

Nesse sentido, apesar de terem enfrentado alguns problemas para se adaptarem e se 

sentirem integradas à organização, o tempo de trabalho na instituição mais uma vez parece ter 

contribuído para que tudo chegasse a um equilíbrio. Ávila-Vitor (2011) constatou em sua 

pesquisa que, mesmo o seu público-alvo sendo de uma empresa com boas práticas de 

inclusão, foram encontradas algumas dificuldades de adaptação e socialização no início, que, 

com o tempo e o trabalho, foram sendo superadas, “o que pode constituir-se em uma 

característica do ser humano em geral, independente da deficiência e da organização onde está 

inserido” (p. 174). 
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Outro fator a ser considerado é o relacionamento com as pessoas, que, mediante os 

relatos, pode-se depreender que teve papel importante para o sentimento de integração delas. 

A influência da convivência com as pessoas e da colaboração dos colegas e chefias imediatas 

como motores do processo de socialização organizacional de PcDs foi colocada em pauta por 

várias pesquisas (Guedes, 2007; Ávila-Vítor, 2011; Carvalho-Freitas et al. 2010; Assis, 2012). 

As três PcDs que relataram não estarem completamente adaptadas exibiram motivos 

diferentes: 

 

Mais ou menos, assim...com relação à organização, sim, porque sei o que 

ela espera de mim e o que eu faço para suprir. Mas com relação aos colegas 

às vezes sim, às vezes não. Os colegas do dia a dia eu me entrego, mas o 

resto, que não me conhecem, me tratam como indiferente. No meu setor, 

convivo razoavelmente bem (PcD3). 

 

Ah, mais ou menos, não muito. No fundo, eu que sou insegura. Não sei te 

explicar. Acho que preciso de mais qualificação, exerço função que nunca 

fiz. Antes era doméstica, então tem que aprender aprendendo na prática 

(PcD2). 

 

Ah...bem adaptado, não... não sei se porque a prefeitura é tudo 

bagunçado...eu trabalho como profissional e ganho como servente (PcD12). 

 

Elas externaram motivações fundamentais para não se sentirem adaptadas: a 

convivência com as pessoas, a insegurança de realizar as atividades do cargo sem a adequada 

preparação e a desorganização da instituição que a obriga a trabalhar como especializada, mas 

a remunera aquém das atividades que executa. As motivações de fato podem afetar a 

percepção de adaptação delas ao trabalho, haja vista que causa uma avaliação depreciativa 

delas em termos de valorização profissional. 

Contudo, as PcDs, na sua totalidade, disseram estarem satisfeitas no trabalho: 

 

Considero. Eu gosto do que eu faço (PcD2). 

 

Com meu trabalho.Sim. Eu gosto do que faço. Só não tô satisfeita com a 

forma que ele é valorizado...a gente não tem muito valor, não. Pode fazer o 

que for (PcD3). 

 

Considero porque eu gosto de onde estou, do que eu faço e tudo é um 

aprendizado (PcD4). 

 

Tô muito. Foi a única oportunidade que eu tive. Eu não posso estudar, não 

enxergo no quadro, no livro.Gosto de fazer o que eu faço, não gosto nem de 

faltar (PcD5). 
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Com certeza, lá é um lugar que eu gosto de trabalhar, tenho amor. São 

pessoas boas de convivência (PcD11). 

 

Muito. Sinto dor e tudo. Venho de uma família que tem depressão. Acho que 

ficar parado é pior. Às vezes, sinto tanta dor que dá vontade de largar pra 

lá. Mas gosto de trabalhar (PcD16). 

 

As instituições demandam diversas melhorias para a efetiva inclusão das PcDs no 

trabalho, com destaque para as políticas de Gestão de Pessoas mais consistentes: ofertas de 

treinamentos, acompanhamento das PcDs, melhorias nas condições de trabalho, melhorias nas 

políticas de remuneração, oferta de adaptações às PcDs e sensibilização das pessoas no que 

tange a como lidar com a deficiência. Enfim, não ocorre uma gestão da diversidade nas 

prefeituras pesquisadas, mas a mera inserção das PcDs na instituição sem que de fato favoreça 

o processo de inclusão delas. 

Apesar desse cenário, 100% das PcDs estudadas externaram estarem satisfeitas no 

trabalho, relatando, muitas vezes, o gosto pelas atividades que realizam. Sendo assim, o 

sentido do trabalho parece estar bem latente nesses casos, referendando a teoria de Roulstone 

(2012), que confirma que a falta de trabalho remunerado é uma desvantagem social 

significativa, visto que vivemos num mundo em que o trabalho é valorizado como uma 

importante contribuição social e como forma fundamental de defesa contra a pobreza. Tette 

(2013), estudando o significado do trabalho de PcDs, verificou que as pessoas atribuem alta 

centralidade do trabalho na vida delas, só abaixo da família, sendo tomado principalmente 

como condição de garantir a sobrevivência pessoal e familiar e de proporcionar-lhes 

dignidade. 

A questão da empregabilidade é uma situação relevante de vulnerabilidade, 

especialmente para PcDs, segundo os dados da RAIS (MTE, 2012) e a pesquisa de Moreira et 

al. (2011). Usufruírem da oportunidade de trabalho nas prefeituras, especialmente estando 

numa situação de efetivas, ou seja, não estão ameaçadas pelo desemprego, pode ser um fator 

crucial para os resultados apresentados de satisfação no trabalho das PcDs pesquisadas. 
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5.4.1 Análise dos Resultados do ISO 

 

O Inventário de Socialização Organizacional (ISO) é um instrumento que foi 

reconstruído e validado por Borges et al. (2010). Seu objetivo, no presente estudo, é 

investigar, nos parâmetros quantitativos, a percepção que as PcDs têm em relação ao próprio 

processo de socialização organizacional. 

A Tabela 11 mostra a média geral das PcDs quanto aos fatores de Socialização 

Organizacional contemplados pelo instrumento. 

 

Tabela 11. Distribuição percentual das respostas ao ISO 

Fatores de Socialização Organizacional Média Desvio-padrão 

 

 

Competência e Proatividade 

Qualificação Profissional 

Objetivos e Valores Organizacionais 

Acesso às Informações (Políticas) 

Linguagem e Tradição 

Integração às Pessoas 

Não-integração à Organização 

 

 

 

4,68 

4,47 

4,31 

4,13 

3,73 

3,79 

1,94 

 

0,41 

0,87 

0,81 

0,77 

0,70 

0,92 

1,03 

                Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

A Competência e Proatividade é fator que analisa o quanto a pessoa é produtiva, 

sendo eficaz, criativa e, ainda, se antecipando na busca de informações para a melhoria do 

desempenho. As PcDs pesquisadas demonstraram ser este o fator com que mais concordam, 

exibindo uma média geral de 4,68, correspondendo a uma forte concordância com este fator. 

Daí, depreende-se que elas se sentem eficientes e conhecedoras das atividades que realizam. 

O fator Qualificação Profissional corresponde ao domínio das tarefas advindas de uma 

experiência profissional e de se ter uma preparação para o exercício do cargo. Já a definição 

do fator Objetivos e Valores Organizacionais demonstra que a pessoa está informada sobre 

as metas e as prioridades da organização e a identificação do trabalhador com os valores da 

instituição. 

Esses dois fatores também tiveram tendência a uma concordância dos participantes da 

pesquisa, exibindo médias gerais de 4,47 e 4,31, respectivamente. Concluiu-se, pelas 

respostas, que as PcDs se sentem preparadas e conhecedoras das tarefas que lhes são 
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conferidas e também que estão conectadas às necessidades e interesses das instituições onde 

trabalham, compartilhando seus valores. 

Quanto ao fator Acesso às Informações (Políticas), as PcDs também tiveram 

resultados próximos aos dois fatores anteriores, com média de 4,13.Este fator condiz com o 

fato de a pessoa conhecer sobre os processos organizacionais, as datas importantes e as 

relações de poder dentro da organização. Nesse quesito, as PcDs demonstraram uma boa 

percepção quanto a acessarem as informações concernentes às instituições onde trabalham. 

O fator Linguagem e Tradição corresponde ao pleno conhecimento da linguagem 

utilizada pelas pessoas e pela organização, sendo sabedoras da história de vida dos colegas e 

tendo informações sobre as tradições da empresa. Neste fator, a média foi  3,73, um escore de 

tendência à concordância com o fator, mas em menor intensidade que os quatro fatores 

anteriores. Isso demonstra alguma incerteza em relação às tradições operadas na empresa. 

Já o fator denominado Integração às Pessoas visa a mensurar o sentimento das pessoas 

quanto à sua aceitação no grupo e participação na tomada de decisões, estando incluído na 

equipe. Este fator incluía três questões realizadas na sua forma negativa (ex.:eu não considero 

nenhum colega de trabalho meu amigo). Para possibilitar a análise, os resultados foram 

invertidos para sua proposta positiva. O resultado da média geral obtida foi 3,79, 

demonstrando uma tendência em concordar com este fator. Contudo, a concordância não foi 

forte, demonstrando que algumas PcDs podem não se sentir completamente integradas, 

comprovando certo grau de incerteza em relação à plena integração dos servidores 

pesquisados. Esse resultado foi o menor na ordem decrescente de valores, demonstrando que 

este fator foi um dos que as PcDs perceberam com menor intensidade entre os fatores 

pesquisados. 

O fator Não-integração à Organização foi o que obteve menor resultado. No entanto, 

todas as questões foram formuladas na sua forma negativa. Assim, o menor valor 

(média=1,94) neste fator corresponde ao fato de que as pessoas se sentem bem conectadas à 

cultura organizacional, dominando a linguagem e os processos organizacionais. O valor de 

1,94 corresponde a uma forte discordância em não estarem integradas à organização. 

Já na Tabela 12 apresenta a distribuição percentual de concordância, neutralidade ou 

discordância das PcDs pesquisadas em relação aos fatores do Instrumento. Esta Tabela ajuda 

na compreensão da magnitude e intensidade das respostas dos pesquisados em relação aos 

fatores: 
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Tabela 12. Percentual de PcDs discordantes, neutras e concordantes em relação aos 

fatores do ISO 

Fatores de Socialização Organizacional %  

discordante 

(1 e 2) 

% 

neutra 

(3) 

%  

concordante 

(4 e 5) 

Competência e Proatividade 

 

5 2 93 

Qualificação Profissional 

 

14 0 86 

Objetivos e Valores Organizacionais 

 

12 3 85 

Acesso às Informações (Políticas) 

 

17 0 83 

Linguagem e Tradição 

 

24 4 72 

Integração às Pessoas 

 

19 1 79 

Não-integração à Organização 74 3 23 

Fonte:dados da pesquisa. 

 

A Tabela 12 demonstra que as PcDs procuraram se posicionar entre concordantes ou 

discordantes, tendo baixa representação daquelas que se colocaram como neutras aos fatores 

do ISO. Como neutras, o maior percentual foi de 4% em relação à Linguagem e Tradição. Foi 

nesse fator que se teve o maior percentual discordante (24%), demonstrando dúvidas acerca 

dos termos técnicos e tradições enraizadas das instituições. Dezessete por cento também se 

perceberam discordantes em relação a um bom Acesso às informações (Políticas) nas 

instituições pesquisadas. 

 Esses dois fatores juntos (Linguagem e Tradição e Acesso às informações), com 

escores de discordância aproximados (24% e 17%, respectivamente), corroboram a 

necessidade de implementação de uma via formal para o repasse de informações. Isso porque 

as instituições não realizam treinamentos e qualificações dos seus colaboradores, 

prejudicando a difusão de informações que são importantes para a adaptação das PcDs. Essas 

informações quanto aos termos técnicos utilizados, processos organizacionais, hierarquia, 

datas comemorativas, enfim, à cultura organizacional, são transmitidas apenas informalmente 

por outros servidores da instituição. 

Na análise dos dados apresentados pela Tabela12, fica evidente o quanto esses sujeitos 

pesquisados se percebem como competentes, eficazes e criativos, sendo proativos no sentido 

de se anteciparem na busca de informações e soluções concernentes ao cotidiano de trabalho 

deles. A proporção é bastante alta (93%) de PcDs que se percebem plenamente eficientes 



PPGPSI/UFSJ 

Gleice Noronha Dias 

 

97 

 

quanto às tarefas cotidianas do trabalho que realizam. Observando as PcDs que discordaram 

em relação às questões do fator de competência, vê-se que isso não ficou concentrado em uma 

pessoa específica. Além disso, as respostas discordantes foram distribuídas em vários itens 

diferentes, como discordância da capacidade de inovação, de representar o que a organização 

valoriza e de estabelecer metas e prazos para elas mesmas. 

O fator relacionado à Qualificação Profissional traz questionamentos acerca da 

compreensão dos participantes a respeito dos termos utilizados na profissão e se os 

conhecimentos e experiências anteriores as ajudaram na adaptação ao cargo. Nesse sentido, 

86% concordaram com essas afirmações. As PcDs entrevistadas relataram que 64,70% já 

tinham trabalhado formalmente em outras empresas. Contando os trabalhos informais, 

82,35% já tiveram experiências profissionais antes de serem admitidas pelas prefeituras. 

Assim, como a maioria dos pesquisados já trabalharam anteriormente, configurou-se num 

fator importante para ajudá-los na adaptação ao cargo. 

 Todavia, nas entrevistas, foram abordadas questões relacionadas à qualificação 

profissional ofertada pelas instituições, o que demonstrou que 88,23% não percebem nenhuma 

ação de capacitações e treinamentos em que as prefeituras ajam como parceiras na 

qualificação dos seus servidores. 

 No tocante ao quesito Integração às Pessoas, que obteve um dos percentuais mais 

baixos de concordância em relação aos outros fatores de socialização, pode-se ver que 79% 

concordaram que estavam integradas às pessoas, 1% manteve-se neutra e 19% explicitaram 

que não se sentiam totalmente incluídas pelas pessoas com quem trabalham nas instituições. 

Focalizando as respostas específicas das PcDs aos itens que mensuram o fator Integração às 

Pessoas, a maior discordância se deve aos assuntos relacionados à exclusão das pessoas, à 

falta de confiança nos colegas e serem colocadas à parte das decisões do setor de trabalho 

(este com o maior número de PcDs = sete pessoas).  

Sobretudo, as PcDs 3, 4 e 9 se demonstraram mais sensíveis às questões relacionadas à 

Integração às pessoas nas instituições onde trabalham. Elas também demonstraram nas 

entrevistas graves problemas relacionados às barreiras atitudinais empreendidas pelas pessoas, 

na forma de preconceitos e discriminações, e, assim, dificuldades na socialização 

organizacional. As respostas dadas à entrevista corroboram o resultado do Instrumento 

focalizando estas três PcDs: 

 

Tudo que eu faço, faço com amor. Uma vez que aprendo, faço com carinho. 

os ditos ‘normais’ parecem ter pouca paciência para ensinar os ditos 
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‘anormais’. E não, a gente só precisa um pouco mais de paciência. Daí, 

fazemos até melhor porque temos orgulho do que a gente faz. Se eles me 

desprezam, sinto pena deles. Antes, na adolescência, sofreria. Mas a 

maturidade é o melhor remédio. Hoje, eu falo que tenho deficiência auditiva 

e se a pessoa pode falar mais alto. Têm pessoas que trata a gente como 

aberração. Não sei se por orgulho, ou complexo de superioridade, mas isso 

não me afeta mais. Tenho pena de pessoas assim (PcD3). 

 

Ah, bem. Sofri tanto que é complicado. Você não sabe o que passa na 

cabeça das pessoas, difícil. Acho que a falsidade impera. Não dá para 

confiar em ninguém (PcD4). 

 

Percebi, no trânsito, do Waldo e os outros dois. Quando viram que eu não 

podia carregar o cone, me tiraram. Aliás, já fizeram isso já pra me 

tirar...Acho que isso é preconceito (PcD9). 

 

Elas demonstram um sentimento de desconfiança em relação às pessoas, sobretudo 

porque creem que elas duvidam das suas capacidades e porque já vivenciaram várias situações 

de sofrimento, vitimadas por circunstâncias que consideram preconceito. Sendo assim, apesar 

de demonstrarem boa concordância em relação aos fatores do Inventário, o aspecto do 

relacionamento com as pessoas parece ser preponderante para que se sintam realizadas e 

valorizadas pela instituição onde trabalham. Várias pesquisas demonstram a importância do 

relacionamento com as pessoas para uma percepção positiva de integração dos PcDs (Guedes, 

2007; Ávila-Vítor, 2011; Carvalho-Freitas et al., 2010; Assis, 2012). 

Em relação ao fator Não-integração à Organização, observou-se que 23%  concordaram 

em não estarem integradas e 76% discordaram, avaliando que estão, sim, integradas às 

instituições onde trabalham. Analisando as PcDs que avaliaram dificuldades na integração 

com a organização, observou-se que, semelhante ao aspecto de Integração às pessoas, as PcDs 

3 e 9 são as que mais se percebem com dificuldades para integrar-se às prefeituras, sobretudo 

quando se avaliam situações concernentes à cultura organizacional como: não ter uma boa 

compreensão das normas, costumes e hábitos da organização e não dominar as palavras 

específicas do trabalho. As PcDs 12 e 13 também demonstraram dificuldades de integração 

nessas mesmas situações que as PcDs 3 e 9, porém com menor intensidade. 

A PcD3 demonstrou um histórico de muitas dificuldades na prefeitura, relatando vários 

episódios de preconceitos e discriminação dos colegas e chefias imediatas. Aliado a isso, 

demonstrou ter sido transferida de setor várias vezes, estando há apenas três meses no setor de 

trabalho atual, podendo ser esse o fator que dificulte que ela apreenda a cultura organizacional 

presente na instituição: 

 



PPGPSI/UFSJ 

Gleice Noronha Dias 

 

99 

 

No patrimônio não me passavam. No DP eu ficava atendendo. No 

almoxarifado começaram a me passar e depois me isolaram. A chefe não me 

dirigia a palavra. Na legislação eles estão passando aos pouco...só estou lá 

há três meses(PcD3). 

 

A PcD4 também relatou episódios semelhantes com os colegas e chefias imediatas, 

assim como alguns episódios de transferência de setor. Atualmente, está gozando de vários 

períodos de férias prêmios demonstrando uma incerteza de permanência no local de trabalho 

em que estava. Essa situação é fonte de muita ansiedade, haja vista que não tem garantias de 

onde irá trabalhar e se será bem recebida no novo setor. Tudo isso pode afetar a sua percepção 

de integração à organização: 

 

Satisfeito  satisfeito eu não tô, não. Achei que ia continuar de porteiro, mas 

quando eu voltar, minha situação está na mão do secretário. Eles querem dá 

preferência pra quem fez concurso de vigia, eu fiz pra auxiliar de 

conservação e limpeza. Então. a gente teve que tirar férias pra ele decidir o 

que vai fazer com a gente(PcD4). 

 

No tocante às PcDs 12 e 13, que tiveram tendência em concordar pela não-integração à 

organização, as hipóteses a serem levantadas são a baixa escolaridade delas (possuem Ensino 

Fundamental incompleto), o que pode dificultar a apreensão de normas, procedimentos e 

palavras específicas do cargo. Outra questão é que exercem um trabalho na rua (gari e 

servente de pedreiro), o que as afasta do convívio diário na instituição, podendo dificultar a 

internalização da cultura organizacional. 

Mediante os resultados apresentados pelo ISO, em geral, os sujeitos pesquisados 

apresentam bons resultados nos escores que demonstram uma boa percepção de estarem 

socializados nas instituições onde trabalham.  

Porém, os resultados demonstram que as organizações precisam melhorar a difusão de 

informações sobre os termos técnicos utilizados pelas pessoas e pela organização, e que 

algumas pessoas não estão plenamente conectadas às tradições e datas comemorativas 

celebradas. Isso pode ser em função de que não ocorrem treinamentos iniciais nas 

organizações pesquisadas, sendo esses conhecimentos adquiridos informalmente pelos 

indivíduos em função do cotidiano deles no trabalho. A ausência de treinamentos e 

capacitações e a necessidade de melhorias na transmissão da cultura organizacional também 

demonstraram terem afetado a percepção de algumas PcDs em relação à integração à 

organização. 
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Algumas PcDs também exibiram dificuldades relacionadas à integração às pessoas, o 

que pode ser explicado por circunstâncias em que as barreiras atitudinais empreendidas pelas 

pessoas, na forma de preconceitos e discriminações, dificultaram a adaptação e, assim, a 

socialização organizacional como um todo desses indivíduos. 

No entanto, mesmo com situações relatadas nas entrevistas que parecem desfavoráveis à 

socialização organizacional das PcDs, como: ausência do fornecimento de adaptações para 

minimizar as limitações das PcDs, políticas de Gestão de Pessoas que não realizam a gestão 

da diversidade, ausência de treinamentos iniciais e ausência de políticas de qualificação dos 

servidores, entre outros, os indivíduos pesquisados, em geral, parecem estar bem socializados 

no trabalho. Como já foi abordado anteriormente, as PcDs pesquisadas (88,23%) possuem 

mais de três anos de trabalho nas instituições, o que normalmente se configura numa 

tendência a se adaptarem e demonstrarem bons resultados no que se refere à socialização 

organizacional. Ávila-Vítor (2011) constatou ser uma característica do ser humano se adaptar 

e que problemas maiores de socialização são mais comuns no início da inserção do indivíduo 

na instituição. 

5.4.2 Análise da Relação entre a Socialização Organizacional e os Dados 

Sociodemográficos 

 

O teste qui-quadrado foi aplicado para analisar as relações de dependência entre a 

frequência de respostas aos sete fatores do Inventário de Socialização Organizacional e os 

seguintes dados sociodemográficos: sexo, idade, estado civil, escolaridade, nível salarial, tipo 

de deficiência, tempo de admissão e instituição onde trabalha. 

A análise estatística dos fatores do ISO em relação às informações sociodemográficas 

demonstrou que a maioria das variáveis não apresentou nenhuma relação de dependência que 

pudesse ser considerada estatisticamente significativa.  

Porém, o fator Competência e Proatividade, em relação à prefeitura onde a PcD 

trabalha, obteve o resultado: χ2 = 76,095, com 48 graus de liberdade e valor de p = 0,006, e o 

fator Qualificação Profissional com a mesma variável (prefeitura onde trabalha) resultou em: 

χ2 = 37,148, com 24 graus de liberdade e valor de p = 0,042. Ficou, assim, evidenciado um 

resultado estatisticamente significativo, demonstrando que esses dois fatores dependem da 

instituição onde a PcD trabalha. 
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Analisando os resultados, observa-se que todas as PcDs que trabalham nas prefeituras 

das cidades de São João del-Rei, Dores de Campos e Prados demonstraram uma tendência de 

forte concordância ao fator Competência e Proatividade, traduzindo, então, que essas PcDs se 

percebem como sendo produtivas, eficazes, criativas e, ainda, antecipando-se na busca de 

informações para a melhoria do próprio desempenho. 

Quanto aos resultados do fator Qualificação Profissional em relação às prefeituras onde 

os pesquisados trabalham, observa-se que, nas prefeituras de São João del-Rei, Ritápolis e 

Dores de Campos, as PcDs tendem a ter forte concordância a esse fator, concluindo-se, então, 

que, sobretudo nessas instituições, elas se percebem com uma boa preparação para o cargo, 

com os conhecimentos, informações e experiências necessários às atividades do cotidiano de 

trabalho. 

Como o objetivo geral desta pesquisa é verificar a relação entre as barreiras atitudinais e o 

processo de socialização organizacional das PcDs, foi aplicada a análise correlacional para 

investigar essas relações, o que será demonstrado a seguir. 

5.5 Análise Correlacional entre as Barreiras Atitudinais e a Socialização Organizacional 

das Pessoas com Deficiência 

 

A análise correlacional na presente pesquisa visa a verificar a existência de correlação 

entre os dois fatores das barreiras atitudinais do instrumento IBAT-PD e os sete fatores 

advindos do instrumento de socialização organizacional ISO. A análise foi realizada por meio 

do coeficiente de correlação de Spearman e os resultados alcançados podem ser observados 

na Tabela 13. 
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Tabela 13. Valores de correlação de Spearman entre os fatores de percepção de barreiras 

atitudinais de pessoas com deficiência (IBAT-PD) e os fatores de socialização 

organizacional (ISO) 

 

Fator 
Comparação com os Outros 

e Descrédito 

Avaliação Negativa/ 

Preconceito 

Competência e Proatividade - - 

Integração às Pessoas -0,646** -0,735** 

Não-integração à Organização - 0,540* 

Acesso às Informações (Políticas) - - 

Qualificação Profissional - - 

Objetivos e Valores Organizacionais -0,548* -0,580* 

Linguagem e Tradição - -0,528* 

Fonte: dados da pesquisa. 

Notas: * p < 0,05; ** p < 0,01 

 

  

A opção pelo coeficiente de correlação de Spearman foi devido ao fato de a amostra não 

obedecer a uma distribuição normal, sendo necessária, nesse caso, a utilização de testes não-

paramétricos. Para a avaliação da magnitude das correlações, foi adotada a seguinte 

classificação dos coeficientes de correlação, segundo Hulley, Cummings, Browner, Grady, 

Hearst e Newman (2003): coeficientes de correlação < 0,4 (correlação de fraca magnitude), 

> 0,4 a < 0,5 (de moderada magnitude) e > 0,5 (de forte magnitude). 

A Tabela 13 demonstrou dados que apontam a existência de uma correlação 

estatisticamente significativa (p < 0,05) entre os construtos de percepção de barreiras 

atitudinais e o de socialização organizacional, o que indica que os resultados encontrados não 

são decorrentes de erro amostral. 

Verificou-se uma correlação com pequena probabilidade de ser originária de erro 

amostral (p < 0,01) entre o fator Integração às Pessoas e os dois fatores do IBAT-PD 

(Comparação com os outros e descrédito e Avaliação Negativa/Preconceito). Essa correlação 

é de ordem inversa e de forte magnitude. Assim, pode-se inferir o seguinte: 
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- quanto mais as PcDs se sentem integradas às outras pessoas, sendo incluídas no grupo, 

sentindo-se participativas e apoiadas pelos membros da organização, menor será a incidência 

de uma percepção relacionada a serem comparadas pelos outros, tendo tratamento 

diferenciado e sendo desacreditadas em relação ao desempenho e às suas possibilidades de 

crescimento profissional na instituição; 

- quanto mais as PcDs se percebem integradas às pessoas, menor será a ocorrência de uma 

percepção delas de que estão sendo avaliadas negativamente pelas outras pessoas, tendo suas 

ações qualificadas desfavoravelmente, avaliações essas fruto de preconceito e discriminação 

em relação a essas pessoas.  

As correlações encontradas com p < 0,05 e que também apresentaram a característica de 

forte magnitude são as seguintes: 

- quanto mais as PcDs pesquisadas têm sentimentos de não estarem integradas à organização, 

demonstrando dificuldades no domínio das atividades do cargo, dos processos 

organizacionais e de internalizar a cultura organizacional, mais elas percebem serem alvos de 

uma avaliação que desqualifica suas ações, percebendo atitudes de preconceito e 

discriminação empreendidas pelas outras pessoas; 

- quanto mais as PcDs conhecem objetivos e valores organizacionais, estando conectadas às 

prioridades da organização e sabendo sobre a história da instituição e o que a instituição 

valoriza, menor será a ocorrência de um sentimento por parte dos pesquisados, que são 

comparados com as outras pessoas e alvos de descrédito em relação às suas possibilidades 

profissionais; 

- quanto mais as PcDs compartilham dos objetivos e valores organizacionais, menor é a 

incidência de uma percepção de que estão sendo alvos de preconceito pelos outros colegas da 

instituição, acreditando ainda que suas atividades são avaliadas desfavoravelmente pelas 

pessoas; 

- quanto mais as PcDs pesquisadas  dominam a linguagem compartilhada pelas pessoas e pela 

organização, conhecendo a história de vida dos colegas e identificando as pessoas mais 

influentes na instituição, menor será a percepção de preconceito, situação em que as PcDs 

acham que os demais desqualificam seu trabalho e não acreditam no seu crescimento 

profissional na organização. 

Pode-se observar que alguns fatores se correlacionaram com forte intensidade, como 

demonstrado na Tabela 13. Contudo, os fatores Competência e Proatividade, Acesso às 

Informações (Política) e Qualificação Profissional demonstram que não há relação com a 
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percepção das PcDs de serem comparadas com os outros e de serem alvos de preconceito 

pelos colegas de trabalho. 

Adicionalmente, ficou evidente que o fato de as PcDs pesquisadas não se sentirem 

integradas à instituição não tem relação com o fato de se sentirem comparadas com as outras 

pessoas. Essa mesma percepção de comparação também não obteve resultado estatisticamente 

significativo com o conhecimento da linguagem e tradições da instituição. 

Por conseguinte, pode-se corroborar a importância da receptividade das pessoas, 

incluindo as PcDs no grupo, para que se sintam identificadas com a equipe, oportunizando 

que se percebam aceitas e acolhidas e, ainda, participantes das decisões da sua unidade de 

trabalho. De acordo com a respectiva análise correlacional, percebe-se como essencial esse 

comportamento das pessoas para que as PcDs não se sintam impactadas por atitudes 

preconceituosas, em que os companheiros de setor e chefias imediatas invalidam seus 

esforços em relação ao trabalho, comparando seu desempenho e agindo com descrédito sobre 

as suas possibilidades e potencialidades. 

A dimensão da importância que a convivência produtiva com as pessoas e a colaboração 

dos colegas e chefias imediatas como motores do processo de socialização organizacional de 

PcDs foram observadas por várias pesquisas (Guedes, 2007; Ávila-Vítor, 2011; Carvalho-

Freitas et al., 2010; Assis, 2012). 

Diante disso, percebeu-se que o preconceito das pessoas pode prejudicar a integração 

das PcDs na organização, haja vista que as pessoas não lhes repassam adequadamente os 

critérios para o desenvolvimento das atividades laborais, deixando de compartilhar os 

processos organizacionais e, assim, dificultando com que assimilem a cultura organizacional. 

 Essa situação, que demonstra certa restrição no repasse de informações às PcDs, 

confirma os resultados da percepção delas em relação às atitudes de preconceito e comparação 

com os outros (empreendidas pelas companheiros de trabalho) como motores nas dificuldades 

de as PcDs internalizarem os objetivos e valores organizacionais. Além disso, essa obstrução 

na comunicação com as PcDs também parece prejudicar a aquisição da linguagem utilizada 

pelos seus pares e a aquisição dos costumes que são fundamentais na instituição, podendo 

impulsionar ainda mais o preconceito em relação a esse público, já que essa relação ficou 

explícita na Tabela 13.  

Assim, vê-se que as instituições pesquisadas privilegiam as estratégias individuais de 

socialização organizacional em detrimento de estratégias institucionalizadas. Essas últimas, 

como o apresentado por Borges e Albuquerque (2004), são mais eficazes para o 
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desenvolvimento dos servidores, favorecendo o domínio das tarefas, o conhecimento das 

normas e linguagens organizacionais, melhorando o fluxo das informações e, assim, 

possibilitando maior integração à organização. 

Diante desse fato, pode-se inferir que as instituições pesquisadas estão realizando a 

inserção de PcDs no trabalho, porém têm deixado a cargo delas o processo de socialização 

organizacional. Seria relevante que essas instituições realizassem a gestão da diversidade. 

Rezende (2013) discutiu sobre a atitude dos profissionais de RH frente à inclusão das PcDs no 

trabalho. Ponderou que esses profissionais poderiam ser potencializadores da acessibilidade 

atitudinal das PcDs, porém têm dado pouca atenção às necessidades diferenciadas que 

oportunizariam uma igualdade de condições e, por conseguinte, menor incidência de 

percepção de barreiras atitudinais e uma socialização organizacional mais serena, com menor 

estresse e ansiedade. 

Outra possibilidade central da pesquisa é verificar o padrão de percepção das PcDs 

estudadas quanto às barreiras atitudinais e a socialização organizacional. Os resultados dessa 

análise são cruciais, pois confirmam aquelas PcDs que são mais sensíveis às barreiras 

atitudinais sofridas no ambiente de trabalho. É o que é demonstrado na seção seguinte. 

5.6 Padrão de Percepção das Barreiras Atitudinais e da Socialização Organizacional, 

por Parte das Pessoas com Deficiência – Análise de Cluster 

 

A Análise de Cluster foi realizada com o objetivo de verificar a possibilidade de se 

agruparem as pessoas segundo um padrão específico de percepção das barreiras atitudinais e 

de socialização organizacional. 

O resultado obtido foi a ocorrência de dois clusters. Cada cluster é relativamente 

homogêneo em si e heterogêneo entre um cluster e outro. 

Em seguida, realizou-se a análise descritiva das médias das respostas de cada cluster, 

pretendendo interpretar as diferenças entre os dois agrupamentos obtidos. 
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Tabela 14. Padrão de Percepção das Barreiras e Atitudinais e do Processo de 

Socialização Organizacional 

Fatores 

Cluster 1 

Mais Adaptados 

(n=11) 

Cluster 2 

Menos Adaptados 

(n=6) 

Fatores do ISO 

Competência e Proatividade 

 

4,80 

 

4,46 

Integração às Pessoas 4,30 2,85 

Não-integração à Organização 1,26 3,19 

Acesso às Informações (Políticas) 4,34 3,73 

Qualificação Profissional 4,70 4,05 

Objetivos e Valores Organizacionais 4,84 3,33 

Linguagem e Tradição 4,08 3,07 

Fatores do IBAT-PD 

Comparação com os outros e descrédito 

Avaliação Negativa/Preconceito 

 

2,57 

2,02 

 

3,94 

3,54 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Cluster 1 – Mais Adaptados  

11 membros participantes – PcDs 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 e 17. 

Característica principal – maior socialização organizacional e menores barreiras 

atitudinais 

Este cluster ficou caracterizado pelas 11 PcDs que têm os maiores escores relativos às 

médias de respostas aos fatores de socialização organizacional, demonstrando, assim, maiores 

concordâncias em relação aos sete fatores do ISO. Dessa maneira, demonstram estarem mais 

adaptadas às instituições onde trabalham. 

Observa-se uma média geral superior a 4 nos fatores de Integração às Pessoas (4,3), 

Acesso às Informações (Políticas) (4,34) e Linguagem e Tradição (4,08), demonstrando um 

bom relacionamento com as pessoas, sendo participantes da unidade de trabalho e 

conhecedoras das normas, políticas, linguagem e principais costumes das instituições onde 

exercem suas atividades. 

Os valores maiores em Competência e Proatividade (4,80) e Objetivos e Valores 

Organizacionais (4,84) comprovam que essas PcDs se percebem eficazes e produtivas nas 
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atividades que realizam e que estão plenamente conectadas com os objetivos organizacionais 

e com os valores prioritários das prefeituras.  

O resultado de Não-integração à Organização (1,26) remete ao quanto elas se sentem 

absolutamente integradas às prefeituras estudadas, percebendo-se bem conectadas à cultura 

organizacional e dominando a linguagem e os processos organizacionais. 

Por conseguinte, essas PcDs têm os menores escores relativos à percepção de barreiras 

atitudinais no trabalho, com média geral de 2,57 no fator Comparação com os outros e 

Descrédito, e 2,02 no fator Avaliação Negativa/Preconceito. Esses resultados expressam que 

os participantes da pesquisa têm tendência a discordar desses fatores, manifestando que não 

percebem atitudes comparativas dos seus pares em relação ao seu desempenho, entendendo 

que eles acreditam no seu potencial e nas suas possibilidades de crescimento na instituição. 

Ainda, não percebem comportamentos preconceituosos ou discriminatórios dos seus colegas 

em relação ao trabalho que realizam. 

Os membros deste cluster demonstraram também nas entrevistas que estão satisfeitos no 

trabalho, percebem-se como importantes na instituição e que estão bem integrados. Mesmo 

alguns sendo vítimas de situações preconceituosas no início de suas carreiras, demonstraram 

que conseguiram se adaptar e serem produtivos nas prefeituras onde trabalham. 

 

 Cluster 2 – Menos Adaptados  

        seis membros participantes – PcDs 2,3,4,9,12 e 13. 

Característica principal – menor socialização organizacional e maiores barreiras 

atitudinais 

O cluster 2 caracteriza-se pelos seis membros que têm os menores escores relativos às 

médias de respostas aos fatores de socialização organizacional, demonstrando, assim, menores 

taxas de concordância ou escores próximos à neutralidade em relação aos sete fatores do ISO. 

Dessa maneira, demonstram estarem menos adaptados às instituições onde trabalham, quando 

comparados aos membros do cluster 1. 

No fator Integração às Pessoas, a média geral obtida por esses membros é 2,85, 

representando uma tendência dessas PcDs a discordarem ou se manterem neutras em relação à 

esse fator. Nesse sentido, parecem se manifestar que não se percebem plenamente incluídas 

pelos profissionais da prefeitura, sentindo-se sem apoio e com dificuldades de serem aceitas 

pelas outras pessoas, deixando, inclusive, de participar de decisões do ambiente de trabalho.  
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Exibiram resultados mais próximos da neutralidade nos seguintes fatores de 

socialização organizacional: Não-integração à Organização, Objetivos e Valores 

Organizacionais, Linguagem e Tradição, e Acesso às Informações (Políticas). Nesses casos, 

as PcDs parecem hesitantes em se perceberem integradas à organização, pois indicam dúvidas 

na aquisição da cultura organizacional, não estando certas sobre os conhecimentos da 

linguagem profissional e organizacional, dos costumes e hábitos das prefeituras, das 

prioridades das instituições e dos valores que consideram mais importantes para o bom 

andamento dos objetivos organizacionais. Essa vertente demonstra a vulnerabilidade das 

instituições em disseminarem melhor essas informações entre as PcDs. 

Contudo, as questões que parecem estar mais a cargo das PcDs, como os fatores de 

Competência e Proatividade e o de Qualificação Profissional, 4,46 e 4,05, respectivamente, 

exibiram taxas de concordância em relação aos fatores. Dessa forma, mesmo com escores 

mais baixos em outros fatores, as PcDs se percebem como realizando suas atividades com 

qualidade e rapidez necessárias, sendo proativas na busca de informações que as ajudem na 

realização de seus trabalhos. Ademais, consideram que têm os conhecimentos e experiências 

necessários para a execução do cargo. Assim, como demonstrado pela análise correlacional, 

esses dois fatores são independentes no que concerne à percepção de barreiras atitudinais, 

evidenciando que, mesmo em situações difíceis, entendem que conseguem manter a 

produtividade e a eficiência no trabalho. 

Focalizando as barreiras atitudinais, esse grupo manifestou uma média geral de 

respostas ao fator Comparação com os outros e Descrédito de 3,94. Essas PcDs apresentam 

uma tendência de concordância, às vezes leve, em relação a perceberem comparações do seu 

desempenho com o dos demais, avaliando que os outros tendem a não confiarem em relação 

às suas perspectivas de crescimento. O valor de 3,54 obtido no fator Avaliação 

Negativa/Preconceito denota tendências também de concordância, com alguma hesitação, 

revelando desconfiança em relação a seus pares no trabalho, percebendo algumas situações 

em que estes os avaliam desfavoravelmente e temendo ações preconceituosas e 

discriminatórias no ambiente de trabalho. 

Na parte qualitativa da pesquisa, os membros deste cluster foram os que mais 

demonstraram terem sofrido práticas discriminatórias nos anos iniciais de suas carreiras nas 

prefeituras, o que pode explicar essa atitude defensiva, pois eram alvos de tratamentos 

diferenciados e de avaliações desfavoráveis quanto às suas possibilidades de serem 

competentes no trabalho que realizam.  
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5.6.1 Análise da relação entre os Clusters e os Dados Sociodemográficos 

 

O teste Qui-Quadrado foi aplicado com o objetivo de verificar se a presença dos 

membros no cluster dos mais adaptados ou no dos menos adaptados tinha relação com algum 

aspecto sociodemográfico. 

Assim, os clusters foram submetidos ao teste com os seguintes dados 

sociodemográficos: sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade, nível salarial, tipo de 

deficiência, tempo de admissão e instituição onde trabalha. 

A análise estatística demonstrou que as variáveis não apresentaram nenhuma relação de 

dependência que pudesse ser considerada estatisticamente significativa.  

Desse modo, pode-se concluir que a presença em um cluster ou outro nada tem a ver 

com questões como o tipo de deficiência, prefeitura onde a PcD trabalha, nível de 

escolaridade ou o tempo de admissão na instituição. 

Conclui-se, então, que o padrão de percepção de barreiras atitudinais e de socialização 

organizacional das PcDs pesquisadas, ou seja, estarem mais ou menos adaptadas às 

instituições pesquisadas, são independentes de fatores sociodemográficos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo, serão abordados os principais resultados obtidos nesta investigação, 

além das principais contribuições e limites da pesquisa e as perspectivas para futuras 

investigações. 

Uma das principais contribuições desta pesquisa foi a construção e validação do 

Inventário de Percepção de Barreiras Atitudinais no Trabalho por parte das Pessoas com 

Deficiência (IBAT-PD). É um instrumento idealizado para analisar as percepções das PcDs 

em relação às barreiras atitudinais vivenciadas no contexto do trabalho. Essas barreiras, de 

acordo com o presente estudo, estão presentes em atitudes de comparações, descrédito, 

supervalorização e superproteção, entre outros comportamentos de PsDs, julgando ou 

avaliando negativamente as possibilidades das PcDs, atitudes que foram divididas em dois 

fatores de análise. 

O Inventário fornece evidências de ser eficaz na identificação da percepção das PcDs 

em relação a se sentirem comparadas ou desacreditadas em relação ao próprio desempenho e 

de perceberem atitudes concernentes a avaliações negativas e preconceito, sobretudo se forem 

observados os resultados de validade e fidedignidade do Instrumento. Além disso, tem a 

característica de destacar a visão da própria PcD, sendo possível mensurar o impacto que o 

comportamento dos outros pode ter na percepção dela no ambiente de trabalho. 

Diante da aplicação desse Inventário em 54 PcDs, observou-se, na análise dos 

resultados, que as pessoas com deficiência auditiva tiveram grande sensibilidade a questões 

relativas a se sentirem comparadas e sem perspectivas de crescimento nas organizações, 

denotando como as barreiras de comunicação podem impactar na visão dessas pessoas quanto 

a seus relacionamentos com os pares e desfavorecendo a adaptação ao trabalho. O mesmo 

ocorreu com as pessoas reabilitadas de acidente de trabalho. Tal fenômeno fornece pistas que 

podem balizar a necessidade de futuras pesquisas contemplando esses dois tipos de 

deficiência, procurando, assim, identificar esses elementos com maior amplitude e 

profundidade. 

Outra contribuição importante da pesquisa é que o IBAT-PD se mostrou eficiente para 

se correlacionar com outros instrumentos de pesquisa, permitindo, dessa maneira, inúmeras 

possibilidades de estudos em que se procura evidenciar as relações entre as variáveis 

pesquisadas, comportando a compreensão da magnitude e intensidade de diversos fenômenos 

relativos aos preconceitos sofridos pelas PcDs. 
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No que tange à pesquisa com as prefeituras da Microrregião de São João del-Rei, no 

Campo das Vertentes, observaram-se vários resultados preponderantes para se compreender o 

processo de inserção de PcDs em instituições públicas e também para analisar as relações 

entre barreiras atitudinais e o processo de socialização organizacional dessas pessoas. 

Atendendo ao objetivo geral, verificou-se que existe correlação entre os construtos do 

IBAT-PD por parte de PcDs e o ISO. Essa correlação não se deu em alguns dos fatores, 

porém se mostrou de forte magnitude nas correlações que foram verificadas. 

As correlações com maiores magnitudes foram as confirmadas pelo fator do ISO 

Integração às Pessoas quando relacionado aos dois fatores do IBAT-PD. A partir disso, ficou 

evidente o quanto a atitude das pessoas trazem impactos negativos nas PcDs, haja vista que 

pode aumentar a percepção delas em relação ao preconceito das pessoas e de se sentirem 

comparadas com os outros. Na vertente contrária, uma atitude de receptividade, apoiando e 

incluindo as PcDs nas decisões do setor de trabalho, pode diminuir a percepção delas quanto 

às barreiras atitudinais sofridas no trabalho. 

Desse modo, ficaram explícitas, mais uma vez, a dimensão da importância da convivência 

produtiva com as pessoas e a colaboração dos colegas e chefias imediatas como motores do 

processo de socialização organizacional de PcDs, como o observado em várias pesquisas. 

Sobretudo, porque as PcDs (58,82%) relataram nas entrevistas vários episódios em que o 

preconceito das pessoas foi motivo de angústia para elas, sendo as ocorrências divididas em 

relação a episódios em que duvidaram da capacidade, em que se sentiram desvalorizadas 

pelos outros e em que foram alvos de zombarias e tratamentos pejorativos.  

Outra forte correlação foi obtida quando se relacionou o preconceito percebido pelas 

PcDs pesquisadas e a percepção de Não-integração à Organização. Assim, quanto mais 

entendem que têm suas atividades desqualificadas ou avaliadas negativamente por parte dos 

colegas e chefias, mais se percebem não-integradas à organização, com dificuldades de 

apreender os processos e cultura organizacionais. As entrevistas ofereceram evidências de que 

o conhecimento do trabalho e o relacionamento com as pessoas foram as principais 

motivações para se sentirem integradas à organização. 

Ficou explícita, com as PcDs da pesquisa, a forte correlação entre as barreiras 

atitudinais (comparações e preconceito) e o fator Objetivos e Valores Organizacionais, como 

também a respeito do fator Comparação com os outros e descrédito em relação à aquisição da 

Linguagem e Tradição das instituições. Assim, quanto mais percebem as barreiras atitudinais, 

menos se sentem conectadas aos objetivos, valores e prioridades das instituições, e quanto 

mais se sentem comparadas e sem perspectivas de crescimento na instituição, menos 
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apreendem a linguagem utilizada pelas pessoas e pela instituição, não conhecendo os 

costumes e tradições da organização. Dessa forma, pode-se inferir que as barreiras atitudinais 

influenciam o fluxo das informações dentro da organização, já que dependem unicamente dos 

seus pares para conhecerem informações fundamentais da organização. As entrevistas 

forneceram evidências de que as instituições não favorecem as táticas institucionalizadas e 

formais de socialização organizacional. 

Nos relatos, ficou bastante claro que as instituições pesquisadas utilizam táticas 

individuais e informais, deixando a cargo das PcDs a aquisição de informações que são tão 

importantes para a adaptação ao cargo e à organização. Cem por cento delas não recebem 

treinamentos iniciais ou de ambientações na empresa, fato que as deixam vulneráveis em 

termos de se comportarem de forma desfavorável por desconhecerem as regras, e 88,23% não 

percebem nenhuma ação de capacitações e treinamentos em que as prefeituras ajam como 

parceiras na qualificação dos seus servidores. Sobretudo, o relato delas demonstrou que elas 

não percebem como central a oferta de qualificação pela organização. Esse dado é 

significativo porque demonstra que elas estão prejudicadas em relação às suas visões de 

futuro e de progressão na carreira, evidenciando estagnação e despreocupação em obterem 

uma qualificação necessária para um crescimento profissional. Por conseguinte, a instituição 

parece estar favorecendo essa paralisação, haja vista que não oferece um ambiente estimulante 

para o desenvolvimento dos seus servidores, ofertando treinamentos, capacitações e o 

acompanhamento deles. 

Nesse ínterim, conclui-se que, quanto mais são alvos das barreiras atitudinais, menos 

conhecem os objetivos e valores das instituições, além das linguagens utilizadas e tradições 

enraizadas, porque dependem unicamente dos seus parceiros, já que as instituições não 

formalizam o repasse das informações. 

Sassaki (2003) teorizou que uma sociedade sem barreiras atitudinais seria aquela que 

fomentasse práticas de sensibilização e conscientização de como lidar com a diversidade. Nas 

entrevistas, ficou evidente que 70,58% das PcDs não reconhecem práticas que viabilizem a 

gestão da diversidade com a conscientização das pessoas em como lidar com a deficiência. 

Além disso, 76,47% informaram não necessitarem de nenhuma adaptação e, aquelas que 

necessitam, não negociaram com as instituições o fornecimento dessas adaptações que são tão 

relevantes para conferir a igualdade de condições entre as pessoas no trabalho. Porém, em uma 

vertente positiva, demonstrou-se que essas PcDs procuram manter suas autonomias, não 

delegando à sociedade a responsabilidade de promoção de igualdade de oportunidades para elas. 
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Tal comportamento pode ser positivo num contexto com tantas carências, como o das prefeituras 

pesquisadas. 

Contudo, diante desse cenário negativo à socialização organizacional das PcDs, em que 

se percebem várias situações em que sofreram consequências das barreiras atitudinais 

empreendidas pelos seus pares nas instituições pesquisadas, em geral, tiveram bons resultados 

em relação a todos os fatores de socialização, sobretudo em relação aos fatores Competência e 

Proatividade e Qualificação Profissional. Esses dois fatores parecem refletir um 

comportamento mais individual, sem depender tanto do coletivo, pois têm a ver com um 

comportamento de serem eficientes nas atividades e proativas na busca de informações e 

terem os conhecimentos e experiências para exercerem suas atividades. Dessa forma, a análise 

de correlação não demonstrou relação entre esses dois fatores com as barreiras atitudinais dos 

seus pares no trabalho. Ao contrário, a análise das entrevistas explicitou que o fator 

Competência e Proatividade se constituiu, em vários casos, como um método de 

enfrentamento para se sobreporem às suas deficiências. Nos relatos, pôde-se ver que o maior 

esforço para o bom desempenho tornou-se um aliado para fugir do preconceito dos seus pares. 

Os relatos das PcDs pesquisadas demonstraram que, de fato, as instituições estão 

carentes de desenvolvimento em relação aos processos de Gestão de Pessoas, o que incluiu a 

gestão da diversidade para eliminar as barreiras atitudinais no contexto do trabalho. Esse 

cenário pode ser evidenciado pelos seguintes motivos: ausência do fornecimento de 

adaptações para minimizar as limitações das PcDs, ausência de práticas de sensibilização e 

conscientização em como lidar com a deficiência, ausência de treinamentos iniciais e ausência 

de políticas de qualificação dos servidores, entre outros. Mesmo assim, os aspectos de 

socialização organizacional apresentaram bons resultados, o que pode ser explicado por uma 

busca de adaptação que é nata do ser humano, já que as PcDs (88,22%) têm mais de três anos 

de trabalho. 

Porém, a análise descritiva do IBAT-PD não apresentou um cenário tão positivo, já que 

as PcDs forneceram evidências de concordarem pouco (média = 3,06) com o fator 

Comparação com os outros e Descrédito e discordarem pouco (média = 2,56) com o fator de 

Avaliação Negativa/Preconceito. Quando se observam os itens, discriminam-se as maiores 

concordâncias em relação às ações das pessoas de comparações do desempenho (53% de 

concordância) e descrédito em relação às possibilidades de crescimento profissional (53% de 

concordância). Observa-se, então, uma hesitação dessas PcDs em perceberem as barreiras 

atitudinais no trabalho. Nas entrevistas, elas ficaram mais evidentes. Uma hipótese a ser 
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levantada é que essas pessoas foram mais frequentemente alvos de situações relativas às 

barreiras atitudinais nos seus anos iniciais na carreira, e o IBAT-PD investiga essas barreiras 

no momento atual, já que os itens são formulados numa abordagem do momento presente. 

Ainda, o instrumento é aplicado primeiro e depois foram realizadas as entrevistas, que 

propõem uma reflexão maior, já que são estimuladas pela pesquisadora em responder a 

situações desde o momento inicial de suas admissões nas prefeituras.  

Esses dois resultados, bons escores na socialização organizacional e hesitação nos 

resultados das barreiras atitudinais, podem ser alguns dos limites desta pesquisa. Além disso, 

podem ser a temática de pesquisas futuras em que deverá se privilegiar a análise desses dois 

construtos nos primeiros anos de admissão nas instituições. 

A análise estatística, denominada Análise de Cluster, propiciou mais uma evidência 

importante para a compreensão das barreiras atitudinais e do processo de socialização 

organizacional das PcDs. Possibilitou compreender que, dentro dessas instituições, existem 

padrões de percepção desses dois construtos, os quais denominaram-se o cluster dos Mais 

Adaptados (maior percepção de estarem socializados e menor percepção de barreiras 

atitudinais), com 11 membros, e o cluster dos Menos Adaptados (menor percepção de 

socialização e maior percepção de barreiras atitudinais), com seis membros. O teste qui-

quadrado demonstrou que a presença em um ou outro cluster não tinha relação com os dados 

sociodemográficos. 

Focalizando as entrevistas daquelas PcDs que ficaram no cluster dos Menos Adaptados, 

percebeu-se que são aquelas que de fato relataram mais episódios em que perceberam o 

preconceito dos seus pares, o que dificultou seus processos de adaptação à empresa. Algumas 

delas foram transferidas de setor várias vezes, sentem-se desvalorizadas e desconhecem os 

objetivos organizacionais. Uma delas é a única participante que possui deficiência auditiva e 

no processo de validação demonstrou uma relação entre a deficiência auditiva e uma 

sensibilidade maior em relação às barreiras atitudinais. Assim, foi confirmada essa evidência 

em relação a essa participante especificamente. 

Contudo, diante dos resultados, pode-se inferir que algumas contribuições desta 

pesquisa foram: 

 a construção e validação de um instrumento de medida, o IBAT-PD (como já 

explicitado anteriormente), com bons resultados de validade e fidedignidade; 

 os resultados empíricos que refletem a forte relação entre as barreiras atitudinais e o 

processo de socialização organizacional das PcDs. 
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 a proposição de uma reflexão sobre a responsabilidade das instituições pesquisadas em 

se comprometerem formalmente com o processo de socialização organizacional das PcDs, já 

que a carência de gestão da diversidade parece impactar na percepção de preconceito das 

PcDs. 

Também se evidenciou alguns limites do estudo, que são: 

 a impossibilidade de generalização dos resultados devido ao fato de que se deteve a 

um conjunto de opiniões (percepções) de uma dada realidade (as prefeituras do Campo das 

Vertentes); 

 o fato de os participantes possuírem mais de três anos de admissão parece ter 

obscurecido alguns pontos dos fenômenos estudados, já que as dificuldades de socialização 

organizacional são mais evidentes nos anos iniciais.  

Em relação a este estudo, as possibilidades de pesquisas ficaram bastante evidentes: 

 realização de um estudo de barreiras atitudinais com PcDs que possuam deficiência 

auditiva ou reabilitados de acidentes de trabalho, haja vista que o processo de validação do 

IBAT-PD indicou que esses dois tipos de deficiência têm maior tendência a concordarem que 

são vítimas de barreiras atitudinais; 

 a realização de novos estudos extrapolando os fenômenos estudados para outros 

contextos de pesquisa, privilegiando organizações privadas, por exemplo; 

 a confecção de nova pesquisa focalizando os dois construtos (ISO e IBAT-PD) nos 

períodos iniciais de admissão, haja vista que esses fenômenos parecem ter maior vitalidade no 

início da carreira. 

Em suma, a presente pesquisa, na análise dos seus resultados, retratou que as 

instituições têm realizado a inserção das PcDs, muitas vezes pela obrigatoriedade de cumprir 

a Lei de Cotas, mas não oferecem as condições necessárias para a efetiva inclusão desse 

público. Esse fato desfavorece a socialização e pode aumentar as barreiras atitudinais, e vice 

versa. 
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a participar do estudo sobre “Barreiras Atitudinais e o Processo 

de Socialização Organizacional das Pessoas com Deficiência”. 

 

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é 

importante. O objetivo deste estudo é investigar se as barreiras atitudinais impedem ou 

dificultam a adaptação das pessoas com deficiência no trabalho. 

Caso você participe, será necessário responder a um questionário e a uma entrevista. A 

entrevista será gravada. 

 Não há riscos ou desconfortos no estudo.  

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar 

seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Pela sua participação no 

estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro. Seu nome não aparecerá em qualquer 

momento do estudo, pois você será identificado com um número.  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, ____________________________________________________________, 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. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei 

dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em participar do estudo e autorizo a gravação 

da entrevista.  

 

São João del-Rei............./ ................../................ 

_______________________________________                        _____________________ 

                        Assinatura do voluntário                                             Documento de identidade 

 

_______________________________ 

Gleice Noronha Dias 

Pesquisadora responsável 

_____________________________ 

Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

Orientadora 

 

Telefone de contato da pesquisadora:  (32) 3379-1562  (32) 8843-2051. E-mail: 

gleicenoronha@mgconecta.com.br 

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. 

mailto:cepes@ufsj.edu.br


PPGPSI/UFSJ 

Gleice Noronha Dias 

 

129 

 

ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

DADOS PESSOAIS 

1.Sexo 1. (   )   Masculino   2. (   )   Feminino 

2.Idade ______. 

3.Estado civil: 

1. (   )   Solteiro (a)    5. (   )   Viúvo (a)  

2. (   )   Casado (a)     6. (   )   União estável 

3. (   )   Desquitado (a)    7. Outro _____________________ 

4. (   )   Divorciado (a)     

4. Grau de escolaridade 

1. (   ) Fundamental Incompleto 

2. (   ) Fundamental Completo 

3. (   ) Ensino Médio incompleto 

4. (   ) Ensino Médio completo 

5. (   ) Superior incompleto –  Curso__________________________ 

6. (   ) Superior completo – Curso_____________________________ 

7. (   ) Especialização  – Curso_______________________________ 

8. (   ) Mestrado – Curso ____________________________________ 

5. Tipo de deficiência: 

 1. (   ) Reabilitado de acidente de trabalho 

 2. (   ) Deficiência visual 

 3. (   ) Deficiência auditiva 

 4. (   ) Deficiência física 

 5. (   ) Mais de uma deficiência. Cite quais: ___________________________________ 
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DADOS FUNCIONAIS 

 

1. Você já havia trabalhado sem carteira assinada antes de se empregar na atual 

empresa? 

1. (   ) Sim   2. (   ) Não 

 

2.Este é o seu primeiro emprego formal (com carteira assinada)? 

1. (   ) Sim 2. (   ) Não  

 

3. Caso tenha trabalhado no mercado formal anteriormente, em quantos lugares 

diferentes? 

1. (   ) Somente em um outro lugar 

2. (   ) Em outros dois lugares 

3. (   ) Em outros três lugares 

4. (   ) Em quatro ou mais lugares diferentes. 

 

4. Ao todo, por quanto tempo você trabalhou nesses lugares? 

1. (     )  Menos de 1 ano.    4. (     )  De 10 a 15 anos  

2. (     )  De 1 a 5 anos    5. (     )  De 15 a 20 anos  

3. (     )  De 5 a 10 anos    6. (     )  Mais de 20 anos 

 

5.Há quanto tempo você trabalha no seu emprego atual? 

1. (     )  Menos de 1 ano.    4. (     )  De 3 a 4 anos  

2. (     )  De 1 a2 anos    5. (     )  De 4 a 5 anos  

3. (     )  De 2 a 3 anos    6. (     )  Mais de 5 anos 

   

6.Área em que trabalha :_____________________________________________ 

7.Cargo que ocupa: _________________________________________________ 

8.Cidade onde trabalha: _____________________________________________ 
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9. Nível salarial: 

1. (     )  De 1 a 2 salários-mínimos   

2. (     ) De 2 a 3 salários-mínimos   

3. (     )  De  4 a 6  salários-mínimos  

4. (    )  Mais de 7 salários-mínimos 
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ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DE BARREIRAS ATITUDINAIS ÀS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÕES DE TRABALHO 

 

Nome:  

INSTRUÇÕES 

As barreiras atitudinais no trabalho são os obstáculos ou dificuldades para sua completa 

adaptação e bom desempenho no trabalho que são consequência de discriminação e 

preconceito (avaliação negativa) das pessoas. 

 

Por favor, leia cada um dos itens abaixo e utilize a escala de 1 a6. A escala avalia quanto você 

concorda com cada item. POR FAVOR, MARQUE O NÚMERO CORRESPONDENTE 

À SUA OPINIÃO. NÃO DEIXE QUALQUER ITEM SEM RESPOSTA. 

 

Barreiras Atitudinais 

 

 

 

AFIRMATIVAS 
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D
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1. Considero como barreira no meu trabalho o 

preconceito (avaliação negativa) de meus colegas. 
1 2 3 4 5 6 

2. Considero como barreira no meu trabalho o 

preconceito (avaliação negativa) da minha chefia 

imediata 

1 2 3 4 5 6 

3. Considero como barreira o preconceito (avaliação 

negativa) dos servidores/ funcionários de outros setores 

da Instituição. 

1 2 3 4 5 6 

4. Considero como barreira a tendência dos meus 

colegas de trabalho em supervalorizarem ações 

corriqueiras que executo. 

1 2 3 4 5 6 

5. Considero como barreira a tendência das pessoas a 

me superprotegerem no trabalho 
1 2 3 4 5 6 

6. Considero como barreira a tendência das pessoas 

acompararem meu desempenho no trabalho com as 
1 2 3 4 5 6 
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demais. 

7Considero como barreira o impedimento do meu 

acesso a algumas atividades da Instituição. 
1 2 3 4 5 6 

8Considero como barreira a tendência dos meus 

colegas de trabalho em  duvidarem de minha 

capacidade. 

1 2 3 4 5 6 

9. Considero como barreira a tendência das pessoas em 

me tratarem de forma diferenciada dos demais 
1 2 3 4 5 6 

10. Considero como barreira o descrédito das pessoas 

quanto à minha possibilidade de crescimento 

profissional. 

1 2 3 4 5 6 

 

Comentários que julgar necessários: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 – INVENTÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

INSTRUÇÕES: O questionário de Socialização Organizacional contém 45 afirmativas 

relacionadas à sua autopercepção sobre a Instituição que trabalha. Sua tarefa consiste em ler 

cada afirmativa cuidadosamente e concordar em maior ou menor grau sobre o que ocorre no 

seu ambiente de trabalho atual. Para responder, escolha o ponto da escala abaixo que melhor 

descreve a situação e escreva o número sobre a linha que aparece à esquerda de cada frase. 

 

   Forte                                                                                                     Forte 

        Discordância       Discordância        Neutro      Concordância      Concordância 

                  -2                          -1                       0                      1                             2 

 

01) ______ Eu conheço muito pouco sobre a história anterior do meu setor de trabalho. 

02) ______ Eu não considero nenhum colega de trabalho meu amigo. 

03) ______ Eu ainda não aprendi a essência de meu emprego. 

04) ______ Eu não domino as palavras específicas usadas em meu trabalho. 

05) ______ Eu sei quem são as pessoas mais influentes nas decisões desta  

                   organização. 

06) ______ Eu não estou familiarizado com os costumes e hábitos da minha  

                   organização. 

07) ______ Eu sou usualmente excluído dos grupos sociais do dia a dia da organização  

                   pelas outras pessoas. 

08) ______ Eu sou competente para fortalecer minha unidade de trabalho. 

09) ______ Eu tenho objetivos que coincidem com os objetivos desta organização. 

10) ______ Eu já domino as siglas, abreviações e termos utilizados pelos membros da  

                   organização para denominar setores, processos ou tecnologias de trabalho. 

11) ______ Em meu grupo de trabalho, eu me sinto identificado como um membro da  

                   equipe. 

12) ______ Eu conheço as tradições enraizadas da organização. 

13) ______ Eu acredito que estou sintonizado às prioridades desta organização. 
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14) ______ Eu compreendo o específico significado das palavras e termos de minha  

                   profissão. 

 

15) ______ Eu tenho dominado as tarefas requeridas pelo meu emprego. 

16) ______ Eu sei quais são os objetivos desta organização. 

17) ______ Eu sou competente para inovar no meu trabalho. 

18) ______ Eu sou capaz de contar alguns aspectos da história de vida dos colegas  

                   com quem trabalho junto na organização. 

19) ______ Eu não tenho um completo desenvolvimento das habilidades necessárias  

                   para o bom desempenho no meu emprego. 

20) ______ Eu não tenho uma boa compreensão das normas, intenções e formas de  

                   procedimento desta organização. 

21) ______ Eu não estou preparado para atingir um melhor desempenho no meu  

                   emprego. 

22) ______ Eu poderia ser um bom exemplo de um empregado que representa o que  

                   organização valoriza. 

23) ______ Eu sou frequentemente colocado de fora nos grupos de amizade das  

                   pessoas desta organização. 

24) ______ Eu sou familiarizado com a história de minha organização. 

25) ______ Eu compreendo o significado da maioria das siglas, abreviações e apelidos  

                   usados no meu trabalho. 

26) ______ Eu sou conhecido por muita gente na organização. 

27) ______ Eu sou capaz de identificar as pessoas mais importantes para garantir que o  

                   trabalho seja feito nesta organização. 

28) ______ Eu sinto confiança na maioria dos colegas de trabalho. 

29) ______ Eu apoio os objetivos que são estabelecidos pela organização. 

30) ______ Eu tenho me saído bem na execução das tarefas que me são destinadas.  

31) ______ Minha experiência anterior me ajudou na adaptação ao meu cargo. 
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32) ______ Meus conhecimentos profissionais me ajudaram na adaptação ao meu  

                   cargo. 

33) ______ Eu me sinto aceito e acolhido pelos colegas do meu setor de trabalho. 

34) ______ Eu me sinto integrado à organização. 

35) ______ Eu sei a quem procurar quando preciso de informações na maioria das  

                   situações. 

36) ______ Eu sei os critérios que influenciam as decisões tomadas na organização. 

37) ______ Eu tenho estabelecido metas, objetivos e prazos para mim mesmo. 

38) ______ Eu tenho tomado conhecimento das tarefas através de minha iniciativa,  

                   observando e fazendo. 

39) ______ Eu tenho possibilidade de identificar os trâmites burocráticos necessários ao  

                   desempenho das minhas tarefas. 

40) ______ Eu tenho acesso às informações sobre todos os serviços oferecidos pela  

                   organização. 

41) ______ Eu participo das decisões do meu setor de trabalho. 

42) ______ Eu sou competente para fazer unidade de trabalho ser eficaz e produtiva. 

43) ______ Eu realizo meu trabalho com a qualidade adequada. 

44) ______ Eu me esforço para obter as informações de que preciso. 

45) ______ Eu sei quais as datas que são especialmente significativas e comemoradas  

                   tradicionalmente por esta organização. 
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ANEXO 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM PCDS 

 

1. Você foi admitido na instituição através da reserva de vagas em Concurso Público? 

2. Como você foi designado para o seu local de trabalho? Foi feita uma entrevista prévia 

com você com a finalidade de discutir quais são suas preferências e experiências no 

trabalho?  

3. Você precisa de alguma adaptação para facilitar suas atividades no trabalho? Essas 

adaptações foram fornecidas a você? 

4. Como você foi recebido no ambiente de trabalho pela sua chefia imediata e pelos 

colegas? 

5. Como foram repassadas as atividades que você tinha que exercer? 

6. Já participou de algum curso de qualificação ou treinamento designado pela instituição 

em que trabalha? 

7. Como você avalia o seu desempenho no trabalho? 

8. Como você percebe que o seu chefe e colegas de trabalho avaliam o seu desempenho? 

9. Você se considera bem adaptado e integrado à Instituição? 

10. Já foi transferido de setor alguma vez? Por qual motivo? 

11. Já percebeu algum preconceito por você possuir deficiência? 

12. Existe alguma prática de sensibilização e conscientização das pessoas na sua 

Instituição sobre como lidar com pessoas com deficiência? 

13. Você percebe algum tipo de tratamento diferenciado a você por ter deficiência? 

14. Você considera que tem as mesmas oportunidades no seu setor em relação aos seus 

colegas que não tem deficiência? 

15. Considera-se satisfeito com o seu trabalho? 
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