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RESUMO 

 

O perfil demográfico de estudantes universitários está se tornando mais diverso, em parte, 

devido à implementação de políticas públicas governamentais instituídas no Brasil, 

direcionadas ao ensino superior. Esse contexto social contemporâneo tende a promover 

maior heterogeneidade da força de trabalho constituída por jovens universitários no 

tocante à classe social, raça, diferenças regionais e culturais e experiência de vida. 

Identificou-se na literatura carência de estudos sobre as atitudes de estudantes em relação 

à essa diversidade e o que as influencia. Para preencher essa lacuna, este projeto teve 

como objetivo investigar os axiomas sociais, traços de personalidade e variáveis sócio 

demográficas de estudantes universitários brasileiros como preditores de suas atitudes em 

relação ao diverso, considerando o constructo Universal Diverse Orientation (UDO). 

Realizou-se uma pesquisa quantitativa junto a 2865 estudantes das cinco regiões 

geográficas do Brasil. Com uso do Modelo de Equações Estruturais os resultados 

mostram que: a) Idade prediz negativamente Conforto como Diferença; b) Sexo 

(mulheres) é preditora de atitudes mais positivas nas três dimensões de UDO - Apreciação 

Relativista (AR), Conforto com Diferença (CD) e Diversidade de Contato (DC); c) Raça 

(não brancos) não tem efeito preditor estatisticamente significativo com nenhuma das três 

dimensões de UDO; d) os traços de personalidade, principalmente Amabilidade e 

Abertura à experiência são preditores de dimensões de UDO; e) o Cinismo Social (CS) 

não é uma variável preditora de UDO; f) a variável Sexo tem importante papel moderador 

para acentuar a relação de traços de personalidade (Amabilidade e Abertura à 

Experiência) e as três dimensões de UDO; g) a variável beneficiários de Ações 

Afirmativas exerceu um papel moderador na relação CS e AR e DC. O resultado dessa 

pesquisa, devido ao seu ineditismo, contribui para o avanço na literatura sobre 

antecedentes de atitudes ao diverso. Além disso, em razão da abrangência da amostra, os 

resultados podem fornecer importantes subsídios para a formulação de programas e ações 

nas IES pesquisadas visando melhorar a experiência dos estudantes nos campi entre 

pessoas com diferentes perfis em prol de uma sociedade mais justa e equitativa.  

Palavras-chave: Diverso, UDO, Estudantes universitários, Ensino Superior, 

Personalidade, Axiomas Sociais.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Indivíduos, apesar de sua raça, experiência étnica ou cultura, 

são mais parecidos do que dissimilares”. (Vontress, 1979, p. 117) 

 

As políticas públicas instituídas no Brasil, voltadas ao ensino superior, exercem 

impacto sobre o perfil demográfico do mercado de trabalho para universitários. Por 

exemplo, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), o Programa 

Universidade para Todos (ProUni) e a Lei das Cotas para as instituições de ensino federal 

(Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012) tendem a promover maior heterogeneidade da 

força de trabalho constituída por jovens universitários no tocante à classe social, raça, 

diferenças regionais e culturais e experiência de vida.  

Considera-se que muitos desses jovens já estão inseridos nas organizações. Mas 

existe uma efetivo considerável deles que deverá fazer parte do quadro de empregados 

das organizações em um futuro não distante. Se a similaridade entre pessoas é um fator 

de atração interpessoal (BYRNE, 1971), isso implica que aos gestores serão exigidas cada 

vez mais habilidades cognitivas para gerir equipes de trabalho mais heterogêneas, 

especialmente, mas não apenas, nas dimensões contempladas pelas políticas públicas 

acima citadas.  

A literatura em diversidade, sobretudo aquela relacionada aos atributos 

demográficos mais visíveis como sexo, idade e raça, mostra que a diversidade no 

ambiente de trabalho, tanto pode proporcionar resultados positivos, voltados à obtenção 

de vantagem competitiva para as empresas, como negativos, gerando mais conflitos 

interpessoais e intergrupais. Isso significa que a diversidade em si não traz resultados 

benéficos. Nesse sentido, há uma tendência crescente de organizações no Brasil 

implantarem uma gestão da diversidade.  

Uma questão central nesse contexto apresentado é conhecer as atitudes dos jovens 

universitários, futuros gestores, em relação ao diverso. Como atitudes são relativamente 

duradouras, eventuais atitudes negativas dos jovens podem ter implicações na gestão de 

equipes mais heterogêneas. A literatura em gestão não tem contemplado essa 

problemática. Concernente à atitude, um constructo relativamente recente na literatura e 



até agora não explorado no campo da gestão, é o Universal Diverse Orientation (UDO) - 

orientação universal ao diverso. Este constructo foi desenvolvido por Miville et al. 

(1999), nos Estados Unidos, no âmbito do aconselhamento psicológico. Este é um serviço 

de apoio ao aluno muito comum nos campi universitários de perfil multicultural. O UDO 

descreve uma atitude em relação aos outros, baseada no reconhecimento e aceitação das 

semelhanças e diferenças existentes entre as pessoas, caracterizada pela inter-relação dos 

componentes cognitivo, comportamental e afetivo. (MIVILLE et al., 1999).  

Um levantamento bibliográfico realizado nas bases SPELL e SciELO apontou a 

inexistência de pesquisa com o constructo UDO na literatura brasileira  

Embora algumas pesquisas empíricas tenham investigado os antecedentes das 

atitudes em relação a grupos diversos específicos, por exemplo, as atitudes das pessoas 

em relação às mulheres em funções executivas (DUBNO, 1985), referente às pessoas 

mais idosas (WANG; CHANODY, 2013), em relação à diversidade no trabalho 

(MONTEI; ADAMS; EGGERS, 1996) e atitudes voltadas às ações de diversidade 

implementadas nas organizações (PEREIRA; HANASHIRO, 2010), poucas pesquisas 

tem focado nos antecedentes que podem afetar as atitudes individuais em relação ao 

diverso.  Algumas pesquisas realizadas com o constructo UDO, em campos universitários 

multiculturais nos Estados Unidos, revelaram que traços de personalidade e variáveis 

demográficas estão relacionados com o UDO. 

Diante do fato de que a força de trabalho universitária no Brasil está se tornando 

mais heterogênea em dimensões não apenas demográficas, mas também em termos de 

classe social e diferenças regionais e culturais, uma das questões que desperta curiosidade 

é entender se as crenças generalizadas sobre o mundo social dos estudantes universitários 

influenciam suas atitudes em relação ao diverso e, em caso positivo, de que maneira. Um 

constructo de natureza cultural que tem sido estudado nos últimos anos e tem se mostrado 

melhor preditor do comportamento humano do que os valores culturais, por serem estes 

mais abstratos, são os axiomas sociais. Um levantamento na literatura científica revelou 

ausência de pesquisa relacionando UDO e axiomas sociais. Portanto, há uma lacuna a ser 

explorada empiricamente com relação às variáveis antecedentes do constructo UDO, 

como personalidade, variáveis sócio demográficas e axiomas sociais e as relações entre 

essas variáveis, que carecem de investigação empírica. Diante dos argumentos 

apresentados, o projeto proposto tem como problema de pesquisa: 



Qual é a relação entre axiomas sociais, traços de personalidade e variáveis sócio 

demográficas de estudantes universitários brasileiros, de diferentes regiões do Brasil, e 

as atitudes deles em relação ao diverso (UDO)?  

Assim, o objetivo geral da pesquisa é investigar os axiomas sociais, traços de 

personalidade e variáveis sócio demográficas de estudantes universitários brasileiros 

como preditores de suas atitudes em relação ao diverso (UDO). 

O campo de estudo em Diversidade e Inclusão carece de estudos empíricos. 

Assim, os resultados da pesquisa permitirão avançar no conhecimento desse campo. 

Embora a comprovação empírica entre personalidade e UDO e variáveis sócio 

demográficas e UDO tenham sido alvo de algumas pesquisas internacionais, é o primeiro 

estudo, nacional e internacionalmente, que integra, além dessas variáveis, os axiomas 

sociais, constructo pouco explorado. Isto confere ao projeto um caráter original e 

inovador no campo dos Estudos Organizacionais.  

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

Poucos fenômenos sociais têm atraído tanta atenção desde o último século e 

primórdio do atual como diversidade e multiculturalismo (KONRAD; PRASAD; 

PRINGLE, 2006). Enquanto os Estados Unidos são frequentemente reconhecidos como 

os pioneiros no movimento pró-diversidade, essa preocupação estende-se para várias 

partes do mundo, por meio de movimentos populacionais em larga escala tais como 

imigrantes, trabalhadores migrantes e refugiados. Isso tem mudado a face homogênea de 

vários países, conforme assinala Konrad et al. (2006). As sociedades, antes homogêneas, 

têm se tornado mais heterogêneas e essa tendência é irreversível (MOR BARAK, 2005). 

Por conseguinte, a força de trabalho está mais diversificada. O problema de gerir uma 

força de trabalho mais heterogênea vem da inabilidade dos gestores de compreender 

amplamente sua dinâmica, abstrair-se de suas próprias atitudes preconceituosas e 

desencadear o potencial enraizado em uma força de trabalho multicultural (MOR 

BARAK, 2005). 

A crescente diversidade da força de trabalho é um fenômeno global. Várias são as 

justificativas para as organizações adotarem iniciativas voltadas à diversidade. Sparato 



(2005) aponta que justiça é a mais persuasiva razão dessa preocupação. O segundo motivo 

diz respeito ao custo derivado do não gerenciamento da diversidade que pode provocar 

conflitos entre grupos de distintas identidades sociais e ainda processos administrativos. 

O terceiro argumento para a importância de compreender a diversidade nas organizações 

reside no potencial não realizado de uma crescente força de trabalho diversa, ao deixar de 

integrar as diferentes perspectivas trazidas pelos grupos diversos (THOMAS; ELY, 

1996).  

Uma definição clássica do termo diversidade refere-se a um “misto de pessoas 

com identidades grupais diferentes dentro do mesmo sistema social” (NKOMO; COX, 

1999, p. 335). Para Loden e Rosener (1991, p.18) diversidade pode significar 

simplesmente otherness ou “aquelas qualidades humanas que são diferentes de nossas 

próprias e do grupo a que pertencemos, e que estão presentes em outros indivíduos e 

grupos” (LODEN; ROSENER, 1991, p.18). As autoras adotam duas dimensões de 

diversidade. A dimensão primária refere-se aos traços relativamente imutáveis do 

indivíduo, como idade, etnia, gênero, habilidades físicas, raça e orientação sexual; e 

dimensão secundária, diz respeito aos traços menos observáveis, porém mais mutáveis; 

formados em função e a partir do contexto social, tais como: background educacional, 

região geográfica de origem, renda, estado civil, experiências pessoais e profissionais 

prévias, crenças religiosas.  

Uma importante base teórica para os estudos da diversidade é o paradigma da 

atração/similaridade (BYRNE, 1971), que prediz a relação entre atração e atitudes 

similares entre pessoas. Como resultado, a similaridade entre duas pessoas em atitudes, 

crenças, traços, características, atributos demográficos ou estilos de vida é um indicador 

de atração interpessoal. À medida que a similaridade aumenta, a atração também aumenta. 

Assim, indivíduos que são similares compartilham certos aspectos de experiência de vida 

comum e valores, e por isso podem achar a experiência de interação com essas pessoas 

mais fáceis. A tendência de indivíduos em associar e conectar com similares é conhecida 

como homofilia. McPherson, Smith-Lovin e Cook (2001, p.416) definem a homofilia 

como “o princípio em que um contato entre pessoas similares ocorre em taxas mais 

elevadas do que entre pessoas dissimilares”. 

 



2.1 DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A diversidade tem sido reconhecida como um dos sete conjuntos de habilidades 

chave que todos os alunos nas escolas de negócios devem ser treinados para preparar 

futuros líderes para trabalhar em um mundo global. (KOHLI et al., 2016). Na medida 

que campi universitários se tornam mais multiculturais, como um fenômeno global, esse 

tema desperta o interesse tanto de pesquisadores como das instituições de ensino.    

De 1992 a 1997, juntamente com outros pesquisadores da Harvard Graduate 

School of Education, Levine e Cureton realizaram uma série de estudos sobre a vida de 

estudantes de graduação, buscando uma melhor compreensão dos estudantes nas 

faculdades e universidades do país. Eles investigaram as atitudes, crenças, 

comportamentos e atividades dos alunos, revelando que os mesmos mudaram 

consideravelmente na última década. Em comparação com as gerações anteriores, os 

alunos dos campi pesquisados são mais diversificados e questões de diversidade são a 

principal causa de conflito em três dos cinco campi.  

Um dos principais fatores que provocam tensões em instituições de ensino 

superior, em relação à diversidade, é uma fragmentação crescente das comunidades 

estudantis em grupos cada vez menores, muitos dos quais estão baseados em pontos 

comuns de raça, cultura, orientação sexual e gênero (LEVINE; CURETON, 1998). Os 

autores complementam dizendo que estudantes de cor e brancos procuram pessoas com 

quem se sentir seguro, com quem eles possam falar livremente e, talvez, evitar desafios 

para suas crenças e valores, inclusive sobre a diversidade, no entanto, a fragmentação dos 

alunos com base em semelhanças pode aumentar as tensões sobre a diferença.  

Whitt et. al. (2001) relatam que embora pesquisas anteriores sobre resultados e 

ambientes universitários forneçam informações gerais sobre como as instituições 

influenciam as atitudes dos estudantes em relação à diversidade, há pouca informação 

sobre quais experiências específicas influenciam um aluno que enfrenta as dimensões da 

diversidade.  

Uma investigação longitudinal realizada por Whitt et. al. (2001) avaliou os fatores 

que influenciam o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo em instituições de ensino 

superior, para identificar influências sobre a abertura dos alunos à diversidade e os 

desafios no primeiro ano da faculdade.  



Os indivíduos da amostra eram estudantes que participavam do segundo e terceiro 

ano do National Study of Student Learning (NSSL) na Universidade de Illinois em 

Chicago. A amostra inicial foi selecionada aleatoriamente da classe do primeiro ano de 

entrada em cada uma das 18 faculdades e universidades. 

Os resultados do estudo indicaram que (a)s fases que antecedem o ingresso do 

aluno em uma instituição de ensino superior, foi o maior preditor da abertura à diversidade 

e aos desafios do primeiro ano, (b) até que ponto os alunos percebem sua instituição como 

um ambiente não discriminatório, teve uma influência positiva sobre a abertura à 

diversidade do primeiro ano, (c) a participação em uma oficina de conscientização racial 

ou cultural e o envolvimento com diversos conhecidos estudantis também foram 

associados à abertura do fim do primeiro ano para a diversidade e desafio e (d) algumas 

experiências de estudantes tiveram uma influência negativa na abertura à diversidade do 

final do primeiro ano: participação em competições inter-classe e participação em uma 

fraternidade social ou irmandade (WHITT et. al., 2001). 

Ajudar os alunos a desenvolver a abertura à diversidade exige avaliação, 

planejamento, autorreflexão, tomada de riscos e esforço por parte dos professores, 

funcionários e estudantes (WHITT et. al., 2001). Os autores concluem alertando que o 

clima atual para promover a apreciação e a aprendizagem da diversidade, tanto dentro 

como fora das faculdades e das universidades, representa mais obstáculos e desafios do 

que sugestões e soluções. 

Os achados de Whitt et. al. (2001) corroboram com o pensamento de Levine e 

Cureton (1998) de que os estudantes de graduação estão vivendo em um mundo em que 

as diferenças estão se multiplicando e a mudança é a norma, mas eles frequentam 

faculdades que muitas vezes são segregadas com base em diferenças e onde as relações 

entre diversas populações são tensas; assim, é imperativo que os estudantes universitários 

aprendam a reconhecer, respeitar e aceitar suas diferenças. 

Alexander e Hermann (2016) realizaram uma investigação fenomenológica para 

examinar a experiência de mulheres negras nos cursos de ciência, tecnologia, engenharia 

e matemática em uma universidade de predominância branca no sul dos Estados Unidos. 

As autoras utilizaram a Teoria da raça crítica (Critical Race Theory) para entenderem a 

experiência das participantes. Foram entrevistadas oito mulheres que tinham entre 22 e 

30 anos de idade, estavam matriculadas em período integral, haviam completado pelo 

menos um semestre do seu curso e estavam em boa posição acadêmica (ou seja, uma 

média de 3,0 pontos ou melhor em uma escala de classificação de 4,0).    



Três temas emergiram da análise qualitativa das transcrições de entrevistas semi-

estruturadas das participantes: a) microagressões raciais vivenciadas em salas de aula, 

resultado de manifestações verbais, comportamentais e ambientais diárias breves e 

comuns, intencionais ou não intencionais; b) auto-eficácia baixa, se referindo ao 

sentimento de diminuição em relação à sua capacidade de completar o curso; c) falta de 

apoio institucional (ALEXANDER; HERMANN, 2016). Os resultados do estudo 

mostram que o ambiente acadêmico nos cursos da área de ciência, tecnologia, engenharia 

e matemática são insustentáveis e hostis às mulheres de cor. 

 

2.2 ATITUDES EM RELAÇÃO AO DIVERSO 

 

A teoria de Vontress (1988, 1996) reconhece que as pessoas são ao mesmo tempo 

parecidas e distintas; é baseada na ideia de uma cultura universal que todos os seres 

humanos compartilham. Para Vontress uma consciência de semelhanças e diferenças 

fundamentais entre pessoas é crucial para uma interação efetiva entre elas. Essa 

compreensão permitiria alguém unir-se com outras pessoas por similaridades e ao mesmo 

tempo por diferenças com o outro. Vontress (1986, 1988, 1996), citado por Miville et al. 

(1999), propôs que pessoas são produto de várias culturas que interagem mutuamente: (a) 

universal, (b) ecológica, (c) nacional, (d) regional, e (e) étnico-racial. Cultura universal 

refere-se à “humanidade abrangente em cada um de nós que permeia toda a cultura. Não 

importa quais são as condições em que as pessoas vivem, elas devem ajustar-se ao fato 

de que elas são seres humanos” (VONTRESS, 1996, p.164). Minvile et al. (1999) 

basearam-se nos estudos de Vontress para a elaboração do constructo UDO (Universal-

Diverse Orientation). 

UDO é um constructo relativamente novo, desenvolvido no campo da psicologia 

do aconselhamento por Miville et al., (1999). UDO “reflete uma atitude de consciência e 

aceitação de similaridades e diferenças entre pessoas” (MIVILLE et al, 1999, p. 291). 

Reconhecimento das similaridades (universal) ou aspectos comuns de seres humanos, 

conectam pessoas. Diferenças (diverso) são aspectos únicos entre pessoas devido a fatores 

culturais e individuais (por ex. raça, gênero, origem nacional e personalidade). Esses 

fatores impactam as habilidades dos indivíduos em interagir efetivamente dentro e entre 

grupos de diferentes identidades sociais.  



Atitude tem sido definida como uma organização relativamente duradoura de 

crenças inter-relacionadas que descreve, avalia e defende ações com respeito a um objeto 

ou situação (ROKEACH, 1968). Atitudes são compostas por componentes afetivos, 

comportamentais e cognitivos (FISHBEIN; AJZEN, 1973). O constructo UDO constitui-

se desses três componentes (FUERTES, MIVILLE, MOHR, SEDLACEK; GRETCHEN, 

2000). O componente cognitivo (apreciação realista) é o reconhecimento, valorização e 

aceitação de similaridades e diferenças. O componente comportamental ou intenção para 

comportar (diversidade de contato) é associado à busca de pluralidade ou diversidade 

de interações com outros (diferente de seu grupo de identidade). O componente afetivo 

(conforto com diferenças) é o senso de conexão resultante de experiência compartilhada 

de ser humano. Miville et al. (1999) desenvolveram uma escala para mensurar as atitudes 

UDO, o Miville-Guzman Universality-Diversity Scale (M-GUDS). No tópico de 

procedimentos metodológicos o M-GUDS será explicado.  

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL  

 

A Lei de Cotas (Lei No 12.711, de 29 de agosto de 2012) determina que no mínimo 

50% das vagas em universidades e institutos federais sejam reservadas a estudantes que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. No preenchimento 

dessas vagas, 50% deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda 

igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. A outra metade independe da renda. As 

vagas ainda têm um recorte racial (auto declaração) de acordo com a proporção de pretos, 

pardos e indígenas na população do Estado onde está a instituição, verificada pelo IBGE.  

Um estudo realizado logo após ser sancionada a Lei em uma instituição federal de 

ensino superior mostrou, de um lado, uma pré-disposição do pró-reitor em empreender 

ações que amenizem os impactos negativos da Lei, criando, por exemplo, uma área de 

assistência estudantil, específica para gerenciar a inclusão e a permanência dos alunos. 

Por outro lado, a maioria dos professores entrevistados, mesmo tendo consciência do 

aumento da diversidade nas classes, não mudaria sua prática em sala de aula (CARDOSO 

SOBRINHO; HANASHIRO, 2015). 



O Programa Universidade para Todos (ProUni) é uma política pública de inclusão 

social criado pelo governo federal na esfera das Instituições de Ensino Superior (IES) 

privadas. Foi institucionalizado pela Lei nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, com o 

propósito de possibilitar o acesso de jovens de baixa renda ao convívio acadêmico e à 

formação universitária, por meio de bolsas integrais ou parciais. São pré-requisitos uma 

renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa e ter concluído o ensino médio em 

escola pública ou particular com bolsa integral da instituição. Em 10 anos de existência o 

ProUni já beneficiou mais de 3,2 milhões de estudantes (MEC, 2017).  

Outra política pública de inclusão social e democratização do ensino superior é o 

Programa de Financiamento Estudantil (Fies), que financia as mensalidades de alunos 

matriculados em IES privadas, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

Ministério da Educação.  

Esse conjunto de políticas públicas, que combina critérios raciais, sociais e 

econômicos com escopo de ação afirmativa, tem contribuído para aumentar a diversidade 

no ambiente universitário.  

 

2.4 CONSTRUÇÃO DAS HIPÓTESES 

 

Variáveis sócio demográficas: idade, sexo e raça  

 

Vala e Costa-Lopes (2010) analisaram as atitudes dos jovens em relação à 

diversidade cultural, levando-se em conta a atitude em relação ao valor da diversidade 

como princípio organizador das relações sociais. Especificamente, os autores 

examinaram as atitudes em relação à diversidade, heterogeneidade e pluralismo na 

sociedade. A pesquisa utilizou dados da European Social Survey.  

Tratando-se da diversidade referente à cultura religiosa, Vala e Costa-Lopes 

(2010) consideraram o índice de intolerância geral, cujos resultados dão suporte para a 

constatação de que os jovens são menos intolerantes do que as gerações mais velhas.  



Outros estudos alinham-se a essa vertente dos achados de Vala e Costa-Lopes 

(2010) ao demonstrar que os jovens são menos preconceituosos e menos intolerantes do 

que os mais velhos, em relação às pessoas percebidas como diferente (PETTIGREW; 

MEERTENS, 1995; VALA, LIMA, LOPES, 2004 apud VALA e COSTA-LOPES, 

2010).  

Strauss, Sawyerr e Connerley (2008) encontraram a idade relacionada 

positivamente com o componente UDO conforto com as diferenças. Miville et al. (1999) 

não encontraram evidência empírica entre idade e atitudes em relação ao diverso. 

Algumas evidências empíricas sugerem que mulheres e não-brancos são mais 

prováveis do que homens e brancos a ter atitudes positivas com relação a ação afirmativa 

e programas de diversidade (KOSSEK; ZONIA, 1993; PARKER, BALTES; 

CHRISTLANSEM, 1997). Konrad e Linnehan (1995) apontam que esse fato poderia ser 

devido ao auto interesse, pois beneficiários desses programas seriam mais prováveis de 

apoiá-lo, ou o fato que mulheres e minorias são mais prováveis de perceber discriminação 

como um problema. Conforme argumenta Strauss e Connerley (2003), embora a ação 

afirmativa e programas de diversidade não tenham como foco as diferenças culturais em 

si, pode-se argumentar que se alguém apoia esses programas também teria uma atitude 

positiva às pessoas que se beneficiam deles.  

Strauss et al. (2003) investigaram atitudes em relação à diversidade (MONTEI, 

ADAMS; EGGERS, 1996) em uma amostra constituída por 228 estudantes 

estadunidenses da área de negócios e evidenciaram que mulheres e não-brancos tendem 

a ter atitudes mais positivas em relação à diversidade (r=0,33, p< 0,001 e r=0,19, p<0,01, 

respectivamente). A correlação com idade não foi significativa. Strauss e Connerley 

(2003) investigaram o constructo UDO (M-GUDS) em uma amostra com 252 estudantes 

universitários estadunidenses e encontraram resultados semelhantes aos achados de 

Strauss et al. (2003). Sawyerr, Strauss e Yan (2005) usaram também o M-GUDS e 

encontraram uma relação positiva entre gênero e UDO (r=0,19, p<0,05), significando que 

mulheres apresentaram uma atitude mais positiva que homens. Não houve correlação 

estatisticamente significativa em relação à raça e idade e UDO. Strauss, Sawyerr e Oke 

(2008) realizaram uma pesquisa com 153 alunos do curso de negócios da Grã-Bretanha 

usando o M-GUDS-S (versão reduzida). Os resultados apontaram que mulheres 

apresentaram atitudes mais favoráveis que homens em relação à UDO geral (r=0,21, 



p<0,05) e o componente Apreciação Realística (r=0,17, p<0,05), enquanto não-brancos 

apresentaram atitudes mais favoráveis apenas no componente Diversidade de Contato 

(r=0,20, p<0,05). Mais recentemente, Nakui, Paulus e Zee (2011) em pesquisa realizada 

com 179 estudantes universitários do curso de psicologia investigaram atitudes em 

relação a grupos de trabalho diverso (Attitudes Toward Diverse Workgroups Scale – 

ADWS) e evidenciaram que as mulheres tinham maior propensão a ter atitudes positivas 

em relação a grupos de trabalho diverso que os homens. Nenhum efeito foi encontrado 

em relação à raça.  

Miville et al. (1999), em duas pesquisas realizadas com estudantes estadunidenses 

do curso de psicologia, evidenciaram que as mulheres tenderam a responder levemente 

mais alto os itens do M-GUDS. Isso indica, segundo os autores (Miville et al., 1999, 

p.304) que “provavelmente as mulheres, mais que os homens, tendem a aceitar diferenças 

e semelhanças entre si e outros”.  

Fuertes et al. (2000) constataram que asiático-americanos apresentaram atitudes 

mais favoráveis no componente Diverssidade de Contato do UDO do que homens 

brancos.  

Diante dos achados empíricos apresentados em investigações internacionais 

voltadas às políticas de diversidade ou atitudes com relação ao diverso, defendem-se as 

seguintes hipóteses:  

Hipótese 1: Pessoas mais jovens terão atitudes UDO mais positivas que pessoas 

mais velhas.  

Hipótese 2: As mulheres terão atitudes UDO mais positivas que os homens.  

Hipótese 3: Pessoas auto-declaradas não-brancas (pessoas pretas, amarelas e 

pardas) terão atitudes UDO mais positivas que aquelas auto-declaradas brancas. 

 

Personalidade 

O modelo dos cinco fatores é a abordagem dominante na atualidade para 

representar a estrutura de traços do indivíduo. É considerado como a base para uma 

representação adequada da estrutura da personalidade (PERVIN; JOHN, 2004) e segundo 

Costa e McCrae (1992), a justificação de que os cinco grandes fatores representam 



dimensões básicas da personalidade é feita em quatro linhas de raciocínio e evidência 

empírica. A primeira é que estudos longitudinais e de observação cruzada demonstram 

que os cinco fatores são disposições duradouras e que se manifestam em comportamentos. 

A segunda é que os traços relacionados a cada fator estão alicerçados em diversas teorias 

de personalidade. A terceira é que os fatores são constantes em diferentes etapas da vida, 

em diferentes sexos, raças e nacionalidades. E a quarta é que evidências de 

hereditariedade sugerem que os fatores possuem uma base biológica. 

Smith, Fischer, Vignoles e Bond (2013), ao discutirem a relação entre 

personalidade e contexto social, dão uma grande ênfase ao modelo dos cinco fatores da 

personalidade (B5), amplamente conhecido como Big Five, Five Factor Model ou 

OCEAN derivado a partir dos estudos com a hipótese léxica. Essa hipótese consiste 

basicamente na ideia de que os traços da personalidade podem ser retirados dos léxicos 

das línguas, uma vez que a maioria das características da personalidade socialmente 

relevantes e salientes teriam sido codificadas pela linguagem natural. O vocabulário da 

personalidade contido nos dicionários da linguagem natural oferece um conjunto 

extensivo, embora finito, de atributos que as pessoas que falam aquela língua descobriram 

ser importantes e úteis nas suas interações diárias (GOLDBERG, 1981). John, Angleitner 

e Ostendorf (1988) apresentam uma perspectiva histórica mais ampla da derivação do B5 

a partir da hipótese léxica. 

O modelo B5 propõe que cinco fatores básicos descrevem a maior parte dos traços 

de personalidade: neuroticismo, abertura à experiência, extroversão, conscienciosidade e 

amabilidade. O Neuroticismo (Neuroticism) propõe que indivíduos neuróticos são 

geralmente nervosos, altamente sensíveis, tensos e preocupados. Por outro lado, 

indivíduos emocionalmente estáveis tendem a ser calmos e satisfeitos (FRIEDMAN; 

SCHUSTACK, 2004; McCRAE, 2006). Segundo Benet-Martinez e John (1998), o traço 

“Neuroticismo” contrasta estabilidade emocional com afetos negativos, incluindo 

ansiedade, tristeza, irritabilidade e tensão nervosa. Como assinala McCrae (2006), os 

indivíduos com alta pontuação no fator “Neuroticismo” tendem a experimentar com 

maior frequência irritação, melancolia e vergonha. Eles possuem crenças de que devem 

fazer tudo corretamente e possuem baixo controle de seus impulsos, pois a frustração de 

seus desejos os perturba muito. A Abertura à experiência (Openness to Experience, 

Intellect) reflete indivíduos com alta pontuação nessa dimensão, geralmente são francos, 

imaginativos, espirituosos, originais e artísticos. Por outro lado, indivíduos com baixa 

pontuação nessa dimensão tendem a ser superficiais, comuns ou simples (FRIEDMAN; 



SCHUSTACK, 2004). Já Extroversão (Extraversion) sugere que indivíduos extrovertidos 

tendem a ser ativos, entusiasmados, dominantes, sociáveis e eloquentes ou falantes. Por 

outro lado, indivíduos introvertidos tendem a ser retraídos, submissos e quietos 

(FRIEDMAN; SCHUSTACK, 2004). Os extrovertidos, geralmente, buscam agitação 

enquanto os introvertidos são inibidos (McCRAE, 2006). Os introvertidos não são 

necessariamente tímidos, podendo até ter boas habilidades sociais. Muitas vezes, os 

introvertidos simplesmente preferem evitar a companhia de outras pessoas. A 

Conscienciosidade (Conscientiousness) é o fator característico o controle de impulsos, 

bem como comportamentos direcionados a um objetivo específico, que podem facilitar a 

execução de obrigações e deveres (BENET-MARTINEZ; JOHN, 1998). Indivíduos 

conscienciosos são geralmente cautelosos, dignos de confiança, organizados e 

responsáveis.  Por outro lado, indivíduos com baixos escores nessa dimensão tendem a 

ser descuidados, desordenados e pouco confiáveis (FRIEDMAN; SCHUSTACK, 2004). 

Finalmente, a Amabilidade (Agreeableness), também chamada de “agradabilidade” ou 

“sociabilidade”. Os indivíduos com altos escores neste fator são predispostos a serem 

agradáveis, amáveis, cooperativos e afetuosos. Indivíduos com baixo escore nesse fator 

podem ser frios e indelicados (FRIEDMAN; SCHUSTACK, 2004). Este fator é 

caracterizado por uma orientação em relação aos outros, inclui traços como altruísmo, 

confiança e modéstia (BENET-MARTINEZ; JOHN, 1998).  

As características apresentadas, acerca de cada um dos cinco traços de 

personalidade mencionados anteriormente, são entendidas como tendências e/ ou 

características predominates que o ser humano pode expressar em seu comportamento ao 

longo da vida, não tendo caráter definitivo e nem imutável.  

Com vistas a fornecer um cenário da produção transcultural sobre o B5, buscou-

se um levantamento junto ao Journal of Cross-Cultural Psychology (JCCP), por ser esta 

uma das principais revistas dedicadas exclusivamente à pesquisa transcultural no mundo. 

Segundo Cretchley, Rooney e Gallois (2010) e Allik (2012) é possível verificar a 

importância do JCCP como referência para à pesquisa transcultural, bem como a temática 

da personalidade se fez presente no periódico ao longo de sua história. Os resultados desta 

breve busca levaram a duas principais conclusões. Em primeiro lugar, o B5 realmente 

parece ser o modelo mais utilizado, pelo menos no contexto transcultural. Todavia, parece 

haver uma carência na investigação deste modelo e suas relações com o objeto central 

deste projeto, a atitude UDO. Strauss e Connerley (2003) investigaram as relações entre 

gênero, raça, Amabilidade e Abertura à experiência, e as atitudes de UDO, encontrando 



uma forte correlação entre as três últimas (raça, Amabilidade e Abertura) e a atitude de 

Diversidade de Contato da UDO. Thompson, Brossart, Carlozzi e Miville (2002) também 

encontraram fortes relações entre UDO e o B5, em especial com relação à Abertura e suas 

facetas. Mais recentemente, em sua investigação Roberts, Laux e Burck (2009) sugeriram 

que as relações encontradas entre UDO e B5 podem ser mediadas por variáveis 

demográficas, em especial idade e nível educacional, sem, porém, descartar a relação 

direta entre os dois primeiros conjuntos de variáveis. Todavia todos estes estudos têm 

algo em comum, além das relações estabelecidas entre as variáveis de interesse: foram 

desenvolvidos com amostras estadunidenses. Logo, a primeira grande conclusão 

resultante da busca realizada foi que há uma lacuna na investigação das relações entre 

UDO e B5, em especial quando se trata de amostras não-individualistas, notadamente dos 

Estados Unidos. Desta conclusão, surge uma das hipóteses do presente projeto, descrita 

a seguir: 

 

Hipótese 4: As variáveis de personalidade são capazes de predizer as atitudes de 

UDO diretamente. 

 

Axiomas sociais 

Na perspectiva de Leung e Bond (2004) todas as sociedades históricas 

necessitaram de uma ordem que funciona como uma estrutura protetora e organizadora 

capaz de evitar o caos. Tal ordem permitiu que os seres humanos fossem capazes de 

administrar suas vidas de forma a extrair recompensas e evitando castigos. O 

conhecimento acumulado por meio de informações e treinamentos, que é transmitido a 

fim de disseminar o funcionamento do mundo social, e que direcionam os eventos 

pessoais, interpessoais, sociais, econômicos e políticos, é chamado de crenças. Muitas 

dessas crenças podem se tornar generalizadas extraídas da experiência dos mais variados 

contextos e difundidas por meio da mídia, literatura, mitos culturais e discursos sociais. 

(LEUNG; BOND, 2004). 

Tendo em vista ampla difusão dos estudos de valores, embasados pelas crenças 

sociais, embora muito reveladores no que se referem aos estudos culturais, outras facetas 

precisam ser exploradas para compreensão de cultura e indivíduos. (LEUNG; BOND, 

2007). Pesquisas em psicologia transcultural se concentraram no padrão cultural e no 



posicionamento de valores, no entanto, estes têm um poder de previsão do 

comportamento considerado baixo.  

Sendo assim, um constructo de natureza cultural que tem sido estudado nos 

últimos anos e que tem se mostrado melhor preditor do comportamento humano, do que 

os valores culturais, por serem estes mais abstratos, são os axiomas sociais (HUI, HUI, 

2009). Os axiomas fornecem informações sobre variações culturais que não podem ser 

detectados pela perspectiva dos valores (LEUNG; BOND, s/d, material impresso). 

Axiomas sociais são crenças generalizadas sobre pessoas, grupos sociais, 

instituições sociais, o ambiente físico, o mundo espiritual, eventos e fenômenos no mundo 

social. São caracterizadas por relacionarem duas entidades em uma sentença descritiva. 

Crenças são premissas básicas que as pessoas endossam e usam para guiar seus 

comportamentos em diferentes situações (LEUNG et al., 2002; LEUNG;BOND, 2004; 

LEUNG et al., 2011). 

Leung e Bond (2007) explicam que crenças podem ser gerais. Crenças 

generalizadas ou "expectativas generalizadas" foram conceituadas por Rotter (1966 apud 

LEUNG; BOND, 2007; ALFINITO, 2009) por meio do conceito de lócus de controle. 

Para Rotter (1966) as pessoas são classificadas por estarem em um lócus de controle 

interno ou externo. Em um lócus de controle interno, os indivíduos sentem-se 

responsáveis por tudo que acontece consigo, e guiados por um lócus de controle externo 

os indivíduos creem que sempre haverá interferência em sua vida de outros elementos, 

como a sorte, a oportunidade e outras pessoas. O lócus de controle é responsável pelos 

comportamentos sociais em diversos contextos e situações. (LEUNG; BOND, 2007). 

Como estas crenças estão a um nível de abstração que independem do contexto, 

foram rotuladas de axiomas sócias. Axiomas como na matemática são premissas básicas 

que as pessoas endossam e confiam para orientar suas ações. (LEUNG; BOND, 2007). 

No nível individual os axiomas compõem uma estrutura de cinco dimensões: (a) 

cinismo social – descrença perante a vida, pessoas e instituições, pessimismo perante os 

eventos; (b) complexidade social – refere-se crença quanto à variabilidade do 

comportamento frente às situações, considerando a multiplicidade de influências que 

determinam os resultados sociais; (c) recompensa pelo esforço – crença de que o empenho 

com persistência é de superar as adversidades; (d) religiosidade – crença na existência de 

um ser supremo e no efeito positivo na vida das pessoas decorrente da prática religiosa; 

(e) controle do destino – indica o quanto a pessoa acredita que o destino pode ser alterado 



e controlado (LEUNG; AU; TONG; CARRASQUEL; MURAKAMI, 2004; LEUNG et 

.al., 2007; LEUNG e BOND, 2004; LEUNG, 2011). 

A dimensão de axioma social denominada cinismo social, ou ceticismo social 

(ALFINITO, 2009) apresenta a avaliação negativa da natureza humana. O cinismo social 

revela “uma visão negativa da natureza humana, um preconceito contra alguns grupos 

sociais, uma desconfiança das instituições sociais, e uma crença de que as pessoas tendem 

a ignorar meios éticos na busca dos seus objetivos” (LEUNG, LI; ZHOU, 2012, p. 1154). 

Leung, Olivia e Leung (2010), realizaram um estudo longitudinal que objetivava 

examinar a relação entre satisfação no trabalho e o cinismo social, e o efeito moderador 

do bem-estar percebido nesta relação. Os resultados apontam que os indivíduos ao 

relatarem um alto nível de bem-estar tendem a reduzir os efeitos negativos do cinismo 

social na satisfação no trabalho. Por outro lado, as pessoas com alto cinismo social 

provavelmente recordam incidentes mais desagradáveis no trabalho e, portanto, ficam 

menos felizes com seus empregos. 

Em outras configurações, como situações de conflito de relacionamento no 

ambiente de trabalho, o cinismo social mostra-se como uma variável moderadora capaz 

de atenuar as reações negativas entre conflito de relacionamento e satisfação no trabalho, 

uma vez que funcionários que possuem alto grau de cinismo social reagem menos 

negativamente ao relacionamento conflituoso. (LI; ZHOU; LEUNG, 2011). Nesta 

pesquisa o cinismo social foi capaz de atenuar o impacto negativo do conflito de 

relacionamento. 

O cinismo social pode ser capaz de preparar as pessoas psicologicamente para 

situações interpessoais difíceis e reduzir suas reações negativas, como estresse, 

ansiedade, medo ou ressentimento. E ainda ajudar as pessoas a lidar com dificuldades 

situações, por meio de uma função adaptativa. (LI; ZHOU; LEUNG, 2011). 

Para Leung e Bond (s/d) os axiomas sociais de maneira geral são assumidos como 

sendo “pancultural” devido à sua funcionalidade e por causa dos problemas universais 

que os seres humanos têm de enfrentar para a sobrevivência (SCHWARTZ, 1992). Neste 

aspecto, existe uma convergência com o constructo UDO. O constructo UDO “reflete 

uma atitude de consciência e aceitação de similaridades e diferenças entre pessoas” 

(MIVILLE et. al., 1999, p. 291). O reconhecimento das similaridades (universal) ou 

aspectos comuns de seres humanos conectam pessoas, da mesma forma como as 

diferenças (diverso), vistas como aspectos únicos entre pessoas devido a fatores culturais 

e individuais. Assim, conceitualmente há uma relação entre os constructos axiomas social 



e UDO, especificamente em relação ao cinismo social. Uma revisão da literatura 

evidenciou a falta de estudos que investigaram essa conexão empiricamente. Esse aspecto 

confere a esta pesquisa um caráter inovador e cientificamente relevante. 

Explorando a dimensão do cinismo social Neto (2006) afirma que o cinismo social 

está positivamente relacionado ao etárismo (preconceito ou discriminação em relação às 

pessoas mais velhas). Com base nesses argumentos, formula-se a hipótese:  

Hipótese 5: O cinismo social estará negativamente relacionado às atitudes 

universais em relação ao diverso (UDO).  

 

2.5 JUSTIFICATIVAS SOBRE VARIÁVEIS DE CONTROLE 

 

1) Beneficiários da Lei de Cotas e do ProUni 

Konrad e Spitz (2003) examinaram estudos sobre Programas de Ação Afirmativa 

(AA) e concluíram que raça e gênero são preditores consistentes de atitudes em relação a 

AA nos Estados Unidos (ver BOBO, 1998; HARRISON; KRAVITZ; STAHL, 2000; 

STEEH; KRYSAN, 1996). Homens brancos apoiam menos os programas de AA do que 

outros grupos demográficos (ver BOBO; KLUEGEL, 1993; KLUEGEL; SMITH, 1983). 

Estudos que examinaram programas de AA com foco em mulheres demonstraram que 

elas apoiam esses programas mais que os homens (ver KONRAD; HARTMANN, 2001; 

TOUGAS; BEATON, 1993). Esses resultados fundamentam uma argumentação de que 

pessoas que não pertencem ao grupo majoritário tendem a ser mais favoráveis às atitudes 

em relação à diversidade. Por este raciocínio, estudantes beneficiários da Lei de Cotas e 

do ProUni tenderão a ter atitudes mais positivas em relação ao diverso. 

Argumentos teóricos que justificam a inclusão dos beneficiários da Lei de Cotas 

e do ProUni como variável de controle sustenta-se na teoria da identidade social.  

Para Tajfel (1978) a identidade social é o “conhecimento do indivíduo de que ele 

pertence a certos grupos sociais e com a significação emocional e valorativa que resulta 

desta afiliação” (TAJFEL, 1978, p. 376). Esse significado emocional e valorativo 

resultante da filiação grupal traduz-se em favoritismo pelo próprio grupo e discriminação 

dos membros de outro grupo como uma expressão da necessidade de manter elevada a 



auto-estima. Assim, sustenta-se que os beneficiários da Lei de Cotas e do ProUni tenderão 

a ter atitudes mais favoráveis em relação ao diverso. Essa favorabilidade pode contaminar 

a variável focal, que são as atitudes UDO.  

Bernerth e Aguins (2016) no artigo “A critical review and best-practice 

recommendations for control variable usage” defendem que a inclusão de uma variável 

de controle é “uma importante parte da ferramenta metodológica dos pesquisadores 

organizacionais devido às dificuldades práticas associadas à implementação de desenhos 

experimentais ou quasi-experimental” (p. 270). Os autores realizaram uma ampla 

pesquisa na literatura, analisando mais de 3500 variáveis de controle em 580 artigos de 

2003 a 2012 voltados à área de comportamento organizacional e de recursos humanos. 

Concluem que pouco esforço é empreendido para explicar o porquê e como as variáveis 

de controle se relacionam às variáveis focais de interesse. Além disso, poucos artigos 

apresentam uma justificativa teórica.  

Bernerth e Aguins (2016, p.273) apresentam uma árvore de tomada de decisão 

sumarizando passos sequenciais no processo de seleção de variáveis de controle. A 

inclusão dos beneficiários da Lei de Cotas e do ProUni como variável de controle indica 

responder as questões feitas em cada passo pelos autores.  

 

2) Desejabilidade social 

Uma preocupação em relação às respostas aos itens do M-GUDS consiste na 

possível tentativa dos respondentes de apresentar uma imagem de si mais positiva e 

tolerante, relacionadas à desejabilidade social. De acordo com Crowne e Marlowe (1964), 

desabilidade social “refere-se à necessidade por aceitação e aprovação social e a crença 

que ela pode ser obtida por meio de comportamentos culturalmente aceitáveis e 

apropriados” (p.109).  

Miville et al. (1999), em um estudo empírico com estudantes universitários, 

incluíram a escala de Marlow-Crowne Social Desirability Scale e não encontraram 

relação entre M-GUDS e desabilidade social, indicando que os participantes da pesquisa 

não estavam respondendo ao M-GUDS de forma socialmente desejável. Por outro lado, 

Sedlacek e Singley (2009) que investigaram a relação entre UDO, raça e gênero, 

recomendam o uso de medida de desejabilidade social para entender como este fator pode 

afetar a análise do UDO. Apresente pesquisa investigará o efeito da desejabilidade social, 

por algumas razões expostas a seguir.  



A primeira justificativa ampara-se nas diferenças culturais gerais entre os 

respondentes estadunidenses, cujo país distingue-se por uma cultura mais individualista, 

enquanto no Brasil predomina uma orientação mais coletivista. Outra razão é o fato de a 

sociedade estadunidense possuir uma convivência histórica com programas de ação 

afirmativa, ao passo que as políticas públicas de inclusão social no ensino superior no 

Brasil existem há menos de duas décadas.  

No âmbito das preocupações metodológicas, vale ressaltar que Bernerth e Aguinis 

(2016, p.260), no trabalho anteriormente citado, expõem que “Um fator talvez 

surpreendentemente ausente de muitos dos estudos que empregam controles estatísticos 

foi a desejabilidade social”. Outra problemática reside nos métodos de mensuração. Os 

questionários auto-respondidos, usados para coletar dados de diferentes variáveis 

simultaneamente e respondidos por um único sujeito, consiste em uma prática muito 

comum nas pesquisas comportamentais e pode engendrar à variância do método comum 

(VMC), salientado por Podsakoff et al. (2003). Estes autores conferem ao fenômeno de 

desejabilidade social uma fonte potencial de VCM. Os autores sugerem duas principais 

formas para controlar o VCM: o design dos procedimentos dos estudos e controle 

estatístico. A presente pesquisa adotará a primeira abordagem, cujo objetivo é identificar 

o que as medidas das variáveis preditoras e de critério têm em comum e eliminar ou 

minimizar através do desenho do estudo. Alguns “remédios de procedimento” 

recomendados por Podsakoff et al. (2003, p.887-888) serão seguidos nessa pesquisa, 

sintetizados a seguir:  

1. Separação temporal da mensuração das variáveis preditoras e de controle. 

Os questionários serão respondidos em formulário impresso para facilitar o acesso ao 

aluno. Serão elaborados dois questionários: um somente com a escala M-GUDS e o outro 

com as demais variáveis. O primeiro será distribuído no início da aula e o segundo no 

final. Os dois questionários terão um código para que o mesmo aluno responda a dupla 

de questionário. A introdução do time lag será cuidadosamente implementada de forma a 

não violar a identidade do aluno.  

2. Protegendo o anonimato do respondente e reduzindo apreensão na 

avaliação. Ao garantir que as respostas serão anônimas e assegurar que não há respostas 

certas ou erradas o respondente poderia responder honestamente. Como isso, respostas 

socialmente desejáveis tornam-se menos prováveis.  

A Figura 1 exibe os constructos a serem pesquisados e as hipóteses de pesquisa.  



Figura 1– Modelo teórico 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 PARTICIPANTES 

 

A amostra foi constituída por estudantes universitários das cinco regiões 

geográficas do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), de instituições 

públicas e privadas, de diferentes etapas acadêmicas (semestres) dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, devido ao potencial de 

atuação dos egressos desses cursos na gestão das empresas. 

O método de amostragem foi o não-probabilístico por conveniência. Os 

resultados, portanto, não podem ser generalizados, e limitam-se ao plano amostral 

utilizado.  Os estudantes participaram da pesquisa voluntariamente.  

O projeto foi encaminhado à Plataforma Brasil e aprovado pelo comitê de ética da 

Universidade Cruzeiro do Sul (CAAE: 78661617.2.0000.8084).  



Foi direcionado um Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento (TECLE) 

para os participantes da pesquisa no próprio questionário, conforme o texto abaixo:  

 

Estamos conduzindo um projeto de pesquisa interinstitucional liderado pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie com participação das seguintes instituições: IF – 
Goiano Rio Verde, PUC/PR; UFMG, UFSC, UFT, Unifacisa, UnB e UPM. O objetivo 
da pesquisa é explorar a relação entre axiomas sociais, personalidade, variáveis 
demográficas e atitudes de estudantes universitários brasileiros com relação ao diverso. 
A amostra será constituída por alunos dos cursos de Administração, Contabilidade e 
Economia.  

Gostaríamos de obter sua cooperação para responder o questionário. As 
informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será 
garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas. 

Não existem respostas certas ou erradas. Os resultados da pesquisa serão somente 
usados para fins acadêmicos. A qualidade dos resultados dependerá do seu cuidado ao 
responder o questionário. O tempo previsto de resposta é em torno de 10 minutos. 

(   ) Declaro que li e entendi os objetivos desta pesquisa. Estou ciente que a participação 
é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de retirar-me da pesquisa, sem 
qualquer penalidade ou prejuízo.” 

As IES assinaram um termo de anuência, conforme Apêndice 1.  

 

3.2 ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada in loco em cada instituição, mediante questionário 

impresso. Foi coordenada pelos pesquisadores/docentes, auxiliados por alunos de 

graduação de suas IES. Os pesquisadores/docentes assinaram uma carta de anuência. As 

IES participantes são listadas a seguir:  

Região Norte: Universidade Federal do Tocantins. 

Região Nordeste: Centro de Ensino Superior e de Desenvolvimento de Campina Grande 

(PB) 

Região Centro-Oeste: Universidade de Brasília, Instituto Federal Goiano (Rio Verde) 



Região Sudeste: Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (SP). 

Região Sul: Universidade Federal de Santa Catarina e Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná.  

 

3.3 MEDIDAS 

 

Atitude em relação ao diverso - UDO  

Miville et al. (1999) desenvolveram o Miville-Guzman Universality-Diversity 

Scale (M-GUDS) para avaliar o constructo UDO.  

Segundo Fuertes, Miville, Mohr, Sedlacek e Gretchen (2000) a estrutura fatorial 

do M-GUDS foi inicialmente explorada por Miville (1992) e Miville et al (1998). Com 

base nos resultados desses estudos, Miville et al. (1999) concluíram que UDO é melhor 

conceitualizado como um construto unidimensional do que um constructo 

multidimensional com três distintos, mas inter-relacionados domínios. Fuertes e al. 

(2000) ao pesquisar 332 estudantes universitários confirmam uma estrutura 

multidimensional com três fatores. Um segundo estudo realizado por Fuertes et al. (2000) 

propõem uma escala reduzida, selecionando os cinco coeficientes estruturais mais 

elevados em cada um dos três fatores identificados no primeiro estudo com os 45 itens da 

escala original, dando origem a um instrumento reduzido, chamado M-GUDS-S. A 

correlação dos escores totais entre a versão reduzida e a completa (45 itens) foi de 0,77 

(p<0,001), indicando considerável sobreposição e variância comum entre as duas formas. 

A estrutura multidimensional da versão reduzida foi confirmada em uma pesquisa com 

186 estudantes universitários pelos autores.  

O constructo UDO foi mensurado pelo instrumento reduzido Miville-Guzman 

Universality- Diversity Scale (M-GUDS-S) de 15 itens, cinco para medir cada um dos 

componentes de atitudes:  

 Apreciação realística (Cognitivo): Exemplo: Eu posso entender melhor alguém 

depois que eu conhecer como ele/ela é similar e diferente em relação a mim. 



 Diversidade de contato (Comportamental): Exemplo: Eu estou interessado em 

aprender sobre várias culturas que existem no mundo.  

 Conforto com diferenças (Afetivo). Por exemplo: É muito importante que um 

amigo concorde comigo na maioria das questões.  

Os itens são medidos por uma escala do tipo Likert de seis pontos, variando de 

“Discordo Fortemente” a “Concordo Fortemente”.  

O instrumento original em inglês M-GUDS-S foi traduzido para o português 

mediante a técnica de back trasnlation definida por Brislin (1970). Membros do Grupo 

de Pesquisa em Diversidade na Organização e Cultura (Grupo de pesquisa do CNPQ 

liderado pela proponente) participaram da adaptação cultural e análise semântica, 

conforme diretrizes determinadas por Borsa et al. (2012). Este processo levou à exclusão 

de dois itens cujo conteúdo não fazia sentido para a realidade brasileira. Foram 

substituídos por itens selecionados da mesma subcategoria do UDO.  

 

Variáveis demográficas 

As seguintes variáveis sócio demográficas foram coletadas: Raça/Cor 

(classificada de acordo com o critério do IBGE, característica declarada pelas pessoas de 

acordo com as seguintes opções: branca, preta, amarela, parda ou indígena), Idade (em 

número de anos), Religião e Sexo. 

 

Personalidade 

Conforme indicado pela maioria dos estudos encontrados, questão crítica para a 

investigação do B5 é o instrumento escolhido para medição dos fatores previstos pelo 

modelo, até mesmo porque ele parte da hipótese léxica, isto é, que os traços da 

personalidade podem ser retirados dos léxicos das línguas. Foram encontrados na 

literatura dois instrumentos desenvolvidos e com evidências de validade para o Brasil que 

buscam medir os cinco fatores de personalidade em questão, as escalas de Andrade (2008) 

e Barbosa (2009). Optou-se por utilizar no presente projeto a escala adaptada por Barbosa 

(2009), utilizando-se o critério de parcimônia, pelo número de itens (20 itens), que não 

compromete a qualidade psicométrica da mesma em comparação à primeira.  



 

Axiomas Sociais: cinismo social 

Como reportado anteriormente, dos cinco axiomas sociais este projeto de pesquisa 

definiu pesquisar apenas o Cinismo Social, em razão de sua aderência teórica com a 

variável de controle (atitudes em relação ao diverso – UDO). A escala de axiomas sociais 

reduzida, composta por 40 itens, foi desenvolvida por Leung e colaboradores (2011) 

sendo um deste membro da equipe deste projeto de pesquisa (Profa. Maria Luisa Mendes 

Teixeira). A escala já foi utilizada e validada no Brasil. O Cinismo Social foi medido por 

meio de 11 itens, com um formato de resposta de 5 pontos. Os pontos extremos são 

rotulados como discordo totalmente e concordo totalmente.  

 

Variáveis de controle 

Beneficiários da Lei de Cotas ou do ProUni 

É uma variável dicotômica: 0 (zero) para alunos não beneficiados por políticas 

públicas; 1 (um) para alunos beneficiários da Lei de Cotas ou do ProUni.  

 

Desejabilidade social 

Gouveia et al. (2009) realizaram uma adaptação brasileira da Escala de 

Desejabilidade Social de Marlowe-Crowne que reúne evidências de sua validade fatorial 

e consistência interna. Dado que a desabilidade social não é uma variável focal, foram 

selecionados três itens com maior carga fatorial. 

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados se deu pela aplicação de questionário impresso contendo quatro 

seções (Apêndice 2): A Seção 1 inclui informações sobre o sexo, cor ou raça, religião, 

idade, curso, instituição e se o respondente era beneficiário do programa de financiamento 

estudantil (ProUni), no caso de instituição particular ou se o respondente ingressou na 

instituição por algum tipo de processo seletivo com reserva de vagas (cotas). A Seção 2 

compreender 15 itens relativos às atitudes UDO, medida pela escala M-GUDS-Short e 

três itens sobre Desejabilidade Socia. A Seção 3 com 20 itens a cerca de Personalidade e, 

por último, a Seção 4, com nove itens sobre Cinismo social.  



 No total, foram obtidos 2865 questionários, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Total de respondentes por IES participantes 

IES Região Tipo Respondentes (%) 

FACISA NE Privada 139 4,85 

IFGO CO Pública Federal 101 3,53 

PUCPR S Pública Federal 274 9,56 

UFMG SE Pública Federal 442 15,43 

UFSC S Pública Federal 315 10,99 

UFT N Pública Federal 542 18,92 

UNB CO Pública Federal 445 15,53 

UPM SE Privada 607 21,19 

Total 591 18,48% 2865 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.5 LIMPEZA DO BANCO DE DADOS 

 

Após tabulação dos dados (ver Apêncice 3 sobre chave de codificação), procedeu-

se ao tratamento destes que consistiu na eliminação dos questionários em que: 

i. Existiam pelo menos 9 itens sem resposta entre os 47 itens das 3 seções do 

questionário; 

ii. Existiam 4 ou mais itens sem resposta dentro da seção de Personalidade ou 2 ou 

mais itens dentro de cada um dos 5 constructos de Personalidade, independente da 

quantidade de itens não respondidos nas outras seções; 

iii. Existiam 4 ou mais itens sem resposta na seção de atitudes UDO ou 2 ou mais 

itens dentro de cada um dos 3 constructos de UDO ou Desejabilidade social, independente 

da quantidade de itens não respondidos nas outras seções; 

iv. Existiam 3 ou mais itens sem resposta na seção de Cinismo Social e, 

v. Registros caracterizados como outliers utilizando a distância generalizada de 

Mahalanobis. 



No processo de tratamento dos dados, após a aferição quanto ao atendimento dos 

quesitos i a v, descritos anteriormente, nos casos de respostas faltantes (missings) para 

algum item, estes foram substituídos pelo valor modal do item em questão.  

 

3.6 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Após a limpeza dos dados e análise de outliers, as seguintes técnicas estatísticas 

serão utilizadas: estatística descritiva simples, análise de correlações e técnica de 

Modelagem de Equações Estruturais.  

Hair Jr. et al. (2005) preconizam que o número mínimo de observações para 

utilização da técnica de análise fatorial seja equivalente a 5 vezes o número de itens da 

escala, sendo o ideal, para atender os critérios de confiabilidade, que se tenha mais de 10 

respondentes por item. Após o tratamento inicial, restaram 2865 questionários válidos, 

quantitativo adequado para garantir o poder estatístico e no prosseguimento da pesquisa. 

Para testar as hipóteses do estudo utilizou-se a técnica de Modelagem de Equações 

Estruturais (HAIR Jr. et al, 2005), que inclui a análise fatorial confirmatória (CFA) e path 

analysis utilizando o pacote lavaan 0.5-23.1097 do R (ROSSEEL, 2012). O modelo de 

mensuração consistiu de 10 fatores, 3 fatores relacionados a UDO (Apreciação Relativista 

– AR, Conforto com diferença – CD e Diversidade de contato – CD); 5 fatores 

relacionados a dimensão Personalidade (Abertura à experiência – AEX, Amabilidade – 

AMA, Conscenciosidade – CON, Extroversão – EXT e Neuroticismo - NEU); 1 fator 

relacionado a dimensão Cinismo Social e, o último fator relacionado a Desejabilidade 

social, utilizado como variável de controle para UDO. 

Face ao padrão de respostas dos entrevistados para as questões da dimensão UDO 

(Figuras 2 a 4), com grande número de respostas situadas nos pontos 5 e 6 da escala 

provocando uma forte assimetria nos dados, foi utilizado a opção “ordered” no Laavan 

(Rosseel, 2012), esta opção utiliza a matriz de correlações policóricas para extração das 

cargas fatoriais e é recomendada quando os dados são ordinais ou categóricos, para esta 

opção o método de estimação é o “WLSMV – weighted least squares with robust 

standard errors and mean- and variance adjusted test statistic”. 



 

Figura 2 - Histogramas para os itens da dimensão Apreciação Relativista (AR) da escala 
M-GUDS-S (UDO) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 3 - Histogramas para os itens da dimensão Conforto com Diferença (CD) da 
escala M-GUDS-S (UDO) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 4 - Histogramas para os itens da dimensão Diversidade de Contato (DC) da 
escala M-GUDS-S (UDO) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo está dividido nos seguintes tópicos: 1) Perfil demográfico das IES 

participantes; 2) Caracterização da amostra; 3) Análise descritiva das respostas; 4) 

Apresentação do modelo geral da pesquisa, 5) Análise do modelo de equação estrutural, 

subdividido em dois passos: o modelo de mensuração e o modelo estrutural e análise das 

hipóteses. 

 

4.1 PERFIL DEMOGRÁFICO DAS IES PARTICIPANTES 

 

Instituto Federal Goiano – Rio Verde 

Nesta pesquisa foi incluído somente o curso de Agronegócios do IFG – RV, o qual 

apresenta aspectos comuns com o curso de Administração das outras instituições. O IFG 

– RV caracteriza-se por maioria de estudantes auto declarados Negros (41,77%), seguido 

DC1 DC2 DC3

DC4 DC5



de Brancos (27,65%), maioria homens (51,76%) e apenas sete alunos ingressaram via 

cotas.  (Tabela 2, 3 e 4)Tabela 6. 

 

Tabela 2 – Distribuição por Cor/Raça – IFG - RV  

Cor/Raça Cor/Raça (%) 

Não declarada 31 18,24 

Amarela 4 2,35 

Branca 47 27,65 

Indígena 0 0 

Parda 57 33,53 

Preta 14 8,24 

Sem informação 17 10 

Total 170  

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 3– Distribuição por Sexo - IFG - RV  

Sexo Sexo (%) 

Feminino 82 48,24 

Masculino 88 51,76 

Total 170  

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 4 – Distribuição nos cursos de acordo o tipo de ingresso (Reserva de vagas) - IFG 
- RV 

 ADM  

 Freq (%)   

NÃO 163 95,88   

SIM 7 4,12   

Ensino Público 7    

Renda Familiar     

Reserva Étnico     

Fonte: INEP 2015 

 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 



O perfil da PUC-PR, considerando os três cursos pesquisados, caracteriza-se por 

maioria de alunos auto declarados Brancos (65,9%), seguido de Negros (11,8%), maioria 

homens (53,06%) e 6,3% dos alunos são beneficiários do ProUni. Este perfil apresenta 

pequenas oscilações nos três cursos. As diferenças mais notáveis são observadas no curso 

de Ciências Contábeis em que o percentual de homens é o maior dos três cursos (69,7%). 

(Tabela 5 a Tabela 6Tabela 8). 

 

Tabela 5 - Número de alunos por curso - PUC-PR 

CURSOS Frequência (%) 

ADMINISTRAÇÃO 940 66,95% 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 309 22,01% 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 155 11,04% 

Total 1440   

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 6 - Distribuição nos cursos  por Cor/Raça – PUC-PR 

Cor/Raça ADM CC CE Total 

 Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Não declarada 120 12,77 24 7,77 18 11,61 162 11,54 
Amarela 31 3,30 7 2,27 5 3,23 43 3,06 
Branca 633 67,34 201 65,05 91 58,71 925 65,88 
Indígena 1 0,11 1 0,32 0 0,00 2 0,14 
Parda 75 7,98 36 11,65 14 9,03 125 8,90 
Preta 24 2,55 9 2,91 7 4,52 40 2,85 
Sem Informação 56 5,96 31 10,03 20 12,90 107 7,62 

Total 940  309  155  1404  
Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 7 - Distribuição nos cursos por sexo – PUC-PR 

 ADM CC CE Total 

Sexo Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Feminino 439 46,70 173 55,99 47 30,32 659 46,94 
Masculino 501 53,30 136 44,01 108 69,68 745 53,06 

Total 940  309  155  1404  
Fonte: INEP 2015 



 
Tabela 8 – Distribuição por Tipo de Funanciamento – PUC-PR 

Financiamento Estudantil PUC - ADM PUC - COM PUC - ECO TOTAL 

 Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%) 

Sim 570 60,64 146 47,25 77 49,68 793 56,5 

não 370 39,36 163 52,75 78 50,32 611 43,5 

Reembolsável FIES 58  34  20  112 17,16 

Reembolsável IES 36  11  1  48 7,35 
Não reembolsável 
PROUNI 100% 

185  74  37  296 45,32 

Não reembolsável 
PROUNI Parcial 

58  35  6  99 15,16 

Não reembolsável IES 55  21  22  98 15,01 

 392 60,00 175 26,80 86 13,20 653 100,0 

Fonte: INEP 2015 

 

Universidade de Brasília - UnB 

O perfil da UnB, considerando os três cursos pesquisados, caracteriza-se por 

maioria de alunos auto declarados Brancos (45,8%), seguido de Negros (37,4%), maioria 

absoluta de homens (57,6%) e 29,6% dos alunos são ingressantes por reserva de vagas 

(29,6%). Este perfil apresenta pequenas oscilações nos três cursos. As diferenças mais 

notáveis são observadas no curso de Ciências Contábeis em que o percentual de Negros 

é o maior dos três cursos (40,1%), aproximando-se da representação dos Brancos (43,2%) 

como também é o curso com mais alunos ingressantes por cotas (31%), bem superior ao 

curso de Administração, em que apenas 17,6% entraram por reserva de vagas. O curso de 

Economia é o curso mais masculino, em que 65,7% dos alunos são homens. (Tabelas 9,10 

e 11). 

 

Tabela 9 - Número de alunos por curso - UnB 

CURSOS Freq (%) 

ADMINISTRAÇÃO 1152 40.28 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1204 42.10 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 504 17.62 

Total 2860   

Fonte: INEP 2015 

 



Tabela 10 - Distribuição nos cursos por Cor/Raça - UnB  

Cor/Raça ADM CC CE Total 

 Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Não declarada 152 13.19 158 13.12 77 15.28 387 13.53 

Amarela 27 2.34 41 3.41 11 2.18 79 2.76 

Branca 555 48.18 518 43.02 237 47.02 1310 45.80 

Indígena 5 0.43 4 0.33 2 0.40 11 0.38 
Não dispõe da 
informação 

3 0.26 - - 1 0.20 4 0.14 

Parda 305 26.48 372 30.90 137 27.18 814 28.46 

Preta 105 9.11 111 9.22 39 7.74 255 8.92 

Total 1152   1204   504   2860   

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 11 - Distribuição nos cursos por Sexo - UnB  

 ADM CONT ECO TOTAL 

 Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Feminino 489 42.45 516 42.86 173 34.33 1178 41.19 

Masculino 663 57.55 688 57.14 331 65.67 1682 58.81 

Total 1152   1204   504   2860  
Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 12 - Distribuição nos cursos de acordo o tipo de ingresso (Reserva de vagas) - 
UnB 

Tabela xxx - Ingresso por reserva de vagas (Cotas) 

 ADM CONT ECO TOTAL 

 Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

NÃO 919 79.77 950 78.90 404 80.16 2273 79.48 

SIM 233 20.23 254 21.10 100 19.84 587 20.52 

Ensino Público   149  56  331  

Renda Familiar 28  47  16  91  

Reserva Étnico 175   177   72   424   

Fonte: INEP 2015 

 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

A UFMG, considerando os três cursos pesquisados, apresenta um percentual de 

alunos auto declarados Brancos de 39,81%, seguido de perto por Negros (33,79%), 



maioria absoluta de homens (59,07%) e 37,96% dos alunos são ingressantes por reserva 

de vagas. Este perfil apresenta algumas diferenças nos três cursos. As diferenças mais 

notáveis são observadas no curso de Ciências Contábeis em que o percentual de Negros 

é o maior dos três cursos (44,84%), superior ao dos Brancos (30,88%), também é o curso 

com mais alunos ingressantes por cotas (39,19%), O curso de Economia é o curso mais 

masculino, em que 65,47% dos alunos são homens. (Tabelas 13, 14, 15 e 16). 

 

Tabela 13 - Número de alunos por curso UFMG 

Cursos Frequência (%) 

ADMINISTRAÇÃO 492 39.49 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 421 33.79 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 333 26.73 

TOTAL 1246   

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 14 - Distribuição nos cursos por Cor/Raça - UFMG 

 ADM CONT ECO TOTAL 

Cor/Raça Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Não declarada 55 11.18 45 10.69 45 13.51 145 11.64 

Amarela 4 0.81 3 0.71   7 0.56 

Branca 214 43.50 130 30.88 152 45.65 496 39.81 
Não dispõe da 
informação 

69 
1494.0

2 
50 11.88 58 17.42 177 14.21 

Parda 132 26.83 166 39.43 69 20.72 367 29.45 

Preta 18 3.66  27 6.41  9 2.70  54 4.33  

Total 492   421   333   1246   

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 15 - Distribuição nos cursos de acordo com Sexo - UFMG 

 ADM CONT ECO TOTAL 

Sexo Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Feminino 216 43.90 216 43.90 115 34.53 510 40.93 
Masculin
o 

276 56.10 276 56.10 218 65.47 736 59.07 

Total 492   492   333   1246   

Fonte: INEP 2015 

 



Tabela 16- Distribuição nos cursos de acordo o tipo de ingresso (Reserva de vagas) - 
UFMG 

Ingresso por reserva de vagas (Cotas) 

 ADM CONT ECO TOTAL 

 Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

NÃO 387 78.66 308 73.16 266 79.88 961 77.13 

SIM 105 21.34 113 26.84 67 20.12 285 22.87 

Ensino Público 105  113  67  285  

Renda Familiar 38  23  29  90  

Reserva Étnico 41    29    28    98    

Fonte: INEP 2015 

 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

A maioria absoluta dos alunos UFSC, considerando os três cursos pesquisados, é 

constituída por Brancos (87,01%), e apenas 11,58% de alunos Negros, maioria absoluta 

de homens (56,89 %) e 21,57% dos alunos são ingressantes por reserva de vagas. Este 

perfil apresenta algumas diferenças nos três cursos. As diferenças mais notáveis são 

observadas no curso de Ciências Econômicas em que o percentual de Negros é o menor 

dos três cursos (8,86%), e praticamente 90% dos estudantes são Brancos (88,98%), é o 

curso com menos estudantes ingressantes por cotas (14,37%) e mais masculino (66,83%). 

Das três modalidades de ingresso por reserva de vagas (ensino público, renda familiar e 

reserva étnica) em nenhum dos três cursos houve ingressante por renda familiar. Isso pode 

denotar um poder aquisitivo dos estudantes superior aos requisitos da Lei de Cotas. 

Também chamou atenção que apenas quatro alunos deixaram de declara Cor/Raça 

(Tabelas 17, 18, 19 e 20). 

 

Tabela 17- Número de alunos por curso - UFSC 

Cursos Freq (%) 

ADMINISTRAÇÃO 1006 36.29 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 931 33.59 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 835 30.12 

TOTAL 2772   

Fonte: INEP 2015 

 



Tabela 18– Distribuição nos cursos por Cor/Raça - UFSC 

 ADM CC CE Total 

Cor/Raça Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Não declarada   1 0.11 3 0.36 4 0.14 

Amarela 11 1.09 7 0.75 13 1.56 31 1.12 

Branca 860 85.49 809 86.90 743 88.98 2412 87.01 

Indígena   1 0.11 1 0.12 2 0.07 

Não dispõe da informação 1 0.10   1 0.12 2 0.07 

Parda 78 7.75 63 6.77 42 5.03 183 6.60 

Preta 56 5.57 50 5.37 32 3.83 138 4.98 

TOTAL 1006   931   835   2772   

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 19 - Distribuição nos cursos de acordo com Sexo - UFSC 

 ADM CC CE TOTAL 

Sexo Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Feminino 437 43.44 481 51.66 277 33.17 1195 43.11 

Masculino 569 56.56 450 48.34 558 66.83 1577 56.89 

TOTAL 1006   931   835   2772   

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 20 - Distribuição nos cursos de acordo o tipo de ingresso (Reserva de vagas) - 
UFSC 

 ADM CC CE TOTAL 

Ingresso por 
reserva de vagas 
(Cotas) 

Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

NÃO 746 74.16 713 76.58 715 85.63 2174 78.43 

SIM 260 25.84 218 23.42 120 14.37 598 21.57 

Ensino Público 205  182  104  491  

Renda Familiar -  -  -  -  

Reserva Étnico 55   36   16   107   

Fonte: INEP 2015 

 

Universidade Federal de Tocantins – UFT 

A maioria absoluta dos alunos UFT, considerando os três cursos pesquisados, é 

constituída por Negros (60,55%), seguida por Brancos (27,56%), maioria absoluta de 



homens (53,27 %) e quase um quarto dos estudantes (24,44%) são ingressantes por 

reserva de vagas. Este perfil apresenta algumas diferenças nos três cursos. No curso de 

Administração 50,72% dos estudantes são mulheres, há menos Negros (53,89%) e menos 

estudantes originários de cotas (21,05%) que a média dos três cursos. No curso de 

Ciências Contábeis, dois terços (66,22%) dos estudantes são negros e 58,06% são 

homens.  

 

Tabela 21 - Número de alunos por curso - UFT 

CURSO Freq (%) 

ADMINISTRAÇÃO 475 35.29 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 453 33.66 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 418 31.05 

Total 1346   

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 22 – Distribuição nos cursos por Cor/Raça - UFT 

 ADM CC CE TOTAL 

         

Cor/Raça Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Não declarada 50 10.53 35 7.73 26 6.22 111 8.25 

Amarela 7 1.47 6 1.32 9 2.15 22 1.63 

Branca 150 31.58 101 22.30 120 28.71 371 27.56 

Indígena 12 2.53 11 2.43 4 0.96 27 2.01 

Parda 210 44.21 241 53.20 206 49.28 657 48.81 

Preta 46 9.68 59 13.02 53 12.68 158 11.74 

Total 475   453   418   1346   

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 23 - Distribuição nos cursos de acordo com Sexo - UFT 

 ADM CC CE TOTAL 

Sexo Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Feminino 241 50.74 190 41.94 198 47.37 629 46.73 

Masculino 234 49.28 263 58.06 220 52.63 717 53.27 

Total 475   453   418   1346   

Fonte: INEP 2015 



 

Tabela 24 - Distribuição nos cursos de acordo o tipo de ingresso (Reserva de vagas) - 
UFT 

 ADM CC CE TOTAL 
Ingresso por 
reserva de 
vagas (Cotas) 

Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

NÃO 403 84.84 363 80.13 339 81.10 1105 82.10 

SIM 72 15.16 90 19.87 79 18.90 241 17.90 

Ensino Público 32  33  35  100  

Renda Familiar 14  15  17  46  

Reserva Étnico 54   71   58   183   

Fonte: INEP 2015 

 

UNIFACISA – Curso de Administração 

A UNIFACISA possui apenas o curso de Administração, dentre os pesquisados, 

com total de 313 alunos, sendo 35,47% autodeclarados negros (pardos + negros), 54,63% 

homens e 59 alunos com bolsa ProUni. Surpreendeu o elevado percentual de alunos que 

não declararam a cor/raça (32,91%). Isso pode mostrar certo desconforto em se identificar 

dentro dos critérios estabelecidos pelo IBGE. (Tabelas 25,26 e 27) 

 

Tabela 25 – Distribuição por Cor/Raça - UNIFACISA  

Cor/Raça Freq. (%) 

Não declarada 103 32.91 

Amarela 9 2.88 

Branca 88 28.12 

Indígena 2 0.64 

Parda 103 32.91 

Preta 8 2.56 

Total 313   

Fonte: INEP 2015 

 

 

 

 



Tabela 26– Distribuição por Sexo - UNIFACISA  

Sexo Sexo (%) 

Feminino 142 45.37 

Masculino 171 54.63 

Total 313   

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 27– Distribuição por Tipo de Financiamento - UNIFACISA  

Financiamento Estudantil Freq (%) 

Reembolsável FIES 49 19,52 

Reembolsável IES 56 22,31 

Não reembolsável PROUNI 100% 58 23,11 

Não reembolsável PROUNI Parcial 1 0,40 

Não reembolsável IES 87 34,66 

 251  
Fonte: INEP 2015 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM 

A maioria absoluta dos alunos UPM, considerando os três cursos pesquisados, é 

constituída por Brancos (78,30%), e apenas 13,05% de alunos Negros e 6% de auto 

declarados Amarelos, maioria absoluta de homens (56,82 %) e 9,95% dos alunos são 

beneficiários do ProUni. Este perfil apresenta algumas diferenças nos três cursos. As 

diferenças mais notáveis são observadas no curso de Ciências Econômicas, 

majoritariamente masculino (70,50%) e no curso de Ciências Contábeis em que o 

percentual de negro (18,79%) é o maior de todos. (Tabelas 28, 29, 30 e 31) 

 

Tabela 28- Número de alunos por curso - UPM 

Cursos Freq (%) 

ADMINISTRAÇÃO 5106 76.15 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 660 9.84 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 939 14.00 

TOTAL 6705   

Fonte: INEP 2015 

 



Tabela 29– Distribuição nos cursos por Cor/Raça - UPM 

 ADM CONT ECO TOTAL 

Cor/Raça Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Não declarada 43 0.84 53 8.03 7 0.75 103 1.54 

Amarela 319 6.25 38 5.76 46 4.90 403 6.01 

Branca 4082 79.95 441 66.82 727 77.42 5250 78.30 

Indígena 7 0.14 1 0.15 1 0.11 9 0.13 
Não dispõe da 
informação 

51 1.00 3 0.45 11 1.17 65 0.97 

Parda 484 9.48 93 14.09 101 10.76 678 10.11 

Preta 120 2.35 31 4.70 46 4.90 197 2.94 

TOTAL 5106   660   939   6705   

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 30 - Distribuição nos cursos de acordo com Sexo - 

 ADM CONT ECO TOTAL 

Sexo Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Feminino 2308 45.20 310 46.97 277 29.50 2895 43.18 

Masculino 2798 54.80 350 53.07 662 70.50 3810 56.82 

TOTAL 5106   660   939  6705   

Fonte: INEP 2015 

 

Tabela 31 - Distribuição nos cursos por tipo de financiamento - UPM 

 ADM CONT ECO TOTAL 

Financiamento 
Estudantil 

Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) 

Não 3775 73.93 425 64.39 641 68.26 4841 72.20 

Sim 1331 26.07 235 35.61 298 31.74 1864 27.80 

Reembolsável FIES 270  43  64  377  

Reembolsável IES 7  2  1  10  
Não reembolsável 
PROUNI 100% 

511  57  99  667  

Não reembolsável 
PROUNI Parcial 

-  -  -  -  

Não reembolsável 
IES 

825   176   214   1215   

Fonte: INEP 2015 

 



4.2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA AMOSTRA 

 

A amostra final foi constituída por 2865 estudantes das oito universidades 

pesquisadas, sendo a maioria proveniente do curso de ADM (58,1%), e proporção 

próxima dos cursos de CC (20,0%) e CE (21,9%). A UPM foi a instituição com maior 

número de respondentes (21,19%) do total. As instituições FACISA e IFG-RV tiveram a 

menor representatividade amostral, contando apenas com os cursos de ADM e 

Agronegócios. As demais IES possuem os três cursos. A maioria dos respondentes foi 

constituída por homens (56,9%) e estudantes não beneficiários de cotas nas IES públicas 

ou ProUni de IES particulares (73,0%). Em relação à Cor/Raça, a maioria respondeu por 

autodeclaração ser Branco (58,9%) e uma parcela de 37,7% declarou ser Negra (Pardos 

+ Brancos). Os detalhes da composição da amostra encontram-se nas Figuras 5, 6, 7, 8 e 

9. Evidencia-se, logo, que a amostra pesquisada apresenta um perfil medianamente 

homogêneo quando levado em consideração o perfil racial, de sexo e beneficiário de cotas 

e ProUni.  

A UFSC, a PUC-PR e a UPM são as instituições mais homogêneas no quesito 

Cor/Raça, reforçado pelos menores percentuais de beneficiários por Ações Afirmativas 

(AA) (cotas ou ProUni), cujos alunos, pelos requisitos exigidos para cumprimento dessas 

AA, em geral, refletem um perfil racio-socioeconômico diferente da maioria dos 

respondentes. 

 

Figura 5 - Distribuição dos respondentes por curso 

 

Fonte: Dados da pesquisa 



 

Figura 6 - Distribuição dos respondentes por Instituição 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 7 - Distribuição dos respondentes por Sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 



Figura 8 - Distribuição dos respondentes em relação as ações afirmativas. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 9 - Distribuição dos respondentes por declaração de raça/cor 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA DAS RESPOSTAS POR VARIÁVEL 

 



Esta análise tem por objetivo obter uma visão geral das respostas por constructo do 

modelo, a fim de ter uma visão geral das respostas. Média, desvio-padrão e coeficiente 

de variação foram analisados.  

Observa-se pela Tabela 32 que os respondentes têm valores inferiores ao valor 

mediano da escala de mensuração (6 pontos, mediana=3,5) em cinismo social. Importa 

mencionar que o cinismo social revela “uma visão negativa da natureza humana, um 

preconceito contra alguns grupos sociais, uma desconfiança das instituições sociais, e 

uma crença de que as pessoas tendem a ignorar meios éticos na busca dos seus objetivos” 

(LEUNG, LI; ZHOU, 2012, p. 1154). Isso significa que, de forma geral, os estudantes 

apresentam uma perspectiva não negativa em relação à natureza humna.  

Em relação às dimensões de UDO, observa-se que as médias são altas 

(considerando a escala de seis pontos), com elevada dispersão nas respostas, revelada 

pelo coeficiente de variação. De forma geral, os estudantes apresentam uma atitude 

relativamente favorável em relação ao diverso.  

Os traços de personalidade estão um pouco acima do valor mediano da escala de 

mensuração, revelando que nenhum traço é típico ou extremamente forte na amostra 

pesquisada. 

 

Tabela 32– Estatística descritiva das variáveis 

Variáveis Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

Personalidade - AM 3,9647 1,0287 25,95% 

Personalidade - EX 3,6161 1,0897 30,13% 

Personalidade - CO 4,0002 0,9471 23,68% 

Personalidade - AE 3,7231 1,0247 27,52% 

Personalidade - NE 3,3022 1,2671 38,37% 

Cinismo social 2,9377 1,2289 41,83% 

UDO - AR 4,5822 1,3264 28,95% 

UDO - CD (invertida) 1,8216 (4,1784) 1,3021 71,48% (31,16%) 

UDO - DC 4,8173 1,3327 27,66% 

Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: N=2865 
 



4.4 MODELO DE EQUAÇÃO ESTRUTURAL  

 

4.4.1 Análise do modelo de mensuração 

 

O modelo de mensuração, como já citado anteriormente, é composto de 10 fatores 

e inicialmente avaliou-se a adequação do modelo com os 47 itens (Personalidade, Cinimo 

Social e as três dimensões de UDO), em seu ajustamento utilizando como critérios: 

Estimativa de CFI - índice de ajuste comparativo, superior a 0,90; SRMR - raiz do resíduo 

quadrático médio padronizado, menor que 0,08 desde que CFI seja superior a 0,92 e, 

RMSEA-raiz do erro quadrático médio de aproximação, menor que 0,07 com CFI 

superior a 0,90 (HAIR Jr. et al, 2014). Além da qualidade do ajuste, conforme sugerem 

Ringle, Silva e Bido (2014), deve-se observar a validade convergente; validade 

discriminante; consistência interna (alfa de Cronbach) e confiabilidade composta. 

No presente estudo, a utilização dos 47 itens apresentou ajustamento próximo ao 

preconizado (CFI=0,911, SRMR=0,066, RMSEA=0,062), contudo, na avaliação da 

validade convergente, os valores de AVE para todos os fatores foram inferiores a 0,5 e 

algumas cargas fatoriais com valor inferior a 0,4. Seguindo o preconizado por Ringle, 

Silva e Bido (2014), caso seja possível, nessas situações devem-se eliminar variáveis 

observadas ou mensuradas dos constructos que apresentam a AVE < 0,50 e que 

apresentem cargas fatoriais menores, desta forma, foram retiradas as variáveis com 

menores cargas dentro de cada fator, mantendo pelo menos 3 variáveis nos fatores 

relacionados a escala de Personalidade e Cinismo social e 4 variáveis nas dimenssões de 

UDO. Foram eliminadas 4 variáveis da dimensão de Personalidade (uma variável por 

constructo: Q2, Q14, Q17, Q19, Q20), 4 variáveis na dimensão de Cinismo Social (Q1, 

Q2, Q3 e Q9) e 3 na dimensão de UDO (Q5, Q12 e Q13). Após a retirada das variáveis, 

os indicadores de ajustamento foram: CFI=0,975; SRMR=0,040 e, RMSEA=0,039. As 

estimativas das cargas fatoriais foram superiores a 0,5 e com nível de significância 

p<0,001. As estimativas de AVE aumentaram para valores próximos a 0,5 e consistência 

interna (alfa de Cronbach), próximos a 0,7 (Tabela 33). 

 

 



Tabela 33 – Alfa de Cronbach 

Variáveis Alfa de Cronbach 

AR 0,6369 

CD 0,9308 

DC 0,7593 

CS 0,7242 

ABE 0,6489 

AMA 0,7787 

CON 0,6650 

EXT 0,7618 

NEU 0,7358 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
 

4.4.2 Análise do modelo estrutural 

 

Após a etapa de mensuração do modelo, foi investigada a relação entre as 

variáveis latentes relacionadas aos cinco traços de personalidade, às três dimensões de 

UDO e desejabilidade social. Salienta-se que a desejabilidade social foi considerada uma 

variável de controle que mede uma possível influência sobre a resposta dos participantes 

da pesquisa, potencialmente presente nas atitudes em relação ao diverso. Para tal, foram 

comparadas as modificações nas estimativas dos coeficientes de correlação entre os 

escores dos três fatores de UDO com as estimativas das correlações parciais entre as 

mesmas variáveis mantendo-se o efeito da desejabilidade social constante, caso haja 

influência da desejabilidade social nos componentes das dimensões de UDO há mudanças 

expressivas nas estimativas das correlações que são apresentadas na Tabela 34. 

 

Tabela 34 – Análise da desejabilidade social 

 AR CD DC DS 
AR 1,0000 0,6150 0,9230 -0,1710 

CD 
0,6106 

(∆=0,0044) 1,0000 0,6730 -0,4440 

DC 
0,9212 

(∆=0,0018) 
0,6582 

(∆=0,0148) 1,0000 -0,2200 
Fonte: Dados da pesquisa 



Nota: Estimativas de correlações de Pearson e parcial dos escores dos três componentes da dimensão de 
diversidade e os escores do fator Desejabilidade sociais (valores acima da diagonal), e estimativas das 
correlações parciais dos escores dos três componentes da dimensão de diversidade (valores abaixo da 
digonal). 
 

Pelas estimativas das correlações entre os escores dos componentes de UDO com 

e sem o efeito da desejabilidade social são bem próximos, com maior diferença igual a 

0,0148 (1,48%), logo é razoável assumir que para a amostra em questão a desejabilidade 

social não teve influência nas respostas nas três dimensões de UDO. 

Após definida a estrutura de mensuração pela Análise Fatorial Confirmatória as 

estimativas dos efeitos foram obtidas pela modelagem das equações estruturais 

considerando o grupo de variáveis sócio demográficas (cotas, idade, sexo, cor/raça), os 

componentes da dimensão de Personalidade e Cinismo social bem como os efeitos de 

moderação de sexo, cota e cor/raça.  Para efeito de representação o modelo empírico é 

apresentado em duas Figuras: 10 e 11.  

 

Figura 10- Modelo empírico (com as variáveis demográficas e cinismo social) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 



Figura 11 - Modelo empírico geral (com a variável personalidade) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os tipos de personalidade revelados pelos estudantes apresentaram-se 

positivamente correlacionados com as três dimensões de UDO, exceto o traço NEU com 

CD. O CS, por outro lado, não tem correlação significativa com nenhuma das dimensões 

de UDO. Esse resultado evidencia a forte relação entre traços de personalidade das 

atitudes dos estudantes em relação ao diverso. (Tabela 35) 

 

Tabela 35 -Estatística descritiva e correlações entre as variáveis VOU COMPLETAR 

 
AEX AMA COM EXT NEU CS AR CD 

Personalidade - AEX 1,000        
Personalidade - AMA 0,480*** 1,000       
Personalidade - COM 0,479*** 0,756*** 1,000      
Personalidade - EXT 0,487*** 0,568*** 0,546*** 1,000     
Personalidade - NEU 0,023ns -0,005 ns 0,005 ns -0,095*** 1,000    
Cinismo Social (CS) 0,014 ns 0,043 ns 0,027 ns 0,023 ns 0,227*** 1,000   
UDO - AR 0,426*** 0,648*** 0,532*** 0,400*** 0,049* 0,043 ns 1,000  
UDO -CD 0,359*** 0,582*** 0,585*** 0,324*** -0,014 ns -0,062 0,615*** 1,000 
UDO DC 0,447*** 0,606*** 0,534*** 0,392*** 0,065*** 0,014 ns 0,923*** 0,673*** 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
Nota: *p, 0.05; **p , 0.01; ns Não significativo Teste bicaudal. Não foram incluídas as as estatísticas 
descritivas pois as variáveis são centradas (Média 0,0 e Var 1,0). 
 



O coeficiente de determinação é a medida da quantidade de variação na variável 

dependente associada com a variação na variável independente. Diz, portanto, a 

quantidade de variação nas dimensões do UDO explicada pelas variáveis 

sociodemográficas, traços de personalidade e cinismo social combinadas. Os valores 

obtidos. O R2 varia de 0 (zero) a +1, logo os valores obtidos na pesquisa (mínimo de 

0,615) e máximo de 0,744 é um bom modelo preditivo, como apresentado na Tabela 36.  

 

Tabela 36 - Coeficiente de determinação Geral (R2) 

Dimensões UDO R2  (*) 

Apreciação relativista 0,6458 

Conforto com diferença 0,7443 

Diversidade de contato 0,6150 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
(*) Inclui os efeitos de moderação 

 

4.5 ANÁLISE DAS HIPÓTESES 

 

4.5.1 Teste de médias das instituições para as dimensões de UDO 

 

Inicia-se esse tópico com um panorama das médias referentes às dimensões de 

UDO para cada IES. Para as três dimensões de UDO foram detectadas diferenças entre 

os escores (p<0,001) quando comparadas às oito IES. A comparação das médias das IES 

está apresentada na Figura 12. Grupos ligados por uma mesma barra horizontal, na Figura 

12, não apresentam médias diferentes quando comparadas pelo teste t de student, 

considerando o nível de significância de 5%. 

Para Apreciação Relativista (AR) a Instituição com escores que denotam atitudes 

UDO mais positivas por parte dos respondentes foi a UNB seguida de UFMG, UPM, 

UFT, UFSC, IFG-RV, PUC-PR e FACISA. Quando se compara as médias das IES, teste 

t ao nível de significância 0,005, percebe-se a formação de três grupos de acordo com as 



médias, o primeiro grupo em que se inclui UFT, UPM, UFMG e UNB que são as IES 

com escores mais elevados e estatisticamente diferentes (P<0,05) de FACISAe PUC-PR 

(segundo grupo), que são as IES com menores médias de escore e um terceiro grupo que 

se incluem IFG-RV e UFSC que por seus valores médios intermediários, não 

apresentando diferenças significativas com relação as IES dos dois grupos citados 

anteriormente. 

Para o fator Conforto com Difenrença (CD) a IES com maior média de escores foi 

o IFG-RV, seguido por UFSC, UFMG, UPM, PUC-PR, UFT, FACISA e UNB (IES com 

maior média para Apreciação relativista). A comparação das médias, é possível separar 

as oito IES em três grupos: o primeiro em que se inclui as duas IES com maiores médias 

(IFG-RV e UFSC) que são estatisticamente diferentes das médias de FACISA e UNB, 

grupo de IES com menores médas e o último grupo com (UFT, PUC-PR, UPM e UFMG), 

que possuem médias intermediárias.  

As médias das IES para os escores do fator Diversidade de Contato, se 

distribuíram em sequência muito semelhante ao observado para o fator AR.  A 

comparação das médias, considerando a significância estatística pelo teste t, resulta no 

mesmo agrupamento, um grupo com (UFMG, UNB, UPM e UFT) maior média, as IES 

com estudantes com atitudes mais positivas para este fator, estatisticamente diferente das 

duas IES com menor média (FACISA e PUC-PR) e o último grupo com IFG-RV e UFSC 

com médias intermediárias não estaticamente diferentes das anteriores. 

 

Figura 12 - Teste de médias das instituições para as dimensões de UDO 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 



4.5.2 Teste de hipõteses 

 

Hipótese 1: Pessoas mais jovens terão atitudes UDO mais positivas que pessoas mais 

velhas.  

A variável Idade apresentou um β significativo e negativo (-0,003) apenas com CD 

(conforto com diferença), componente afetivo da UDO (Tabela 37). Assim, estudantes 

mais jovens tendem a possuir atitudes mais favoráveis. Este resultado mostra que se tem 

uma expectativa de redução em 0,003 desvio padrão em CD para cada ano de aumento 

na idade do aluno. 

 

Tabela 37 – Coeficiente de regressão padronizado (β) de Idade e dimensões de UDO 

 
AR 

β 

CD 

β 

DC 

β 

Idade -0,001 

(p=0,512>0,05) 

-0,003 

(p=0,019<0,05) 

-0,001 

(p=0,417>0,05) 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
Legenda: β =Coeficiente de regressão padronizado 
 

Hipótese 2: As mulheres terão atitudes UDO mais positivas que os homens. 

O β apresentado na Tabela 38 representa a estimativa da diferença entre homens 

e mulheres. Esse resultado revela uma expectativa de diferença de 0,183 (em AR) e 0,209 

(em DC) desvios padrões entre os dois sexos em favor das mulheres, respectivamente. 

Isso significa que as mulheres, mais que os homens contribuem para atitudes mais 

favoráveis nas dimensões AR e DC, o que suporta a hipótese do estudo. 

 

 

 

 



Tabela 38 - Coeficiente de regressão padronizado (β) de Sexo e dimensões de UDO 

 AR 
β 

CD 
β 

DC 
β 

Sexo 0,183 

(p=0,000<0,001) 

0,031 

(p=0,286>0,05) 

0,209 

(p=0,000<0,001) 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
Legenda: β =Coeficiente de regressão padronizado 
 

Hipótese 3: Pessoas autodeclaradas não-brancas (pessoas pretas, amarelas e pardas) terão 

atitudes UDO mais positivas do que aquelas autodeclaradas brancas. 

Não há evidências estatísticas do efeito de Cor/Raça em nenhuma das dimensões 

de UDO. (Tabela 39), não suportando a hipótese do estudo.  

 

Tabela 39 - Coeficiente de regressão padronizado (β) de Cor/Raça e dimensões de UDO 

COR/RAÇA AR CD DC 

Raça (Não Branca) 0,012 
(p=0,748>0,05) 

-0,020 
(p=0,519>0,05) 

0,020 
(p=0,591>0,05) 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Hipótese 4: As dimensões de personalidade são capazes de predizer as atitudes do UDO 

diretamente. 

A Amabilidade e Abertura à Experiência predizem positivamente as três 

dimensões de UDO. Assim, estudantes com traços elevados de AMA e AEX tendem a ter 

atitudes mais favoráveis ao diverso nas dimensões AR, CD e DC. Ao contrário, a 

Extroversão prediz negativamente a CD significando que estudantes com traços mais 

elevados de EXT, tendem a ter atitudes CD menos favoráveis. O traço Conscienciosidade 

não explica nenhuma das três dimensões de UDO, enquanto estudantes com traço elevado 

de Neuroticismo tendem a ter atitudes de CD menos favoráveis. Assim sendo, a hipótese 

4 foi parcialmente suportada. (Tabela 40). 

 



Tabela 40 - Coeficiente de regressão padronizado (β) de traços de Personalidade e 
dimensões de UDO 

 AR CD DC 

Amabilidade 
0,6835 0,3668 0,5401 

(p=0,000<0,001) (p=0,000<0,001) (p=0,000<0,001) 

Abertura à experiência 
0,1875 0,0972 0,2412 

(p=0,000<0,001) (p=0,000<0,001) (p=0,000<0,001) 

Conscienciosidade 
-0,0249 0,4172 0,0513 

(p=0,5357>0,05) (p=0,412>0,05) (p=0,2209>0,05 

Extroversão 
-0,0375 -0,1784 -0,0372 

(p=0,1756>0,05) (p=0,019<0,05) (p=0,1979>0,05) 

Neuroticismo 
-0,0084 -0,0507 0,0298 

(p=0,6785>0,05) (p=0,0129<0,05) (p=0,1463>0,05) 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Hipótese 5: O cinismo social estará negativamente relacionado as atitudes UDO. 

Os achados da pesquisa revelaram que o CS não prediz nenhuma dimensão de 

UDO, conforme Tabela 41., não suportando a hipótese do estudo.  

Este resultado requer estudos mais profundos pois o sentido da relação foi ao 

contrário do que se previa teoricamente, pois pessoas com forte visão negativa em relação 

à natureza, pessoas, etc. tenderiam a ter uma atitude menos favorável ao diverso.  

 

Tabela 41 - Coeficiente de regressão padronizado (β) de Cinismo Social e dimensões de 
UDO 

 
AR CD DC 

Cinismo Social 0,03 

(p=0,117>0,05) 

0,027 

(p=0,109>0,05) 

0,027 

(p=0,183 >0,05) 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

A Tabela 42 sintetiza os resultados da análise das hipóteses apresentados 

anteriormente.  

 



Tabela 42 - Resultados da análise ds hipóteses 

Hipóteses AR CD DC 

Idade NS S [+] NS 

Sexo S [+] NS S [+] 

Raça NS NS NS 

Personalidade AMA S [+] S [+] S [+] 

Personalidade AEX S [+] S [+] S [+] 

Personalidade COM NS NS NS 

Personalidade EXT NS S [+] NS 

Personalidade NEU NS S [+] NS 

Cinismo social NS NS NS 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 
Nota: NS = não significativo; S = significativo 
 

4.5.3 Análise do efeito moderador 

 

Além das hipóteses apresentadas, o modelo empírico evidenciou (Figuras 10 e 11) 

que algumas variáveis desempenhavam um papel moderador. Assim, embora não tendo 

sido hipotetizadas na proposta inicial, a seguir apresentam-se as análises do efeito 

moderador da variável SEXO entre as dimensões de UDO e dois traços de personalidade 

AEX e AMA, Beneficiários ou Não Beneficiários e raça como moderadora entre AR e 

CS.   

Em relação à moderação da variável Sexo, observou-se um efeito positivo entre 

AE e AR, mais forte para homens do que para mulheres (Figura 13). Um teste do 

coeficiente de inclinação das retas para homens e mulheres suportou esta argumentação, 

mostrando uma inclinação para homens (b=0,1875, t=7.37, p<0,001) maior que a das 

mulheres (b=0.1374, t=6,04, p<0,001). Isso significa que estudantes do sexo feminino 

com traços de Personalidade mais intensos de AE têm menor influência na dimensão AR 

(apreciação relativista – dimensão cognitiva da UDO) do que estudantes do sexo 

masculino. 

 

 

 



Figura 13 - Efeito de interação da AR e AE sobre a variável Sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Ainda em relação à moderação da variável Sexo, observou-se um efeito positivo 

entre AE e CD, mais forte para homens do que para mulheres (Figura 14). Um teste do 

coeficiente de inclinação dos b´s da regressão suportou esta argumentação, mostrando 

uma inclinação para homens (b=0.0972, t=3.68, p=0,002<0,01) maior que a das mulheres 

(b=0.0473, t=2.00, p=0,0453<0,05). Isso significa que estudantes do sexo feminino com 

traços de Personalidade mais intensos de AE têm menor influência na dimensão CD 

(conforto com diferença – dimensão afetiva da UDO) do que estudantes do sexo 

masculino. Ou seja, os homens com maior AE tendem a influenciar mais positivamente 

as atitudes de UDO na dimensão CD do que as mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 14 - Efeito de interação da CD e AE sobre a variável Sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Ainda explorando a moderação da variável Sexo, observamos um efeito positivo 

entre AM e AR, forte tanto para homens do que para mulheres (Figura 15). Um teste de 

coeficiente de inclinação dos b´s da regressão suportou esta argumentação, mostrando 

uma inclinação para homens (b=0,6835, t=16,96, p=0,000<0,001) próxima da inclinação 

das mulheres (b=0.7690, t=19.96, p=0.0000<0,001). Observamos uma peculiaridade 

nessa moderação, no sentido que traços mais fortes de AM (traço de amabilidade de 

personalidade) e atitudes mais favoráveis de AR a moderação é mais intensa para 

Mulheres. Isso significa que estudantes do sexo feminino com traços de Personalidade 

mais intensos de AM tendem a influenciar mais na dimensão AR (apreciação relativista - 

dimensão cognitiva da UDO) do que estudantes do sexo masculino.  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 15 - Efeito de interação da AR e AM sobre a variável Sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Ainda considerando a moderação da variável Sexo, observamos um efeito positivo 

entre AM e DC, forte tanto para homens do que para mulheres (Figura 16), similar ao 

efeito de AM e AR, visto anteriormente. Um teste de coeficiente de inclinação com 

técnicas de regressão suportou esta argumentação, mostrando uma inclinação para 

homens (b=0,5401, t=12,85, p<0,001) inferior estatisticamente (p=0,0218<0,05) da 

inclinação para as mulheres (b=0,6222, t=15,48, p<0,001). Observou-se uma 

peculiaridade nessa moderação, no sentido que traços mais fortes de AM (traço de 

amabilidade de personalidade) e atitudes mais favoráveis de DC (diversidade de contato 

- dimensão comportamental da UDO) a moderação é mais intensa para Mulheres. Isso 

significa que estudantes do sexo feminino com traços de Personalidade mais intensos de 

AM tendem a influenciar mais na dimensão DC do que estudantes do sexo masculino.  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 16 - Efeito de interação da DC e AM sobre a variável Sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa de ampo 

 

Em relação à variável Beneficiários que capta o efeito dos alunos que responderam 

que eram benficiários de financiamento estudantil nas IES privadas ou que ingressaram 

em instituições públicas por intermédio de reservas de vagas, observou-se um efeito 

moderador entre CS e AR para estudantes beneficiários (ingressantes por cotas nas 

instituições públicas ou beneficiários de bolsas ProUni) e não beneficiários (Figura 17). 

Um teste de inclinação com técnicas de regressão suportou esta argumentação, mostrando 

uma inclinação para estudantes não beneficiários por cotas (b=0,0547, t=2,85, 

p=0,0044<0,01) estatisticamente diferente da inclinação para os beneficiários (b=0,0213, 

t=1,06, p=0,2896>0,05). Isso significa que, enquanto os estudantes não beneficiários por 

cotas com CS (cinismo social) mais intenso tendem a ter influência positiva na dimensão 

AR (apreciação relativista – dimensão cognitiva da UDO) os beneficiários tendem a 

influenciar em menor proporção essa relação. Logo, os beneficiários com elevado CS 

tendem a ter atitudes menos favoráveis em relação à AR, ao passo que os não 

beneficiários com elevado CS tendem a ter atitudes mais favoráveis à AR. 

 

 

 

 

 



Figura 17 - Efeito de interação entre AR e CS sobre a variável Beneficiários  

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Em relação à variável Beneficiários, observou-se um efeito moderador entre CS e 

DC inveso para estudantes beneficiários (ingresso por cota ou alunos de IES privadas que 

utilizam financiamento estudantil - ProUni) e não beneficiários (Figura 18). As 

estimativas do b´s que captam o efeito de CS em DC para estudantes não beneficiários 

por cotas apresenta inclinação positiva (b=0,0230, t=1,15, p=0,2516>0,05) e negativa 

para os beneficiários (b=-0,0108, t=-0,52, p=0.6059>0,05), as duas estimativas não 

diferem significativamente quando confrontadas com a nulidade, entretanto, quando 

confrontadas a estimativa de não beneficiários e beneficiários, a diferença estimada é de 

-0,0338, p=0,0218<0,05 indicando que as duas retas possuem inclinações 

significativamente distintas. Isso significa que, enquanto os estudantes não beneficiários 

por cotas com CS (cinismo social) mais intenso tendem a ter influência positiva na 

dimensão DC (diversidade de contato – dimensão comportamental da UDO) os 

beneficiários tendem a influenciar negativamente essa relação. Logo, os beneficiários 

com elevado CS tendem a ter atitudes menos favoráveis em relação à DC, ao passo que 

os não beneficiários com elevado CS tendem a ter atitudes mais favoráveis à DC.  

 

 

 



Figura 18 - Efeito de interação entre CS e DC sobre a Variável Beneficiários 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Em relação à variável Sexo, observamos um efeito moderador positivo entre AE 

e DC tanto para estudantes mulheres quanto para os homens (Figura 19). Um teste de 

inclinação com técnicas de regressão suportou esta argumentação, mostrando uma 

inclinação positiva para mulheres (b=0,1755, t=7,39, p<0,0001) e homens (b=0,2412, 

t=9,08, p<0,0001), com leve efeito marginal menor para as mulheres. Isso significa que, 

tanto mulheres como homens influenciam positivamente a relação entre o traço de 

personalidade AE (abertura à experiência) e DC (diversidade de contato – dimensão 

comportamental da UDO), mas a força perde valência, para as mulheres, à medida que 

AE é mais intensa.  
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Figura 19- Efeito de interação entre AE e DC sobre a Variável Sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na sessão anterior foram analisadas as hipóteses estabelecidas no modelo teórico 

proposto. Outras hipóteses de interação emergiram dos dados empíricos. Visando 

consolidar os principais achados, inicia-se a discussão com os efeitos diretos entre as 

variáveis estudadas e, na sequência, os efeitos de moderação.  

A idade tem efeito negativo direto na CD (conforto com diferença) - a dimensão 

afetiva da UDO, contrariamente aos resultados obtidos em pesquisas de Strauss, Sawyerr 

e Connerley (2008) em que a idade foi positivamente relacionada com o componente 

UDO conforto com as diferenças. Miville et al. (1999) e Sawyerr, Strauss e Yan (2005) 

não encontraram evidência empírica entre idade e atitudes em relação ao diverso. 

Estudantes mulheres apresentaram escores mais elevados em AR e DC do que os 

estudantes homens. Strauss e Connerley (2003) investigaram o constructo UDO em uma 

amostra com 252 estudantes universitários estadunidenses encontraram que as mulheres 

apresentaram escores mais elevados em CD. Sawyerr, Strauss e Yan (2005) encontraram 

que mulheres apresentaram uma atitude mais positiva que homens, nas dimensões CD e 

AR, confirmando os resultados da pesquisa realizada no Brasil.  



O constructo Personalidade apresentou algumas relações diretas. Os estudantes 

com elevados escores em AM tendem a ter atitudes UDO mais favoráveis em todas as 

dimensões. Este resultado confirma os achados de Strauss e Connerley (2003), em que 

também o traço AM foi preditor das três dimensões de UDO (AR, CD e DC).  

Os estudantes com elevado escores do traço EXT também tendem a ter atitudes 

mais favoráveis nas três dimensões de UDO. Thompson et al., (2002), aplicando a escala 

NEO-PI-R (mede também os cinco fatores de traços de personalidade) em uma amostra 

com 106 estudantes de pós-graduação nos Estados Unidos, encontraram uma correlação 

positiva entre AMA, EXT e AEX, e negativa com NEU. Só não encontrou relação com 

CO. A AEX, no resultado de regressão, explicou 41% da variância nos escores de M-

GUDS, que mensura a atitude UDO.  

Os estudantes com elevados traços de extroversão apresentaram uma relação 

negativa com CD. Isso significa que estudantes com forte traço de EXT tendem a ter 

escores menos elevados na dimensão afetiva da UDO (CD), podendo não se sentir, por 

exemplo, à vontade com pessoas de outras raças.  

Estudantes que responderam com altos escores em NEU tendem a ter uma atitude 

mais desfavorável ao CD. Assim, os estudantes que são mais tensos e nervosos com mais 

frequência tendem a apresentar atitudes menos favoráveis ao CD, dimensão afetiva da 

UDO. Thompson et al. (2002) encontraram o mesmo resultado para a atitude UDO global.  

O traço CON não é preditor de atitudes UDO. Roberts et al. (2009), usaram a 

escala CPI (California Psye negativa com AR. chological Inventory) para medir 

personalidade e encontraram uma relação positiva do traço consciência social e UDO, em 

uma amostra de 104 estudantes de graduação e pós-graduação. 

Em suma, a variável traço de personalidade é importante preditora das dimensões 

de UDO, da mesma forma que a variável sexo. Este é um achado importante pois pode 

ajudar a entender como os traços e a variável sexo podem explicar a aceitação (ou não) 

de estudantes em relação ao diverso como também o reconhecimento (ou não) de 

similaridades entre pessoas.  

Uma análise do efeito moderador indica que o cinismo social não prediz 

diretamente nenhuma das dimensões do UDO. No entanto, quando moderado pela 

variável beneficiários de AA, influencia a dimensão AR e DC. É interessante observar 



que os beneficiários com elevado CS tendem a ter atitudes proporcionalmente menos 

favoráveis em relação à AR ao passo que os não beneficiários com elevado CS tendem a 

ter atitudes proporcionalmente mais favoráveis à AR. Obteve-se mesmo resultado para a 

dimensão DC.  

CS revela descrença perante a vida, pessoas e instituições, pessimismo perante os 

eventos (LEUNG et al., 2004; LEUNG et al., 2007), uma visão negativa da natureza 

humana, preconceito em relação a alguns grupos sociais (LEUNG, LI, ZHOU, 2012). O 

fato de o CS ser moderado pela variável beneficiários de AA, poderia ser interpretado a 

partir da consideração do contexto no qual, de forma geral, pertencem os beneficiários de 

AA. São estudantes com determinado perfil racial, socioeconômico e formação 

educacional, que tende ser diferenciado do grupo dominante dos estudantes de ensino 

superior. Inseridos nesse ambiente, os alunos beneficiários de AA podem, eventualmente, 

ter uma perspectiva menos positiva em relação à vida e conquistas futuras, em função de 

suas experiências e convívio social. Assim, comparativamente aos não beneficiários de 

AA, a relação entre as atitudes voltadas ao diverso e CS podem ser mais influenciadas 

pelos estudantes beneficiários de AA. Vale ressaltar que dentre as IES públicas o 

percentual de beneficiários variou de 14,37% (UFSC) à 37,24% (UFMG) enquanto nas 

IES privadas de 9,95% (UPM) a 28,2% (PUC-PR). Essas cifras apontam para um perfil 

relativamente heterogêneo nessas instituições.  

Uma análise do efeito de interação também revelou que a variável Sexo modera 

cinco relações entre traços de personalidade (AEX e AMA) e as três dimensões de UDO 

(AR, CD e DC), indicando que, no geral, mulheres têm atitudes mais positivas que os 

homens. Várias pesquisas com o constructo UDO têm evidenciado recorrentemente que 

as mulheres, mais que os homens, tendem a aceitar diferenças e semelhanças entre si e 

outros (MIVILLE et al., 1999). 

Pesquisas indicam que mulheres são mais propensas do que os homens de ter 

atitude multicultural mais liberal (SCHUMAN; STEETH; BOBO; KRYSAN, 1997; 

TERENZINI, SPRINGER; PASCARELLA; NORA, 1995). Outras evidências empíricas 

sugerem que mulheres e não-brancos são mais prováveis do que homens e brancos a ter 

atitudes positivas com relação a ação afirmativa e programas de diversidade (KOSSEK; 

ZONIA, 1993; PARKER, BALTES; CHRISTLANSEM, 1997). Conforme argumenta 

Strauss e Connerley (2003), embora a ação afirmativa e programas de diversidade não 



tenham como foco as diferenças culturais em si, pode-se argumentar que se alguém apoia 

esses programas também teria uma atitude positiva às pessoas que se beneficiam deles, o 

que poderia ser uma das razões pelas quais as mulheres teriam atitudes UDO mais 

favoráveis que os homens. Este fato, poderia por a força de moderação mais elevada das 

mulheres vis-à-vis os homens.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi investigar os axiomas sociais, traços de personalidade 

e variáveis sócio demográficas de estudantes universitários brasileiros como preditores 

de suas atitudes em relação ao diverso (UDO, nas dimensões AR, CD e DCC). Os 

resultados com 2865 estudantes brasileiros de oito IES (públicas, privadas, de diferentes 

portes) representes das cinco regiões geográficas do Brasil dos cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas revelaram: a) Idade prediz negativamente CD; 

b) Sexo (mulheres) é preditor de atitudes mais positivas nas três dimensões de UDO; c) 

Raça (não brancos) não tem efeito preditor estatisticamente significativo com nenhuma 

das três dimensões de UDO; d) os traços de personalidade, principalmente Amabilidade 

e Abertura à experiência são preditores de dimensões de UDO; e) o Cinismo Social (CS) 

não é uma variável preditora de UDO; f) a variável Sexo tem importante papel moderador 

para acentuar a relação de traços de personalidade (AMA e AEX) e as três dimensões de 

UDO; g) a variável beneficiários de AA exerceu um papel moderador na relação CS e 

AR e DC.  

Esses resultados, em síntese, revelam que das variáveis demográficas o Sexo, 

mulheres mais que homens, e os traços de personalidade exercem maior influência nas 

atitudes UDO e que o Cinismo Social (um Axioma Social) não tem influência direta nas 

dimensões UDO, apenas moderada com a variável Beneficiários de AA. Essa é uma 

contribuição à literatura de UDO, pois é a única pesquisa realizada no Brasil com 

estudantes de uma ampla amostra regional. Além disso, é a primeira vez que um axioma 

social (CS) é considerado no modelo teórico como antecedente de UDO.  

O M-GUDS-S (escala utilizada nesta pesquisa para mensurar o UDO) indica 

níveis de consciência e aceitação multicultural. Altos escores em M-GUDS-S refletem a 



presença de três importantes componentes da personalidade multicultural (o senso de 

pertencimento, diversidade de contato e universalidade), segundo Fuertes, Miville et al. 

(2000) e Miville et al. (1999). Considerando que UDO é uma medida de tolerância social, 

ao determinar quais características individuais dos estudantes influenciam UDO, esta 

pesquisa espera contribuir para aprimorar as experiências educacionais dos estudantes e 

assistir as IES pesquisadas a implementar programas e/ou serviços de suporte para 

aumentar as experiências multiculturais (diferenças étnico-raciais, culturas regionais) de 

estudantes e prepará-los para serem membros produtivos em uma sociedade global, como 

apontou Toscano (2012). Essa é uma contribuição prática fundamental para a educação 

superior que, por meio das políticas de AA, estão se tornando mais diversas. 

O achado de que as mulheres apresentam a tendência de atitudes mais favoráveis 

em relação à UDO do que os homens indica que é necessário abordar os estudantes 

homens de forma diferente das estudantes mulheres com relação à consciência sobre a 

diversidade nos programas de diversidade das IES, uma vez que as mulheres apresentam 

maior propensão ao UDO do que os homens. Esta também é uma importante contribuição 

para o desenvolvimento de ações voltadas à diversidade nas IES pesquisadas.  

Este estudo, transcendendo o objetivo, verificou uma heterogeneidade no perfil 

dos estudantes dos cursos de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, 

como consequência do acesso de alunos beneficiários por cotas ou ProUni, lembrando 

que as políticas de ação afirmativa “tem como meta tratar de maneira diferente os 

diferentes, minimizando as formas de discriminação que impeçam o acesso a 

oportunidades e benefícios, de forma a se atingir a igualdade real (TRAGTENBERG; 

BASTOS; PERES, 2006). Nessa mesma linha de argumentação, Felicetti (2014) defende 

que o objetivo de medidas de ações afirmativas é produzir igualdade real entre as pessoas 

e, em extensão, contribuir para a diminuição das desigualdades educacionais e sociais 

entre elas. Na medida que os resultados da pesquisa contribuem para dar suporte para 

programa/ações nas IES pesquisadas voltadas para grupos subrepresentados que 

ingressam nas IES via ações afirmativas governamentais, esta pesquisa cumpre sua 

função de gerar impacto social.  

 

Limitação e agenda para futuras pesquisa 



 

A aplicação de uma pesquisa quantitativa apresenta vantagens por permitir 

investigar uma amostra ampla, como foi o caso desta pesquisa, com abrangência nacional. 

No entanto, é importante reconhecer suas limitações. A estratégia de pesquisa 

quantitativa, com todo o rigor metodológico e estatístico, como foi adotado nesta 

investigação, gera resultados sobre “o que” e “o porquê” (em parte pelo modelo de 

variáveis antecedentes e moderadoras), mas não alcança profundidade para entender o 

“como” dos achados empíricos. Nesse sentido, uma pesquisa qualitativa, por exemplo, 

com uso da técnica de grupo de foco, permitiria entender melhor o que está por traz de 

uma atitude positiva em relação à similaridade e diferença, como revelado na pesquisa.  

Outra limitação que importa comentar é o fato de os 2865 questionários terem sido 

preenchidos em sala de aula, na presença do professor ou de seus assistentes, com 

percepção de tempo relativamente controlado pelos estudantes. Não obstante antes de 

iniciar a resposta os alunos terem assinado a participação espontânea na pesquisa 

(TECLE), mister se faz reconhecer a possibilidade de certa pressão. Outro fator poderia 

ser a possível influência da desejabilidade social nas respostas, apesar dos testes 

estatísticos mostrarem que a DS não teve influência nesta pesquisa. Contudo, Miville et 

al., (1999) alegam que o M-GUDS não está sujeito a manipulação de respostas pelos 

estudantes e que com o anonimato (como foi aplicado nesta pesquisa), os participantes 

geralmente abordam o processo de avaliação dos itens de forma livre e aberta. Essas 

considerações dos autores criadores da escala traz um conforto de que as respostas 

realmente não devem ter sido viesadas pelo efeito da desejabilidade social. Mesmo assim, 

para futuras pesquisas, recomenda-se aplicar o instrumento online para comparar os 

resultados obtidos com a forma de aplicação presencial.  

Finalmente, cabe uma reflexão sobre a perspectiva cultural subjacente ao M-

GUDS. Trata-se de um instrumento com visão etic preponderantemente com valores e 

contexto cultural americanos (estadunidense). Sugere-se para futuros estudos desenvolver 

uma escala adaptada para a realidade cultural brasileira, principalmente os itens voltados 

à raça. O critério do IBGE de auto declaração de Cor/Raça difere dos Estados Unidos. 

Em uma sociedade miscigenada como a Brasileira, em que a ideologia da “democracia 

racial” parece presente no inconsciente coletivo, uma reflexão final vai na linha de pensar 



o que significa ser negro no Brasil. Faz sentido essa reflexão pois o percentual de 

estudantes que não responderam ao item do questilnário Cor/Raça foi significativo.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Declaração de anuência das IES 

 

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO ONDE SERÃO COLETADOS OS DADOS) 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que aceitamos a realização do projeto de pesquisa 

“Explorando a relação entre axiomas sociais, personalidade, variáveis demográficas e 

atitudes de estudantes universitários brasileiros com relação ao diverso”, sob 

responsabilidade da pesquisadora Profa. Darcy M. M. Hanashiro, docente do Programa 

de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.  

 

 

 

Local, _____/ ________/ __________. 

 

 
Prof(a). Dr(a). _____________________________________________ 
Coordenador(a) de pesquisa ou Pró-Reitor de Pesquisa da (nome da IES)  
 

 

  



Apêndice 2 – Questionário aplicado nas IES  

 

Pesquisa sobre Atitudes de universitários em relação ao diverso (B) 

 

Estamos conduzindo um projeto de pesquisa interinstitucional liderado pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie com participação das seguintes instituições: IF – Goiano Rio Verde, 
UFMG, UFSC, UFT, Unifacisa e UnB. O objetivo da pesquisa é explorar a relação entre axiomas 
sociais, personalidade, variáveis demográficas e atitudes de estudantes universitários brasileiros 
com relação ao diverso. A amostra será constituída por alunos dos cursos de Administração, 
Contabilidade e Economia.  

Gostaríamos de obter sua cooperação para responder o questionário. As informações 
coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, 
a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas. 

Não existem respostas certas ou erradas. Os resultados da pesquisa serão somente 
usados para fins acadêmicos. A qualidade dos resultados dependerá do seu cuidado ao 
responder o questionário. O tempo previsto de resposta é em torno de 10 minutos. 

 

(   ) Declaro que li e entendi os objetivos desta pesquisa. Estou ciente que a participação é 
voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de retirar-me da pesquisa, sem qualquer 
penalidade ou prejuízo. 

 

São Paulo, ______ de _____________________ de 2017. 

 

 

Seção 1 

A seguir são solicitados alguns dados pessoais que são muito importantes para a 
pesquisa. Por favor, NÃO DEIXE DE RESPONDER, pois isso traz prejuízo para a 
análise dos dados. Marque com um X a alternativa que diz respeito a você, exceto idade, 
em que deve preencher.  

 

Sexo 

(   ) Homem 

(   ) Mulher 

 

Cor ou Raça (critério adotado pelo IBGE) 



(   ) Amarela (asiáticos)                                    (   ) Negra 

(   ) Branca                                                       (   ) Parda 

(   ) Indígena 

 

Religião 

(   ) Católica                                                      (   ) Protestante 

(   ) Espírita                                                       (   ) Sem religião 

(   ) Outra - Mencionar qual:________________ 

 

Idade: _____anos 

 

Ingresso por reserva de vagas (cotas): (   ) Sim     (   ) Não  

 

 

Curso 

(   ) Administração  

(   ) Ciências Contábeis 

(   ) Ciências Econômicas  

 

Nome da Universidade: 
________________________________________________ 

 

 

 

Seção 2 - INSTRUÇÕES  

As afirmações abaixo dizem respeito ao contato entre as pessoas. Responda com 

base nas suas próprias experiências, marcando com um X no número que melhor as 

representa. Os números ao lado de cada frase significam o seguinte: 



Discordo 
Totalmente 

Discordo Discordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 6 

       

Afirmações 1 2 3 4 5 6 

1. Eu gostaria de fazer parte de uma organização que me 
estimulasse a conhecer pessoas de diferentes países. 

      

2. Pessoas com deficiência podem me ensinar coisas que 
eu não poderia aprender com outras pessoas. 

      

3. Conhecer alguém de uma raça diferente da minha é 
geralmente uma experiência desconfortável para mim. 

      

4. Eu tenho interesse em conhecer pessoas que falam mais 
de um idioma. 

      

5. Eu consigo compreender melhor uma pessoa quando eu 
sei o quanto ele/ela é tanto similar como diferente de mim. 

      

6. Eu só me sinto à vontade com pessoas da minha própria 
raça. 

      

7. Eu me interessaria em participar de atividades que 
envolvessem pessoas com deficiência.  

      

8. Saber como uma pessoa é diferente de mim enriquece 
muito a nossa amizade. 

      

9. É muito difícil eu me sentir próximo(a) de uma pessoa de 
outra raça. 

      

10. Eu tenho interesse em aprender sobre as diversas 
culturas que existem no mundo. 

      

11. Ao conhecer uma pessoa, eu gosto de saber de que 
maneira ele/ela tanto difere como é similar a mim. 

      

12. É muito importante que um amigo concorde comigo 
sobre a maioria dos assuntos. 

      

13. Eu procuro participar de eventos em que eu possa 
conhecer pessoas de diferentes origens raciais. 

      



14. Conhecer as diferentes experiências de outras pessoas 
me ajuda a entender melhor os meus próprios problemas. 

      

15. Muitas vezes me sinto irritado(a) com pessoas de raças 
diferentes. 

      

16. Já senti inveja da boa sorte de outras pessoas.       

17. Já tirei vantagem de alguém.       

18. Gosto de fazer fofoca.       

 

Seção 3 – INSTRUÇÕES  

 

A seguir encontram-se algumas características (afirmações) que podem ou não lhe dizer 
respeito. Por favor, marque com um X no número que expresse sua opinião em relação 
a você mesmo. Os números ao lado de cada afirmação significam o seguinte:  

 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem concordo 

Nem discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

Eu me vejo como alguém que... 1 2 3 4 5 

1. É conversador, comunicativo.      

2. É minucioso, detalhista no trabalho, no que faz.      

3. Insiste até concluir a tarefa ou o trabalho.      

4. Gosta de cooperar com os outros.      

5. É original, tem sempre novas ideias.      



6. É temperamental, muda de humor facilmente.      

7. É inventivo, criativo.      

8. É prestativo e ajuda os outros.      

9. É amável, tem consideração pelos outros.      

10. Faz as coisas com eficiência.      

11. É sociável, extrovertido.      

12. É cheio de energia.      

13. É um trabalhador de confiança.      

14. Tem uma imaginação fértil.      

15. Fica tenso com frequência.      

16. Fica nervoso facilmente.      

17. Gera muito entusiasmo.      

18. Gosta de refletir, brincar com as ideias.      

19. Tem capacidade de perdoar, perdoa fácil.      

20. Preocupa-se muito com tudo.      

 

 

 



 

 

Seção 4 - INSTRUÇÕES  

Por favor, as afirmações abaixo são declarações relacionadas às crenças. Marque 
com um X no número que melhor as representa. Os números ao lado de cada frase 
significam o seguinte: 

 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Nem 
concordo 

Nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

AFIRMAÇÕES 1 2 3 4 5 

1. As pessoas criam obstáculos para evitar que os outros 
tenham sucesso. 

     

2. Pessoas idosas são geralmente teimosas e tendenciosas.      

3. As pessoas não gostam daqueles que tem sucesso na vida.      

4. Pessoas poderosas tendem a explorar os outros.      

5. As pessoas que se tornam ricas e bem-sucedidas esquecem 
as pessoas que as ajudaram ao longo do caminho. 

     

6. Pessoas de bom coração geralmente sofrem perdas.      

7. Oportunidades para as pessoas ficarem ricas promovem a 
desonestidade. 

     

8. Pessoas de bom coração são facilmente exploradas.      



9. A única maneira de progredir é tirar vantagem dos outros.      

 

 

Se desejar, escreva um comentário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, não deixe nenhum item em branco para não inviabilizar a pesquisa. 

Muito obrigado por sua Colaboração! 

Nota: Para as IES particulares a questão “Ingresso por reserva de vagas (cotas): (   ) 
Sim     (   ) Não “ foi substituída por “Você é aluno beneficiário (a) do ProUni: (   ) Sim     
(   ) Não”  

  



Apêndice 3 – Codificação dos itens de cada variável 

PERSONALIDADE 

 

Amabilidade: 4 + 8 + 9 + 19/4 

 04.____Gosta de cooperar com os outros. 

08.____É prestativo e ajuda os outros. 

09.____É amável, tem consideração pelos outros. 

19.____Tem capacidade de perdoar, perdoa fácil. 

Extroversão: 1 + 11 + 12 + 17/4 

01.____É conversador, comunicativo. 

11.____É sociável, extrovertido. 

12.____É cheio de energia. 

17.____Gera muito entusiasmo. 

Conscienciosidade: 2 + 3 + 10 + 13/4 

02.____É minucioso, detalhista no trabalho, no que faz. 

03.____Insiste até concluir a tarefa ou o trabalho. 

10.____Faz as coisas com eficiência. 

13.____É um trabalhador de confiança. 

Abertura à experiência: 5 + 7 + 14 + 18/4 

05.____É original, tem sempre novas idéias. 

07.____É inventivo, criativo. 

14.____Tem uma imaginação fértil. 

18.____Gosta de refletir, brincar com as ideias. 



Neuroticismo: 6 + 15 + 16 + 20/4 

06.____É temperamental, muda de humor facilmente. 

15.____Fica tenso com frequência. 

16.____Fica nervoso facilmente. 

20.____Preocupa-se muito com tudo. 

 

UNIVERSAL DIVERSE ORIENTATION (UDO)  E DESEJABILIDADE SOCIAL 

 

Diversidade de contato (DC) - 1,4,7,10 e 13 

Apreciação relativista (AR): 2,5,8,11 e 14 

Contato com Diferença (CD): 3,6,9,12, e 15 (Itens reversos) 

 

Cinismo Social: itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,e,11. 

 


