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RESUMO 

 

ESTIGMA E ATITUDES FRENTE À DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: ESTUDO 

PILOTO SOBRE A VISÃO DE PROFESSORES DA REGIÃO METROPOLITANA 

DE SÃO PAULO 

 

A deficiência intelectual é compreendida como uma condição caracterizada por 

importantes limitações, tanto no funcionamento intelectual, quanto no comportamento 

adaptativo, que está expresso nas habilidades adaptativas conceituais, sociais e 

práticas, manifestadas antes dos dezoito anos de idade. Fatores como estigma e 

atitude podem trazer consequências negativas e sabe-se que uma das formas 

fundamentais da construção de uma sociedade democrática é a inclusão de todo 

cidadão. O respeito às diferenças e a igualdade de oportunidades requerem o 

movimento de incluir, que faz uma ruptura com o movimento da exclusão. Diante 

desses fatos, a presente pesquisa tem como objetivo descrever o perfil de estigma 

público e de atitudes frente à Deficiência Intelectual de professores atuantes da 

educação infantil ao ensino médio, e comparar se ele é diferente entre professores 

formados antes e depois de 2008, data da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. O estudo adotou um delineamento quantitativo 

descritivo que foi composto por 301 indivíduos, professores atuantes na rede pública 

ou privada, do ensino infantil ao ensino médio, formados antes e depois de 2008, todos 

da cidade de São Paulo e região metropolitana. (Projeto aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme o protocolo - Processo CEP/UPM 

CAAE n° 38732114.3.0000.0084). O instrumento de coleta utilizado foi um único 
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questionário estruturado intitulado “Atitudes em Relação à Deficiência Intelectual 

(ATTID)”. Essa escala foi desenvolvida para analisar atitudes públicas em relação a 

pessoas com deficiência intelectual (MORIN et al., 2013). No presente estudo, 

utilizamos a versão brasileira autorizada para uso em pesquisa que foi adaptada da 

versão original pelo Professor Doutor Vitor Franco e colaboradores da Universidade 

de Évora em 2014. Os principais resultados demonstram que a grande maioria dos 

professores considerava ter baixo conhecimento em Deficiência Intelectual, 

apresentando dentro do constructo Sensibilidade uma pontuação que remete a 

atitudes negativas. Já os demais constructos, Desconforto, Conhecimento de 

Capacidades, Interação e Conhecimento de causa, apresentaram atitudes positivas 

dentro do percentual total, remetendo os professores atitudes positiva. O presente 

estudo também revelou que, através de uma análise crítica voltada a formação do 

docente, a visão assistencialista ainda é presente e que professores de escolas 

particulares possuem escores de atitudes significativamente maiores que os dos 

professores de escolas públicas. Conclui-se a partir dos dados apresentados que, 

mesmo sem um conhecimento básico sobre Deficiência Intelectual, professores 

possuem atitudes positivas e que o ano de sua formação interfere quanto ao estigma 

e atitude apresentado. 

 

Palavras-chave/ Descritores: estigma, atitude, deficiência intelectual, professores, 

inclusão. 
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ABSTRACT 

 

STIGMA AND ATTITUDE FACE TO INTELLECTUAL DISABILITY: PILOT STUDY 

ON THE VISION OF TEACHERS OF THE METROPOLITAN REGION OF SÃO 

PAULO 

 

Intellectual disability is understood as a condition characterized by significant 

limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior which is expressed 

in conceptual adaptive skills, social and practices, manifested before the age of 

eighteen. Factors such as stigma and attitude can have negative consequences; it is 

known that one of the fundamental ways of building a democratic society is the 

inclusion of all citizens. Respect for differences and equality of opportunities require 

the movement of inclusion, making a break with the movement of exclusion. Given 

these facts, the present study aims to describe the public stigma profile and attitudes 

face to Intellectual Disability of acting teachers from preschool to high school, and 

compares if this profile is different between teachers trained before and after 2008, 

when the National Policy on Special Education in the Perspective of Inclusive 

Education was instituted. The study adopted a descriptive quantitative design and was 

composed of 301 individuals, teachers working in public or private schools, from 

kindergarten to high school, graduated before and after 2008, all of the city of São 

Paulo and metropolitan area. (Project approved by the Ethics Committee in Research 

with Human Beings as the protocol - Process CEP / UPM CAAE No. 

38732114.3.0000.0084). The collection instrument used was a single structured 

questionnaire entitled "Attitudes Relating to Intellectual Disability (ATTID)". This scale 

was developed to assess public attitudes towards people with intellectual disabilities 

(MORIN et al., 2013). In the present study we used the Brazilian version authorized for 

use in research that was adapted from the original by Professor Victor Franco and 

colleagues from the University of Évora in 2014. The main results show that most 

teachers considered their knowledge low on Intellectual Disability, presenting within 

the sensitivity construct a score that leads to negative attitude. To do so, the other 

constructs: Discomfort, Capacity Knowledge, Interaction and Knowledge question, 
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presented positive attitudes within the total percentage, referring to the teachers’ 

positive attitudes. This study also revealed that through a critical analysis, focused on 

teachers training, the welfare vision is still present and that private school teachers 

have significantly higher attitude scores than public school teachers. It is concluded 

from the presented data, that even without a basic knowledge on Intellectual Disability, 

teachers have positive attitudes and the year of their graduation interferes as stigma 

and presented attitude. 

 

Keywords/ Descriptors: stigma, attitude, intellectual disabilities, teachers, inclusion 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Deficiência Intelectual passou por diversas definições e terminologias como: 

oligofrenia, cretinice, imbecilidade, idiotice, mongoloide, dentre outros (SASSAKI, 

2005). Na atualidade, o conceito de deficiência intelectual amplamente divulgado tem 

como base o sistema de classificação da Associação Americana de Deficiência 

Intelectual e Desenvolvimento – AAIDD, que é definida como uma condição 

caracterizada por importantes limitações, tanto no funcionamento intelectual, quanto 

no comportamento adaptativo, que está expresso nas habilidades adaptativas 

conceituais, sociais e práticas, manifestadas antes dos dezoito anos de idade (AAMR, 

2006). 

Para o DSM-5 (2014), a Deficiência Intelectual é definida como um transtorno 

iniciado no período de desenvolvimento, que inclui tanto déficits funcionais e 

intelectuais, quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático, sendo ela 

uma condição heterogênea com múltiplas causas que tem prevalência geral na 

população como um todo de cerca de 1%, com variações em decorrência da idade. 

Já em relação à Deficiência Intelectual grave, a prevalência é de cerca de 6 por 1.000.  

Dentro do contexto dessa deficiência, percebemos que esses indivíduos sofrem 

estigma, que é definido por Rusch; Angermeyer; Corrigan (2005) como um processo 

no qual eles são marginalizados e depreciados pela sociedade porque seus valores, 

características ou práticas diferem do grupo cultural dominante. Portanto, o estigma 

ocorre como uma combinação de estereótipos, preconceitos e discriminação. Desta 

forma, através da diferença apresentada entre grupos, surge um desequilíbrio que 

perpetua as desigualdades sociais, econômicas e políticas. 

É possível afirmar que o estigma acaba por promover atitudes nas pessoas e 

na sociedade em relação a um determinado grupo com características semelhantes, 

como é o caso dos indivíduos classificados dentro das deficiências intelectuais 

(CORRIGAN, 2000; CORRIGAN e WATSON, 2002). Uma maneira de abordar a sua 

compreensão é vê-lo como atitudes negativas. 
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Rodrigues; Assmar; Jablonski (2012) afirmam que as atitudes se formam 

durante nosso processo de socialização, sendo decorrentes de procedimentos 

comuns de aprendizagem, que podem surgir em atendimento a certas funções. São 

consequências de características individuais de personalidade ou determinantes 

sociais e ainda podem se formar em consequência de processos. 

Para Goffmann (1999), a sociedade cria categorizações para classificar 

pessoas e o total de atributos considerados comuns para o conjunto de membros de 

cada uma das categorias. 

Neste ponto, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

orientando os sistemas de ensino. Destaca-se que a inclusão escolar tem início na 

educação infantil, onde se desenvolvem as bases necessárias para a construção do 

conhecimento e seu desenvolvimento global (BRASIL, 2008). 

Baseado no contexto apresentado, a pesquisa foi realizada com a aplicação de 

um único questionário estruturado intitulado “Atitudes em Relação à Deficiência 

Intelectual (ATTID)” (Attitudes Toward Intellectual Disability Questionnaire). A versão 

brasileira da ATTID foi desenvolvida em 2014, por pesquisadores da Universidade de 

Évora em Portugal, com supervisão de David Morin, autor da ATTID original. O 

questionário ATTID está dividido em cinco domínios: (1) sobre tendência a considerar 

as pessoas com Deficiência Intelectual como um grupo de pessoas homogéneas, (2) 

sobre integração, mitos e crenças da comunidade em relação às pessoas com 

Deficiência Intelectual, (3) sobre conhecimento/familiaridade das pessoas em relação 

à Deficiência Intelectual, (4) sobre a proximidade do respondente com indivíduos com 

Deficiência Intelectual e (5) para caracterizarão sociodemográfica dos respondentes, 

sendo que o conteúdo de nenhum item foi modificado. 

Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo descrever o perfil de estigma 

público e de atitudes frente à Deficiência Intelectual de professores atuantes na 

educação infantil ao ensino médio, e comparar se ele é diferente entre professores 

formados antes e depois de 2008, data da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

De acordo com Sassaki (2005), ao longo do tempo, o termo Deficiência 

Intelectual passou por diversas definições e terminologias, como: oligofrenia, cretinice, 

imbecilidade, idiotice, mongolóide, criança atrasada, criança excepcional, retardada 

mental em nível dependente/custodial, treinável/adestrável ou educável, deficiente 

mental em nível leve, moderado, severo ou profundo (nível estabelecido pela 

Organização Mundial da Saúde, 1968), criança com déficit intelectual, criança com 

necessidades especiais, entre outros. 

Pessotti (1984) demonstra que a história registra diferentes formas de ver a 

pessoa com deficiência, passando pelo misticismo, abandono, extermínio, caridade, 

segregação, exclusão, integração e, atualmente, o processo de inclusão. Durante 

séculos, os “diferentes” ficaram marginalizados, mas conforme o direito do homem à 

igualdade e à cidadania foi se tornando motivo de preocupação, a percepção em 

relação à pessoa com deficiência começou a mudar. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou o conceito de deficiência: 

substantivo atribuído a toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente, e pode ser 

classificada em cinco grupos: física, auditiva, visual, intelectual ou múltipla. Em 2001, 

com sua publicação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde (CIF), a OMS traz o novo significado do termo deficiência: uma experiência 

sociológica e política e não apenas o resultado de um diagnóstico biomédico sobre 

corpos anômalos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, 2000). 

Com tudo isso, a relação da sociedade com as pessoas com deficiência tem se 

modificado no decorrer dos tempos, tanto no que se refere aos pressupostos 

filosóficos que a permeiam, como no conjunto de práticas nas quais ela se objetiva 

(ARANHA, 2000). 
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Ao se buscar dados sobre o tipo de tratamento dado às pessoas com 

deficiência na Idade Antiga e na Idade Média, os maiores relatos provêm de 

passagens encontradas na literatura grega e romana, na Bíblia, no Talmud e no 

Alcorão (BUENO, 1993). 

Até o século XVIII, a deficiência intelectual era confundida com doença mental 

e tratada exclusivamente pela medicina por meio da institucionalização, caracterizada 

pela retirada das pessoas com deficiência de suas comunidades de origem, 

mantendo-as em instituições situadas em localidades distantes de suas famílias, 

permanecendo isoladas do resto da sociedade, fosse a título de proteção, de 

tratamento, ou de processo educacional (ARANHA, 2001). 

A partir do século XIX, a potencialidade da pessoa que apresentava algum tipo 

de deficiência passa a ser levada em conta e, aos poucos, estudiosos da área da 

Psicologia e da Pedagogia envolveram-se com a questão e realizaram as primeiras 

intervenções educacionais, principalmente nos países da Europa (MICHELS, 2002). 

A terminologia da área dos transtornos da aprendizagem e do desenvolvimento 

define deficiência como uma condição resultante de um impedimento, ou seja, uma 

limitação em algum nível que compromete determinados desempenhos (OMS, 1995; 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1995; SASSAKI, 2005). 

Nos dias atuais, o conceito de deficiência intelectual amplamente divulgado tem 

como base o sistema de classificação da Associação Americana de Deficiência 

Intelectual e Desenvolvimento – AAIDD. Como definição, a deficiência intelectual é 

compreendida como uma condição caracterizada por importantes limitações, tanto no 

funcionamento intelectual, quanto no comportamento adaptativo, que está expresso 

nas habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas, manifestadas antes dos 

dezoito anos de idade (AAMR, 2006). 
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2.2. HISTÓRICO DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

Na Antiguidade, até 476 D.C., a sociedade contava com apenas dois grupos 

sociais: a nobreza e os servos que eram partes de uma organização sociopolítica 

fundamentada no poder absoluto de uma minoria, associada à absoluta exclusão da 

maioria. Neste cenário, a pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa do 

povo, também parecia não ter importância como ser humano, sendo que as crianças 

deficientes eram deixadas ao relento para que morressem, já que sua exterminação 

não demonstrava ser problema ético ou moral (ARANHA, 2001). 

Na Idade Média, de 476 até 1453, com o fortalecimento do cristianismo, a 

situação modificou-se um pouco, já que todos passaram a ser igualmente 

considerados filhos de Deus e possuidores de uma alma. A atenção dada à pessoa 

com deficiência era associada a crenças religiosas, sendo vista ainda como 

insignificante no contexto da organização social. Não se tem evidência de esforços 

específicos para se providenciar abrigo, proteção, tratamento e/ou capacitação 

dessas pessoas (PESSOTTI, 1984; ARANHA, 2001). 

O cristianismo também provocou a formação de uma nova classe social, 

constituída pelos membros do clero que, gradativamente, foi assumindo cada vez 

maior poder social, político e econômico. Nos séculos XIV e XV, dois importantes 

processos foram decisivos na história da humanidade: a Inquisição Católica e a 

consequente Reforma Protestante. Manifestações populares em toda a Europa, 

aliadas a manifestações dentro da própria Igreja, começaram a questionar o abuso do 

poder do clero. Isso passou a colocar em risco o poder hegemônico da Igreja que, ao 

tentar se proteger de tal insatisfação, iniciou um dos períodos mais negros da história 

da humanidade: a caça e extermínio daqueles aos quais passou a chamar de hereges 

e “endemoniados”, sendo os últimos geralmente materializados na figura do doente 

ou do deficiente mental (ARANHA, 2001). 

No século XVI, com o advento da Revolução Burguesa, o modo religioso de ver 

o homem e a sociedade foi modificado e surge um novo sistema econômico: o 

capitalismo mercantil. Nesse novo contexto, a visão do homem, que até então era 
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abstrata, metafísica, transforma-se e torna-se mais concreta. Surgem novas ideias 

quanto à natureza da deficiência e, pela primeira vez, uma autoridade da medicina, 

Phhilipus Aureolus Paracelsus considera ser de natureza médica um problema que 

até então fora situado dentro teologia e da moral (PESSOTTI, 1984). 

A deficiência passou então a ser vista como produto de infortúnios naturais e 

um atributo do indivíduo. O deficiente era considerado improdutivo, do ponto de vista 

econômico, passando a ser tratado pelos métodos da medicina disponíveis na época. 

Foi também nesse período que surgiu o primeiro hospital psiquiátrico que, como 

acontecia com os asilos e conventos, serviu para confinar pessoas que apresentavam 

comportamentos fora do padrão da sociedade (ARANHA, 1995; 2001). 

No século XVII, a organização socioeconômica definida como capitalismo 

comercial fortaleceu o modo de produção capitalista e consolidou a burguesia no 

poder. Ela passou a defender a concepção de que os indivíduos não eram 

essencialmente iguais e que havia a necessidade de se respeitar as diferenças, 

utilizando disso para legitimar a desigualdade social. Nesse período, novas ideias 

foram sendo produzidas, tanto na área da medicina, como na filosofia e na educação. 

Em relação à deficiência, continuou predominando a postura organicista, voltada para 

a busca da identificação de causas ambientais (PESSOTTI, 1984). 

Passadas as endemias da época e a fúria da Inquisição, o leprosário passa a 

representar a solução para o problema e, foi assim que grandes hospitais, como o 

Bicêtre e o Salpêtrière, tornaram-se depósito de pessoas que eram consideradas 

incapazes de manter seu lugar na sociedade, devendo ser afastadas do meio social. 

Dessa forma, a partir desde período, a relação da sociedade com a pessoa com 

deficiência passou a se diversificar, caracterizando-se por iniciativas de 

institucionalização, tratamento médico e busca de estratégias de ensino (PESSOTTI, 

1984; ARANHA, 2001). 

Até o século XVIII, a deficiência mental continuava sendo considerada 

hereditária e incurável e, por isso, a maioria das pessoas que apresentava essa 

especificidade, era abandonada em hospícios ou asilos (BIANCHETI, 1995). 
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Apenas no século XIX, com o trabalho do médico Jean Itard, considerado o 

primeiro teórico de Educação Especial, as pessoas com deficiência intelectual 

passaram a ser consideradas passíveis de serem educadas (PLETSCH, 2009). 

Édouard Séguin, discípulo de Itard, foi o primeiro a propor uma teoria 

psicogenética da deficiência intelectual e a criticar a visão médica de incurabilidade, 

predominante naquela época. Nessa teoria foram descritas as categorias idiotia, 

imbecilidade e debilidade como quadros diferentes com etiologias também diferentes, 

considerando, além de causas orgânicas (hereditárias ou não), causas ambientais ou 

psicológicas. Seu trabalho pode ser considerado um marco, pois além dos estudos 

teóricos e do método educacional, dedicou-se ao desenvolvimento de serviços, 

criando, em 1837, a primeira escola para deficientes intelectuais. Também foi o 

primeiro presidente da Associação Americana de Retardo Mental [AAMR], uma 

organização de pesquisa dirigida a estudos sobre a deficiência fundada em 1876, 

atualmente conhecida como Associação Americana de Deficiência Intelectual e 

Desenvolvimento [AAIDD] (MIRANDA, 2003; PLETSCH, 2009). 

No século XIX, surge uma atitude de responsabilidade pública frente às 

necessidades dos deficientes, consolidando-se uma abordagem educacional que 

passou a levar em conta as possibilidades e potencialidades da pessoa com 

deficiência.  

Já no século XX, houve uma multiplicação das visões a respeito do deficiente, 

com a prevalência de vários modelos explicativos: o metafísico, o médico, o 

educacional, o da determinação social e, mais recentemente, o socioconstrutivista ou 

sociohistórico (ARANHA, 1995). Nesse sentido, tem sido fundamental ter em conta 

que a deficiência envolve pessoas que “possuem características pessoais que, 

conjugadas às construídas, até mesmo, produzidas pelas exigências sociais 

interferem no seu processo de humanização” (BUENO et. al., 2005). A Teoria 

Histórico-Cultural atesta que a história e as relações produzidas nessa concepção, e 

por meio dela, interferem diretamente nas ideias de deficiência e de não deficiência 

construídas pela sociedade. Sob essa tendência, a educação dessas pessoas deve 

compreender que, elas são seres humanos em potencial, e sua real necessidade de 

insistir no ensino de conteúdos científicos, nos saberes construídos e elaborados pela 
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sociedade, pois assim elas podem distanciar-se de seus limites, de suas dificuldades 

(ROSSATO, CONSTANTINO, MELLO, 2013). 

Por essa abordagem teórica, verifica-se que a aprendizagem e o 

desenvolvimento das pessoas com deficiência dependem da qualidade das 

mediações que elas recebem ao longo de suas vidas. (ROSSATO, CONSTANTINO, 

MELLO, 2013). 

 

2.3. CLASSIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

A classificação da Deficiência Intelectual segue padrões internacionais 

estabelecidos por diferentes sistemas como a Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10) e o Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais - 5 (2014). 

O DSM-5 (2014) define Deficiência Intelectual como um transtorno com início 

no período de desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto 

adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático, sendo esta uma condição 

heterogênea com múltiplas causas.  

Os critérios para diagnóstico são: 

A. Déficits em funções intelectuais, confirmados tanto pela avaliação 

clínica, quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados; 

B. Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir 

padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação a independência pessoal e 

responsabilidade social; 

C. Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período de 

desenvolvimento. 

Uma das principais novidades da versão mais atual do DSM é que os vários 

níveis de gravidade são definidos com base no funcionamento adaptativo, e não mais 
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em escores de Quociente de Inteligência (QI), uma vez que é o funcionamento 

adaptativo que determina o nível de apoio necessário (DSM-5, 2014). 

Para o DSM-5 (2014), a Deficiência Intelectual é uma condição heterogênea 

com múltiplas causas, sendo sua prevalência geral na população como um todo de 

cerca de 1%, com variações em decorrência da idade. A prevalência de Deficiência 

Intelectual grave é de cerca de 6 por 1.000. 

A Associação Americana de Deficiência Intelectual – “American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities – AAID (2006)”, também conhecida como 

Associação Americana de Retardo Mental- AAMR (2006), conceitua a etiologia da 

deficiência intelectual como um constructo multifatorial, subdividido em quatro grandes 

fatores de risco: biomédico (distúrbios genéticos ou de nutrição); social (interação 

social e familiar, como estimulação e resposta ao adulto); comportamental 

(comportamentos potencialmente causais, como abuso materno de substâncias) e 

educacional (disponibilidade de apoios educacionais que contribuam para a promoção 

do desenvolvimento intelectual e de habilidades adaptativas). 

A AAID (2006) considera o funcionamento intelectual um constructo que reflete 

uma habilidade mental geral. Inclui capacidade para raciocínio, resolução de 

problemas, planejamento, pensamento abstrato, aprendizado rápido e a partir da 

experiência e compreensão de ideias complexas. A avaliação deve ser realizada a 

partir da aplicação de um ou mais testes de inteligência padronizados e aplicados 

individualmente (ex.: Escala de Inteligência Wechsler para Crianças - WISC-III). 

De acordo com a CID-10 (OMS, 1995), diagnósticos em F70-F79, a Deficiência 

Intelectual corresponde a um desenvolvimento incompleto do funcionamento 

intelectual, caracterizada, primordialmente, por um comprometimento das faculdades 

que determinam o nível global de inteligência, ou seja, das funções cognitivas. As 

funções cognitivas correspondem à capacidade de aprender e compreender, sendo 

funções superiores que se estabelecem a partir do sistema nervoso central. Elas 

englobam as capacidades de linguagem, aquisição da informação, percepção, 

memória, raciocínio, pensamento, etc. que permitem a realização de tarefas como 

leitura, escrita, cálculos, conceptualização, sequência de movimentos, dentre outras 

(MALLOY-DINIZ et al., 2010). 
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Segundo a CID-10, a Deficiência Intelectual (Retardo Mental) pode ser 

classificada em: 

 Leve (F-70): QI entre 50 e 69 (em adultos, idade mental de nove a menos 

de 12 anos). Podem ser capazes de trabalhar e de manter relacionamento social 

satisfatório e de contribuir para a sociedade. 

 Moderada (F-71): QI entre 35 e 49 (em adultos, idade mental de 6 a 

menos de 9 anos). A maioria dos pacientes aprende a desempenhar algum grau de 

independência quanto aos cuidados pessoais e adquirir habilidades adequadas de 

comunicação e acadêmicas. 

 Grave ou Severa (F-72): QI entre 20 e 40 (em adultos, idade mental de 

3 a menos de 6 anos). Provavelmente deve ocorrer a necessidade de assistência 

contínua. 

 Profunda (F-73): QI abaixo de 20 (em adultos, idade mental abaixo de 3 

anos). Devem ocorrer limitações graves quanto aos cuidados pessoais, continência, 

comunicação e mobilidade.  

 Outro Retardo Mental (F-78) 

 Retardo Mental não especificado (F-79) 

Vale ressaltar que, além do comprometimento intelectual, as pessoas com 

Deficiência Intelectual costumam apresentar problemas de saúde geral, como por 

exemplo: doença gengival, obesidade, cáries dentárias, doenças respiratórias, 

manifestações convulsivas, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, 

esquizofrenia, doença bipolar, TDHA e agressão (SCHWARTZ, & ARMONY-SIVAN, 

2001).  

Conforme dados do DSM V, a prevalência de Deficiência Intelectual na 

população geral é estimada em cerca de 1%, com variações em decorrência da idade, 

enquanto que a prevalência de Deficiência Intelectual grave é de cerca de 6 por 1.000 

(DSM-5, 2014). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos países em desenvolvimento, 

10% da população é portadora de algum tipo de deficiência, sendo metade portadora 

de Deficiência Intelectual (OMS, 1995). 
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De acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, de 2010, 45,6 milhões de brasileiros tem algum tipo de deficiência (visual, 

auditiva, motora, mental e/ou intelectual), sendo 8% classificados com alguma 

Deficiência Intelectual. Comparado com o senso demográfico de 2001 com dados 

internacionais, nota-se uma estimativa muito alta, o que coloca em dúvida a 

fidedignidade destes (IBGE, 2010). 

Vale citar que o último Censo realizado no Brasil apontou que, 45,6 milhões de 

pessoas declararam possuir algum tipo de deficiência, ou seja, aproximadamente 

23,9% da população brasileira (IBGE, 2010). As deficiências foram classificadas por 

tipo e grau de severidade, a saber: (1) visual, (2) auditiva, (3) motora e (4) intelectual. 

Em relação ao Censo anterior, no qual 24,6 milhões de pessoas haviam declarado 

algum tipo de deficiência (14,21%) (IBGE, 2000), observa-se expressivo aumento de 

quase 50%. Entretanto, sabe-se que a metodologia utilizada em ambos os Censos é 

extremamente imprecisa, por isso, ainda são necessárias novas pesquisas, com 

métodos mais robustos, para guiar as políticas educacionais no Brasil. Recentemente, 

foi publicado o 1º estudo buscando estabelecer estimativas relativas às deficiências 

em diferentes regiões do Brasil. Com base em um instrumento de rastreamento 

denominado Ten Question Questionnaire, essa prevalência foi determinada em 38.5% 

para pelo menos um tipo de deficiência: sensorial (visual e/ou auditiva) e/ou intelectual 

(LOWENTHAL et al., 2014). Vale ressaltar que esta taxa alta se deu, provavelmente 

por se tratar de um estudo baseado em instrumento de rastreamento, portanto sem a 

confirmação clínica de um diagnóstico de deficiência. 

 

2.4. TIPOS DE ESTIGMA 

 

Quatro diferentes manifestações do estigma foram relatadas por Pryor et al. 

(2013). A principal é o estigma público que ocorre por meio da reação da sociedade 

para com um indivíduo ao qual se atribui certo estigma (ex.: reação pública a pessoas 

com deficiências). Uma segunda manifestação é o estigma institucional, o que se dá 

pela legitimação do estigma por instituições da sociedade (ex.: mídia). A terceira 
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retrata o autoestigma que se refere ao impacto social e psicológico que um indivíduo 

estigmatizado experimenta por causa de seu estigma público (ex.: impacto do estigma 

em pessoas com deficiências). Já a quarta manifestação diz respeito ao estigma de 

cortesia ou por associação que é a forma como a sociedade reage em relação a um 

sujeito que está ligado a um indivíduo estigmatizado (ex.: reação pública a cuidadores, 

familiares ou amigos de pessoas com deficiências). 

 

2.4.1. Estigma Público 

 

Para os autores Dijker e Koomen (2003), a origem da reação psicológica da 

sociedade para com um indivíduo que possui certo estigma, a estigmatização pública, 

está nas representações cognitivas que os sujeitos possuem a respeito dos indivíduos 

em condição estigmatizada. 

Um dos determinantes do estigma público em relação a indivíduos com 

transtornos mentais pode ser explicitado por um modelo de atribuição social. O 

comportamento negativo ou positivo em relação a pessoas estigmatizadas é 

influenciado, como pela percepção pública de controlabilidade, ou seja, quando a 

sociedade considera que a condição de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos 

com determinado transtorno ou doença é controlável, atribui a esse sujeito ou grupo 

a responsabilidade por sua condição ou por seus comportamentos. Tal percepção 

pública pode gerar sentimentos que levam a comportamentos discriminatórios. De 

outro ponto de vista, no momento em que a sociedade pensa que esta condição não 

é controlável, percebe que o indivíduo não pode ser responsabilizado por seus 

comportamentos, podendo promover assim, ajuda aos indivíduos estigmatizados 

(CORRIGAN et al., 2000; 2003). 
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2.4.2. Estigma Estrutural ou Institucional 

 

Para Pryor et al., (2004), o estigma estrutural ou institucional é composto por 

forças políticas ou sociais bem determinadas, denotando-o nas ações e mensagens 

de instituições privadas ou governamentais. Como exemplo: acontece quando uma 

instituição (os meios de comunicação de massa) divulga mensagens estereotipadas, 

preconceituosas e/ou discriminatórias sobre indivíduos estigmatizados, promovendo, 

dessa forma, ideias errôneas. 

 

2.4.3. Autoestigma 

 

O autoestigma ocorre quando membros de um grupo estigmatizado, cientes 

dos preconceitos, estereótipos e discriminações direcionados contra si, sentem-se 

apreensivos, endossando e internalizando esses sentimentos, crenças e 

comportamentos (CORRIGAN; WATSON, 2002). Devido à internalização de crenças 

negativas e estereótipos, indivíduos estigmatizados percebem-se como menos 

competentes do que a maioria (componente cognitivo de autoestigma). Junto a essa 

percepção, surgem respostas emocionais correspondentes, como sentimentos de 

vergonha, desânimo, constrangimento e/ou raiva (componentes afetivos de 

autoestigma), acarretando em autodepreciação e em prevenção e isolamento social 

(componentes comportamentais de autoestigma) (CORRIGAN, 2000; MAK; 

CHEUNG, 2012; PACHANKIS, 2007). 

A descrença em si mesmo, quando o sujeito internaliza as marcas negativas 

de seu estigma, sentindo-se impotente, inútil, incompreendido, caracteriza o 

autoestigma, cuja relevância, assim como a do estigma na doença mental, está no 

caráter abstrato, subjetivo e invisível dela, que faz com que o sujeito desenvolva uma 

imagem negativa de si próprio perante a sociedade (CORRIGAN & LUNDIN 2001). 
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Convivendo em um ambiente pouco acolhedor, com oportunidades sociais 

restritas e rejeição interpessoal, os indivíduos estigmatizados, conscientes de suas 

condições, ficam mais propensos à autoestigmatização (CROCKER; MAJOR; 

STEELE,1989; MAJOR; O’BRIEN, 2005; MILLER; KAISER, 2001). Porém, nem todos 

os sujeitos passam por este processo de internalização. Corrigan e Watson (2002) 

apuraram em seus estudos que alguns indivíduos podem ficar indiferentes ao estigma 

público, demonstrar discordância com o estigma que lhe atribuíram ou atribuir o 

estigma público a fatores externos (MAJOR; KAISER; MCCOY, 2003). 

 

2.4.4. Estigma por Associação 

 

Estigma por associação pode ser definido através da forma pela qual a 

sociedade reage social ou psicologicamente em relação à pessoa que está ligada a 

um sujeito estigmatizado. Os alvos desse estigma são familiares, amigos ou 

cuidadores (PRYOR et al., 2013). Este tipo é equivalente ao estigma associativo 

descrito por Quinn (2006) e ao estigma de cortesia descrito por Goffman (1963). 

 

2.5. ATITUDES EM RELAÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

 

Ao longo do tempo, as atitudes públicas em relação às pessoas com Deficiência 

Intelectual têm evoluído significativamente e, por isso, novas definições e abordagens 

para o seu tratamento têm sido estabelecidas (OUELLETTE-KUNTZ et. al., 2010). 

Nota-se um movimento positivo em relação ás pessoas com deficiência intelectual, 

como pode ser visto em ações e programas que estimulam sua participação efetiva e 

integral na comunidade. Lembrando que a assistência a pessoas com Deficiência 

intelectual é uma tarefa que deve envolver diferentes perspectivas, já que abarca 
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determinantes sociais, econômicos, culturais, históricos e políticos (CORRIGAN 

2006). 

Uma atitude positiva em relação às pessoas com Deficiência Intelectual traduz 

a crença de que eles podem participar por completo como membros da comunidade 

e também ser autodeterminado. Por outro lado, uma atitude negativa refere-se ao 

prejuízo em termos afetivo e cognitivo das dimensões de atitudes, e à discriminação 

em termos da dimensão comportamental (LIGGINS, 2000). Em outra perspectiva, o 

recente estudo de Ouellette-Kuntz et al. (2010) descreveu atitudes como o grau de 

distância social em que as pessoas na população em geral preferem manter entre as 

pessoas com Deficiência Intelectual. 

Na década de 1990, a maioria dos estudos realizados revelou haver atitudes 

negativas em relação às pessoas com Deficiência Intelectual e comportamentos que 

limitavam a sua independência e integração. Eles também demonstraram a 

resistência para a integração dessas pessoas (GREEN, 2003; ANTONAK & HARTH 

1994). Neste mesmo sentido, um feito por Lau & Cheung (1999), cometido na 

população geral, demonstrou que pessoas preferiram manter uma certa distância 

social de pessoas com Deficiência Intelectual, e que, enquanto eles não estavam 

dispostos a falar ou trabalhar com eles, prefeririam não os ter como vizinhos. Estudos 

mais recentes avaliaram atitudes em relação às pessoas com Deficiência Intelectual 

ou outras formas de deficiência: descreveram as reações de desconfiança e até 

hostilidade quanto a ideia de integrar pessoas com limitações (YAZBECK, MCVILLY 

& PARMENTER, 2004). 

 

2.5.1. FATORES RELACIONADOS ÀS ATITUDES 

 

Fatores sócios demográficos (idade, sexo, etnia, educação, status 

socioeconômico e local de residência) e o contato com indivíduos deficientes 

intelectuais estão relacionados com atitudes em relação a eles (TERVO & PALMER, 

2004). 
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Em relação ao sexo, alguns autores mostram que as mulheres têm atitudes 

mais positivas do que os homens (MACDONALD & MACLNTYRE 1999; FINDLER; 

VILCHINSKY & WERNER, 2007), enquanto outros não encontraram diferenças 

sexuais (LAU & CHEUNG, 1999). Um tanto de estudos demonstrou que as atitudes 

negativas aumentam com a idade, à medida que outros indicam nenhum efeito (LAU 

& CHEUNG 1999). A educação parece estar sempre associada com atitudes (LAU & 

CHEUNG 1999; MACDONALD & MACLNTYRE 1999). Quando elas são mensuradas 

pelo conceito de distância social, Ouellette-Kuntz et al. (2010) demonstrou que ser 

mais velho, menos educado e ter menos contato com pessoas com Deficiência 

Intelectual, estava relacionado com o desejo social de uma maior distância destes 

indivíduos. 

Interações ativas entre os indivíduos com deficiência intelectual demonstraram 

ser um meio eficaz de aumentar o conhecimento e aceitação deles (LAU & CHEUNG 

1999) e receber informação válida e positiva pode reduzir as crenças e atitudes 

negativas (LAU & CHEUNG 1999; HUNT & HUNT 2004).  

Com algumas exceções (IONESCU; DESPINS, 1990; OULLETTE-KUNTZ et 

al., 2010, a maioria dos estudos foi realizada nos Estados Unidos da América e tem 

como objetivo promover a inclusão social dos indivíduos com Deficiência Intelectual, 

mas é necessário que sejam feitos outros novos que descrevam atitudes e crenças a 

respeito dessas pessoas para facilitar os atuais obstáculos à inclusão deles todos 

(MORIN et. al. 2012). 

 

2.6. ESTIGMA E ATITUDES FRENTE ÀS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

O termo estigma surgiu de um conceito grego relacionado à prática de marcar 

fisicamente, através de cortes ou queimaduras, indivíduos criminosos, traidores, 

escravos, etc., para serem facilmente identificados e evitados socialmente. No 

presente, a tal marca física de outrora resultou na ligação de determinado atributo a 
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um estereótipo negativo, desqualificando a aceitação social plena do indivíduo 

desvalorizado (GOFFMAN; 1982). 

Como precursor do termo, Erving Goffman (1982) pensou o conceito de 

estigma em uma perspectiva social: para ele, é uma relação entre atributo e 

estereótipo, considerando sua origem relacionada à construção social dos significados 

através da interação. A sociedade define como as pessoas devem ser e torna esse 

dever como algo natural e normal. Um estranho em meio a essa naturalidade não 

passa despercebido, pois lhe são conferidos atributos que o tornam diferente 

(FORTES, 1997). Em seu clássico livro Estigma: Notas sobre a manipulação da 

identidade deteriorada de 1963, o autor consagrou o termo estigma. Dentro desta 

perspectiva, diversas pesquisas têm sido realizadas para compreender a concepção, 

origem, relações e consequências, onde sua heterogeneidade é estabelecida de 

modo social, interpessoal e individual, intervindo na vida dos indivíduos envolvidos, 

sejam eles os próprios sujeitos estigmatizados ou os que estão ao seu redor. Desde 

o lançamento de sua obra há pouco mais de 50 anos, ela continua sendo a principal 

referência essencial, norteadora e substancial para análise, observação e pesquisa 

sobre o tópico. O termo estigma surge de forma multifacetada (social, interpessoal e 

individual) nas diversas relações, partindo de um cenário, intervindo dramaticamente 

a vida dos sujeitos envolvidos, sejam estes próprios estigmatizados, ou aqueles que 

estão ao seu redor (LINK; PHELAN, 2001). 

A distinção entre indivíduos normais (termo que define, para o autor, aqueles 

que não sofrem o processo de estigmatização) e estigmatizados inicia-se a partir de 

perspectivas geradas em situações sociais, ou seja, o estigma é estabelecido a partir 

de uma normas e critérios sociais, onde aqueles que não a atendem são considerados 

estranhos (GOFFMAN, 1963). 

Para Rusch, Angermeyer, & Corrigan (2005), o estigma é um processo no qual 

certos grupos, como as pessoas com deficiência intelectual, são marginalizados e 

depreciados pela sociedade porque seus valores, características ou práticas diferem 

do grupo cultural dominante - portanto, o estigma ocorre como uma combinação de 

estereótipos, preconceitos e discriminação. Segundo Link & Phelan (2001), quando 
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na presença de um desequilíbrio de poder entre os diferentes grupos citados, são 

alimentadas as diferenças sociais, econômicas e políticas. 

Teóricos apontam que o estigma não reside na pessoa, mas é conceituado 

como um bem social, a construção de uma imagem associada a um determinado 

grupo de pessoas que tem algo em comum, feito por uma dada cultura em um 

determinado tempo (CROCKER; MAJOR & STEELE, 1998; JONES et al, 1984; LINK 

& PHELAN, 2001). Para Reingold (2001), de um lado encontra-se a real identidade, 

composta por atributos e categorias que um indivíduo prova ter, de outro, a identidade 

virtual, formada por atributos e categorias exigidos do indivíduo estigmatizado e 

impostos a ele pelos indivíduos normais. 

Becker e Arnold (1986) definem que o poder é de quem mantém o controle 

social - ele significa prestígio, riqueza e habilidade, e quem o tem, consegue impor 

suas normas, valores e crenças sobre as pessoas que não o tem. No caso, aqueles 

que não condizem com essas regras ou quebram os tabus sociais, são excluídos 

socialmente. 

As pessoas consideradas estigmatizadas incorporam em seu autoconceito todo 

o processo de estereotipização, discriminação e preconceito, gerando autoavaliações 

negativas. Mas não é regra o indivíduo estigmatizado possuir baixo autoestima, uma 

vez que ele poderá desenvolver estratégias de proteção, como por exemplo, 

apreender e relacionar-se com sujeitos na mesma situação (CROCKER E MAJOR, 

1989).  

Para os autores Link e Phelan (2001), o estigma existe quando os elementos 

de rotulação, estereotipização, separação e desvalorização de status e discriminação 

ocorrem concomitantemente. Afirmam que, a despeito da sociedade ignorar a maioria 

das diferenças humanas, a cor da pele ou preferência sexual são altamente 

estigmatizantes. O processo de estereotipização cumpre-se em vista de uma seleção 

de diferenças humanas que importam socialmente e que são articuladas como um 

conjunto de características indesejáveis. Narrada pelos autores, outra singularidade é 

verificada no momento em que esses rótulos sociais implicam uma separação entre 

“eles” e “nós”. Esse rotulamento sempre está associado a características indesejáveis, 

um fundamento construído para desvalorizar, rejeitar e excluir, tendo este sujeito sua 
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condição minimizada, gerando imediatamente, uma rotulagem negativa que causará 

um decaimento na posição do indivíduo na hierarquia social, ocasionando efeitos 

indesejáveis em várias áreas da sua vida, como educação, bem-estar psicológico, 

cuidados médicos e renda (DRUSS et. al., 2000). 

No âmbito individual, um dos tipos de estigma mais estudados é autoestigma, 

também denominado de estigma internalizado, que é o processo pelo qual indivíduos 

estigmatizados endossam estereótipos culturais em relação a um determinado grupo 

e passam a internalizá-lo (CORRIGAN, KERR, & KNUDSON, 2005; CORRIGAN, 

WATSON, & BARR, 2006; RITSHER & PHELAN, 2004). Uma recente revisão 

sistemática da literatura sugere que o estigma internalizado poderá apresentar 

consequências deletérias à qualidade de vida do sujeito que o vivencia, incluindo 

aumento da severidade dos sintomas psiquiátricos e redução na autoestima 

(LIVINGSTON & BOYD, 2010). 

Corrigan e Watson (2002) trabalham com dois tipos de estigma: o estigma 

público e o autoestigma. O estigma público é a percepção de um grupo ou da 

sociedade de que um indivíduo está socialmente fora dos padrões e estereótipos 

determinados, devido suas características físicas ou individuais. Muitas vezes, esse 

estigma é associado a reações negativas e, consequentemente, à desvalorização do 

indivíduo frente ao convívio social. Já o estigma internalizado (autoestigma) ocorre à 

medida que o indivíduo em condição estigmatizante torna-se consciente dos 

estereótipos negativos sobre seu transtorno, concorda com eles e os aplica a si próprio 

(CORRIGAN & WATSON, 2002). Neste campo, Edgerton (1967) realizou um dos 

primeiros estudos com dados empíricos e descobriu que indivíduos liberados de 

instituições de longa permanência na comunidade tentavam ocultar essa condição 

devido ao seu medo de ser estigmatizado. A experiência do estigma pode envolver 

atos explícitos de abuso ou discriminação, ou pode ser mais sutil, como ser negado o 

direito de fazer escolhas ou ter famílias superprotetoras, ou seja, o processo de 

internalização do estigma torna-se central para as condições psicológicas destes 

indivíduos, acarretando, por exemplo, em diminuição de autoestima e auto eficácia, 

percepção de descrédito, sentimentos de vergonha, culpa, angústia, raiva ou auto 

reprovação (BEART, HARDY, & BUCHAN, 2005; JAHODA, MARKOVA, e 

CATTERMOLE, 1988; JAHODA, et. al., 2010). 
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O estigma também pode afetar aqueles que estão intimamente associados ao 

indivíduo estigmatizados, como membros da família, amigos e até mesmo 

profissionais que trabalham com essa pessoa (BIRENBAUM, 1970, 1992). O processo 

de autoestigmatização em membros da família tem sido descrito como o estigma 

afiliado e está relacionado ao desenvolvimento de uma auto avaliação e emoções 

negativas, retraimento social, entre outros (MAK & CHEUNG, 2012). 

Agora tratemos mais especificamente do estigma no campo das deficiências. 

Tradicionalmente, a deficiência foi concebida através de um modelo médico que 

analisa o indivíduo a partir de sua etiologia física ou orgânica. Mais recentemente, ao 

longo dos últimos 30 anos, grupos de apoio às pessoas com deficiência passaram a 

argumentar que ela deve ser compreendida numa perspectiva mais abrangente por 

estar sendo socialmente construída e imposta sobre os indivíduos por uma falha da 

sociedade em como tratar do tema. Portanto, é a sociedade que segrega as pessoas 

através de barreiras sociais e estruturais (OLIVER, 1996). Claramente, tanto a 

discriminação por parte da sociedade, como a internalização do estigma são 

processos que interagem uns com os outros e, portanto, não devem ser considerados 

isoladamente (ALI, HASSIOTIS, STRYDOM & KING, 2012). O tema do estigma tem 

sido mais estudado no campo dos transtornos mentais e menos no campo das 

deficiências. Apesar de esses indivíduos serem diferentes, autores argumentam que 

ambos sofrem estigmatização que causam dificuldades para conseguirem um 

emprego, moradia, e participação na comunidade (WERNER et al., 2012).  

Para Amaral (1998), o estigma que acompanha os indivíduos carrega também 

componentes dos conceitos de características anteriores a qualquer experiência 

pessoal, que a diferença e a diversidade tenham implantado na sociedade, a partir de 

atributos, nomes ou necessidades que cercam as pessoas com deficiência. 

Entre os efeitos deletérios do estigma para a população com deficiência 

intelectual, esse tem sido citado como um dos potenciais obstáculos à entrega de 

adequada serviços a esta população (GILL; STENFERT KROESE & ROSE, 2002), 

resultando em um tratamento mais pobre, rejeição e papéis desvalorizados dentro da 

sociedade (CORRIGAN et al., 2003). Além disso, os comportamentos discriminatórios 

levam à falta de inclusão e aceitação social das pessoas com Deficiência Intelectual 
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no seio das comunidades locais, bem como da sociedade mais ampla (JAHODA & 

MARKOVA, 2004). Muitos indivíduos diagnosticados com Deficiência Intelectual, de 

leve a moderada, são conscientes do estigma associado à sua deficiência (JAHODA, 

et al., 2010), vivenciam o estigma de sua identidade social através das suas interações 

com os outros e esta experiência é muitas vezes dolorosa (BEART, HARDY, e 

BUCHAN, 2005). 

Corrigan et al. (2002) partem da perspectiva sociológica de Link e Phelan 

(2001), mas estendem seus estudos para a perspectiva psicossocial e no 

desenvolvimento de escalas para medição de estigma que se baseiam em 

componentes atitudinais.  

Deste modo, é possível afirmar que o estigma acaba provocando atitudes das 

pessoas e da sociedade em relação a um determinado grupo com características 

semelhantes, como é o caso dos indivíduos classificados dentro das deficiências 

intelectuais. Neste campo, muitos teóricos, incluindo os psicólogos da área social, têm 

definido o estigma como um composto de aspectos cognitivos, emocionais e 

comportamentais, que são conhecidos como estereótipos, preconceitos e 

discriminação (CORRIGAN, 2000; CORRIGAN e WATSON, 2002). Uma maneira de 

abordar a compreensão estigma é vê-lo como atitudes negativas. 

Para Eagly e Chaiken (1993), atitude é um constructo hipotético, uma 

propensão expressada em uma avaliação de uma resposta favorável ou desfavorável 

sobre uma entidade específica, seja um objeto, uma pessoa, acontecimento ou 

instituição. Portanto, atitude pode ser definida como um conceito abstrato que envolve 

crenças, valores e ações e que pode ser conhecido por meio da linguagem ou do 

comportamento, sendo cada vez mais admitido como uma tendência psicológica 

avaliativa, envolvendo uma posição relativa a uma situação específica (EAGLY; 

CHAIKEN, 1993; AJZEN, 2005).  

Especificamente, atitudes referem-se a uma predisposição para agir de uma 

forma estereotipada e previsível na presença de outras pessoas que fazem parte de 

um certo grupo (MCCAUGHEY & STROHMER 2005). Podem também ser definidas 

como disposições adquiridas que influenciam nossos sentimentos, pensamentos e 

ações (BYRON & DIEPPE 2000; CARTER & MARKHAM 2001; TERVO; PALMER & 
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REDINIUS, 2004). Compreendê-las é complexo, pois ideias sobre atitudes estão em 

constante evolução, emergindo a partir de várias teorias e estudadas a partir de 

múltiplas perspectivas, que vão desde o seu desenvolvimento e processo de 

mudança, até os efeitos que elas têm sobre comportamentos individuais e em 

interações com os outros (CARRIE et al., 2015).  

Rodrigues, Assmar e Jablonski (2012) afirmam que as atitudes se formam 

durante nosso processo de socialização, sendo decorrentes de procedimentos 

comuns de aprendizagem (reforço e modelagem). Também podem surgir em 

atendimento a certas funções, como consequências de características individuais de 

personalidade ou determinantes sociais e ainda podem se formar em consequência 

de processos cognitivos (busca de equilíbrio, busca de consonância). 

Gordon Allport, (1935, apud Rodrigues, Assmar e Jablonski, 2012) descreveu 

o conceito de atitudes como "Um estado mental e neutro de prontidão, organizado 

através da experiência, exercendo uma diretiva ou influência dinâmica da resposta do 

indivíduo a todos os objetos e situações com as quais são relacionados”. Ele compilou 

mais de cem definições de atitude e, baseando-se em vários conceitos existentes, o 

termo atitude social pode ser definida como: 

Uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotada 

de carga afetiva pró ou contra um objeto social definido, que predispõe 

a uma ação coerente com as cognições e afetos relativos a este objeto 

(RODRIGUES, ASSMAR e JABLONSKI, 2012). 

Mais recentemente, comparando com os conceitos explanados por Goldon 

Allport (1964), Eagly & Chaiken (1993), o termo atitude é uma "tendência psicológica 

que é expressa por meio da avaliação de uma determinada entidade com algum grau 

de favor ou desfavor”. Especificamente, atitudes referem-se a uma predisposição para 

agir de uma forma estereotipada e previsível na presença de outras pessoas que 

fazem parte de um determinado grupo (MCCAUGHEY & STROHMER 2005). Elas 

também podem ser definidas como disposições adquiridas que influenciam nossos 

sentimentos, pensamentos e ações (BYRON & DIEPPE 2000; CARTER e MARKHAM 

2001; TERVO; PALMER & REDINIUS, 2004). 
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Um recente estudo realizado nos Estados Unidos descreve atitudes como o 

grau de distância social que as pessoas na população em geral preferem manter das 

pessoas com Deficiência Intelectual (OUELLETTE-KUNTZ et al., 2010). Do mesmo 

modo, estudos realizados na década de 1990 revelaram mais atitudes negativas que 

positivas em relação às pessoas com deficiência que limitavam a sua independência 

e integração. Realizados nessa mesma década, outros também revelaram certa 

resistência do público geral para se integrar com Deficientes Intelectuais (ANTONAK 

& LIVNEH, 2000; ANTONAK & HARTH 1994). Nesta mesma linha, um foi realizado 

com a população geral de um local, mostrou que pessoas preferiram manter certa 

distância social de pessoas com Deficiência Intelectual e que não se mostravam 

dispostas a falar ou trabalhar com elas ou tê-las como vizinhas (LAU & CHEUNG 

1999). 

Já para Morin, et al. (2013), os conceitos sobre atitudes estão em constante 

evolução, e segundo revisão da literatura, são mais de 30 definições de atitudes, não 

havendo um consenso sobre uma delas (RAO 2004; FINDLER; VILCHINSKY & 

WERNER, 2007). No entanto, um entendimento comum surgiu a respeito da inclusão 

de três dimensões no conceito de atitudes: afetivo, cognitivo e comportamental 

(FINDLER; VILCHINSKY & WERNER, 2007).   

O componente cognitivo está associado às crenças, ou seja, o que pensamos, 

sabemos ou julgamos saber do objeto em questão (Rodrigues; Assmar e Jablonski, 

2012), está relacionado à informação disponível sobre uma determinada situação ou 

o que acreditamos como verdadeiro sobre um objeto (OLSON; ZANNA, 1993). Da 

mesma forma, referem-se a pensamentos, ideias, opiniões, informações e crenças 

que um indivíduo tem sobre dado objeto, proferindo uma avaliação mais ou menos 

favorável (EAGLY, CHAIKEN, 1993). 

O componente afetivo é definido como sentimento pró ou contra um 

determinado objeto social, sendo o único característico das atitudes sociais, portanto 

as crenças e comportamentos associados a uma atitude são apenas elementos pelos 

quais se pode medir a atitude, não sendo, porém, parte integrante dela (FISHBEIN, 

1965, 1966). Para Eagly e Chaiken (1993), as respostas avaliativas afetivas são um 

conjunto de valores, emoções e sentimentos, positivos ou negativos, provocados pelo 
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objeto em questão. Empiricamente, Rosenberg (1960) demonstrou que os 

componentes cognitivo e afetivo das atitudes tendem a ser coerentes entre si. 

O componente comportamental é o resultado das interações estabelecidas 

entre os elementos cognitivos e afetivos, uma predisposição ou intenção relativa ao 

que pretendemos dizer ou fazer, ou seja, da tendência de agir e atuar de certa forma 

(FINDLER; VILCHINSKY & WERNER, 2007).  Para Eagly e Chaiken (1993), as 

respostas avaliativas comportamentais tratam de ações, comportamentos ou 

intenções comportamentais manifestadas. 

Corrigan et. al. (2002) relata que tais componentes possuem um caráter 

explicitamente negativo, compreendem relativamente por estereótipos (estruturas 

cognitivas de conhecimento), preconceitos (consequência afetiva dos estereótipos) e 

discriminação (consequência comportamental do preconceito) no que diz respeito ao 

estigma. Como estereótipos, Corrigan (2000), narra que são maneiras eficientes de 

categorizar informações sobre diferentes sistemas sociais, porque contêm opiniões 

coletivas acerca de grupos de pessoas. Evidentemente, nem todas as pessoas 

concordam com os estereótipos de que são vítimas. No entanto, o preconceito pode 

endossar esses estereótipos negativos (por exemplo, fazer crer que pessoas com 

transtorno mental são perigosas), induzindo uma reação emocionalmente negativa. 

 

2.7. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PARA AS PESSOAS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

Para Jannuzzi (1992), o surgimento de uma política social garantida pelo 

Estado surgiu na passagem da organização feudal para a organização social 

capitalista, quando se verificou um contínuo desenvolvimento da socialização do 

processo de produção, onde os bens passaram a ser produzidos coletivamente por 

trabalhadores conjugados, reunidos para um mesmo fim, apropriando técnicas 

especializadas de produção.  
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Mundialmente, leis, decretos, emendas constitucionais preconizam a igualdade 

e o acesso a todos por uma educação de qualidade. Os principais documentos 

internacionais que serão citados deram origem às leis brasileiras que seguimos. 

As formulações de políticas públicas no âmbito internacional e nacional são: 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); 

 Constituição Federal (1988); 

 Declaração Mundial de Educação para Todos (1990); 

 Estatuto da Criança e do Adolescente (1990); 

 Declaração de Salamanca (1994); 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996); 

 Declaração de Guatemala (1999); 

 Parecer CNE/CEB n. º l7 (2001); 

 Resolução CNE/CEB n.º 02 (2001); 

 Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2006). 

Nacionalmente, destacam-se: 

 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008); 

 Decreto 7611 (2011). 

 

A Declaração Universal dos Diretos Humanos de 1948 foi pioneira, e, portanto, 

responsável por constantes leis subsequentes específicas em cada país, 

apresentando como principal relato a igualdade de todos perante a lei. No que diz 

respeito à educação, caracteriza a fase escolar como fundamental para o exercício da 

cidadania, sendo direito de todos, incluindo os indivíduos com deficiência à Educação 

Básica (UNESCO, 2001). 

Seguindo os mesmos preceitos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a Declaração de Jomtiem ou “Declaração mundial sobre educação para 

todos”, de 1990, também estabeleceu os direitos educacionais de todos os cidadãos. 

Ressalta-se que a Declaração de Jomtiem foi a primeira a mencionar de forma 
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específica as pessoas com deficiência e tratar seus direitos, inaugurando o termo 

Educação Inclusiva. Em seu Art. 3 inciso V, relata: 

As necessidades básicas das pessoas portadoras de deficiência 

requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a 

igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer 

tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo 

(UNESCO, 1990, Art. 3). 

Com o objetivo principal de igualdade de oportunidades e a preocupação em 

ampliar as ações da educação básica, visando atender as necessidades educacionais 

especiais (NEE) dos alunos, essa declaração destaca o Art. 5, inciso III, que relata: 

Programas complementares alternativos podem satisfazer as 

necessidades de aprendizagem das crianças cujo acesso à 

escolaridade é limitado ou inexistente, desde que observem os 

mesmos padrões de aprendizagem adotados na escola e disponham 

de apoio adequado (UNESCO, 1990, Art. 5). 

Em 1994, como consequência da Declaração de Jomtiem de 1990, surge na 

Espanha a Declaração de Salamanca, com a função de combater a discriminação 

dentro do ambiente escolar:  

O princípio fundamental desta “Linha de Ação” é de que as escolas 

devem acolher todas as crianças, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 

outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem 

dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de 

populações distantes ou nômades, crianças de minorias linguísticas, 

étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas 

desfavorecidos ou marginalizados. Todas essas condições levaram 

uma série de desafios para os sistemas escolares (UNESCO, 1994, 

p.3). 

Ela veio com maior significância no quesito Educação Inclusiva, pactuando o 

princípio do direito a educação de qualidade às pessoas com deficiência ou NEE, 

atendendo as suas limitações. 
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Em 1999, surge a Declaração de Guatemala ou Convenção Interamericana 

para a Eliminação de Todas as Formas de Preconceito contra as Pessoas Portadoras 

de Deficiência, com referências na Declaração de Jomtiem e Declaração de 

Salamanca, reiterando a igualdade entre todas as pessoas e a garantia do respeito 

sem qualquer distinção (CP/OEA, 1999). 

A Assembleia Geral da organização das Nações Unidas - ONU, em 13 de 

dezembro de 2006, aprovou texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, e teve a sua 2ª edição publicada em 2011. Em seu artigo 24, a Convenção 

trata do “direito à educação”, que em consonância com os documentos supracitados, 

assegura o “sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida” (ONU, 2006, Art. 24). Relata-se: 

a) as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema 

educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com 

deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e 

compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência; b) 

as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário 

inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em 

igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em 

que vivem; c) adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 

individuais sejam providenciadas; d) as pessoas com deficiência 

recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, 

com vistas a facilitar sua efetiva educação; e) Efetivas medidas 

individualizadas de apoio sejam adotadas em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a 

meta de inclusão plena. (ONU, 2006, Art. 24). 

No âmbito Nacional, a Constituição Federal de 1988 declara que “A educação 

é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

1988, Art. 205). Relatando em seu artigo 208, inciso III, atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino (BRASIL, 1988). 
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Paralelamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) atesta, 

ainda, a igualdade de oportunidade que as crianças e os adolescentes com deficiência 

deverão possuir em termos de educação, sendo o Estado e toda a sociedade 

responsável pelo seu zelar (BRASIL, 1990). 

Especificamente no campo da educação, tanto pública quanto privada, a Lei nº 

9.394/96, atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), é 

considerada o principal marco brasileiro da educação inclusiva, em concordância com 

a Constituição Federal e com o ECA. A LDBEN estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, expondo em seu artigo 1 que a educação deve abranger: 

Os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil 

e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996, Art.1). 

No que concerne à educação especial, o documento define no artigo 58 que: 

Entende-se por educação especial, para os efeitos dessa Lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais. 1. Haverá, quando necessário, serviços especializados, na 

escola regular, para as peculiaridades da clientela da educação 

especial; 2. O atendimento educacional será feito em classes, escolas 

ou serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 

comuns do ensino regular (BRASIL,1996, Art. 58). 

Esse artigo estabelece a preferência da educação especial na rede regular e, 

ao mesmo tempo, recomenda classes/escolas/serviços especializados no caso em 

que o aluno não tiver recebendo a educação conforme suas necessidades. Essa lei 

enfatiza a importância do planejamento das atividades escolares, valorizando as 

características individuais. 

No final da década de 80, a expressão que faz referência às pessoas com 

alguma necessidade especial é “portador de deficiência”. Na Constituição Federal de 
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1988, o uso da expressão só é justificado pelo fato do conceito de deficiência ser 

herança da Medicina. A terminologia “portadores de deficiência” nos remete a um 

Brasil excludente que tratava seus doentes, deficientes ou não, como “portadores de 

moléstia infecciosa”. Estes enfoques clínicos mantêm-se até a Constituição Federal 

de 1988. Com a LDBEN, surge uma reformulação terminológica onde o termo 

“portadores de deficiência” é substituído para “pessoas com necessidades 

educacionais especiais” (CASTANHO E FREITAS, 2006). 

A LDBEN serviu de base para várias leis, decretos, pareceres e resoluções que 

foram criados para dar sustentação e orientação de como esse ensino especializado 

deveria ser organizado. 

Manifestações do Conselho Nacional de Educação, no esforço de definir as 

diretrizes nacionais para a educação especial, registram no Parecer CNE/CEB n. º 

l7/2001, de 03 de julho de 2001 e na Resolução CNE/CEB n. º 02, de 11 de setembro 

de 200 que os sistemas de ensino devem matricular todos os educandos com 

necessidades educacionais especiais. 

A Resolução CNE/CEB n.º 02, de 11 de setembro de 2001, (BRASIL, 2004, 

p.13) em seu artigo 5º, considera que os educandos com necessidades especiais são 

aquele que, durante o processo educacional, apresentarem: 

 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 

processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 

atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: 

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 

deficiências; 

II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos 

demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos 

aplicáveis; 
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III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 

aprendizagem que os levem a dominar rapidamente conceitos, 

procedimentos e atitudes. 

Criada em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva tem como diretriz principal a questão de educação especial, como 

modalidade transversal aos níveis básico e superior de ensino e não mais a 

substitutiva. O documento elaborado em 2009, pelo Ministério da Educação e pela 

extinta Secretaria de Educação Especial – SEESP, a Política Nacional de Educação 

Especial: 

Foi elaborada segundo os preceitos de uma escola em que cada aluno 

tem a possibilidade de aprender a partir de suas aptidões e 

capacidades, e em que o conhecimento se constrói sem resistência ou 

submissão ao que é selecionado para compor o currículo, resultando 

na promoção de alguns alunos e na marginalização de outros do 

processo escolar (ROPOLI et al., 2010, p. 6). 

A Política Nacional de Educação Especial determina que todos os alunos com 

NEE estejam matriculados regularmente, enquanto que as atividades educacionais 

oferecidas em escolas especiais passem a ser realizadas eventualmente como um 

complemento em turno inverso da aula chamando-se de Atendimento Educacional 

Especializado – AEE, que tem como público alvo: 

[...] pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo 

prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com 

diversas barreiras, pode ter restringida sua participação plena e efetiva 

na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do 

desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas 

das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se 

nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo 

e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação 

demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, 

isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 
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envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de 

seu interesse (MEC/SEESP, 2008, p.9). 

O Decreto nº 7611, assinado em novembro de 2011, declara estratégias 

educacionais para o país universalizar o atendimento escolar aos alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de ou 

superdotação, preferencialmente, na rede regular de ensino, garantindo o 

atendimento especializado em classes, escolar ou serviços especializados, públicos 

ou comunitários, sempre que nas condições específicas do aluno, não seja possível 

sua inclusão em classes comuns (BRASIL, 2011).  

Esse Decreto somado a Política Nacional de Educação Especial são os 

documentos mais atuais no que diz respeito a educação inclusiva brasileira, 

encerrando assim, este movimento histórico. 

Já no contexto universitário, a concepção de direitos iguais para todos também 

recebe destaque nas políticas propostas pela UNESCO, na Conferência Mundial 

sobre a Educação Superior, realizada em Paris em outubro de 1998, apresentando 

como principais postulados ideias em contraposição a concepção atual de ensino 

superior: 

a) Acesso ao ensino. ‘O acesso aos estudos superiores será igual para 

todos; b) Responsabilidade do Estado. O Estado conserva uma função 

essencial no financiamento do ensino superior. O financiamento 

público da educação superior reflete o apoio que a sociedade lhe 

presta e dever-se-ia continuar reforçando, sempre mais, a fim de 

garantir o desenvolvimento deste tipo de ensino, de aumentar a sua 

eficiência e manter a qualidade e pertinência; c) Apoio à pesquisa. 

Promover, gerar e difundir conhecimento por meio da pesquisa [...] 

fomentar e desenvolver a pesquisa científica e tecnológica, ao mesmo 

tempo em que a pesquisa no campo das ciências sociais, das ciências 

humanas e das artes; d) Responsabilidade social. A educação 

superior deve fazer prevalecer os valores e os ideais de uma cultura 

de paz, formar cidadãos que participem ativamente na sociedade [...] 

para consolidar, num contexto de justiça dos direitos humanos, o 
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desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz’. (CASTELÕES, 

2002, p. 2) 

Portanto, a educação inclusiva é um desafio, uma grande tarefa para os 

educadores, os representantes governamentais e todos os cidadãos. Mas, para se 

efetivar uma política inclusiva deve-se ir além da análise e aplicação de documentos 

legais, como diz Moreira (2005, p. 43): 

[...] estes aparatos legais, sem dúvida, são importantes e necessários 

para uma educação inclusiva no ensino brasileiro, muito embora, por 

si só não garantam a efetivação de políticas e programas inclusivos. 

Uma educação que prime pela inclusão deve ter, necessariamente, 

investimentos em materiais pedagógicos, em qualificação de 

professores, em infraestrutura adequada para ingresso, acesso e 

permanência e estar atento a qualquer forma discriminatória. 

Diante do exposto, acredita-se que, no universo do ensino básico, a prática 

docente frente a alunos com necessidades educacionais especiais necessita, além de 

políticas públicas, de ações compartilhadas capazes de orientar o educador na 

formação de sujeitos, valorizando a diversidade em todos os espaços, fazendo valer 

o verdadeiro sentido da inclusão como o processo que reconhece e respeita diferentes 

identidades e que aproveita essas diferenças para beneficiar a todos e a todas 

(FREITAS, 2005). 

 

3. PRINCIPAL HIPÓTESE DO ESTUDO 

 

Professores em formação depois de 2008 (data da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva) possuem uma atitude mais 

positiva e com menor estigma em relação a pessoas com Deficiência Intelectual em 

relação àqueles que foram formados antes desta data.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo Geral: 

 

Descrever o perfil de estigma público e de atitudes em relação a Deficiência 

Intelectual de professores atuantes da educação infantil ao ensino médio. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Adaptar culturalmente a escala Atitudes em Relação à Deficiência 

Intelectual ATTID 

 Comparar se o perfil do estigma público e de atitudes entre: 

o Professores formados antes e depois de 2008, data da Política Nacional 

de Educação especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; 

o Tipo de escola que lecionam, pública ou privada; 

o Professores com ou sem pós-graduação na área de deficiência 

Intelectual. 

 

5. MÉTODO 

 

5.1. Desenho do Estudo 

A presente pesquisa teve o delineamento quantitativo descritivo. 
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5.2. Local 

 

O presente estudo foi realizado em 34 escolas, sendo 20 da rede pública e 14 

da rede privada de ensino infantil, fundamental e médio, da cidade de São Paulo e 

região metropolitana.  

 

5.3. Amostra 

 

A amostra de conveniência foi composta por professores atuantes na rede 

pública ou privada, do ensino infantil ao ensino médio de 34 escolas de São Paulo e 

região metropolitana.  

Critérios de inclusão dos professores: 

 Professores atuantes na rede pública ou privada de ensino; 

 Lecionando em Ensino Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II ou Ensino Médio; 

 Respondente apresentar condições de completar autonomamente os 

questionários de forma autoaplicável. 

 

5.4. Instrumentos 

 

Este estudo foi realizado com a aplicação de um único questionário estruturado 

intitulado “Atitudes em Relação à Deficiência Intelectual (ATTID)” (Attitudes Toward 

Intellectual Disability Questionnaire). Essa escala foi desenvolvida para analisar 

atitudes públicas em relação a pessoas com deficiência intelectual (MORIN et al 

2013), validado em Quebec. 
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A versão original do ATTID foi desenvolvida por David Morin e colaboradores 

da Universidade de Quebec, no Canadá, devido à escassez de instrumentos que 

permitem analisar atitudes entre pessoas com Deficiência Intelectual (MORIN et al 

2013). Esse questionário (MORIN et. al. 2012) foi desenvolvido de acordo com um 

modelo multidimensional (FINDLER et. al. 2007), abordando componentes afetivos, 

cognitivos, comportamentais e de atitudes e tem como objetivo principal avaliar as 

atitudes em relação à deficiência intelectual. Ele tem como base diversos instrumentos 

validados, como: Mental Retardation Attitude Inventory – Revised (ANTONAK & 

HARTH,1994), the Behavioural Intention Scale (ROBERTS & LINDSELL, 1997), the 

Community Living Attitudes Scale – Mental Retardation (HENRY et al., 1996), the 

Pictographic Scale (NOWICKI, 2006) e a entrevista do questionário Multinational 

Attitude Study Survey (BURGE; OULLETTE-KUNTS & LYSAGHT, 2007). Os itens 

adicionais relacionados aos direitos das pessoas com Deficiência Intelectual foram 

inspirados na Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual (2004). Outros 

foram incluídos com base na literatura existente, a fim de assegurar que estas três 

dimensões reconhecidas de atitudes fossem contempladas:  

 Afetivo: sentimentos relacionados pessoa com deficiência intelectual; 

 Cognitivo: pensamentos e conhecimentos sobre a deficiência intelectual; 

 Comportamental: atitudes diante da pessoa com deficiência intelectual. 

O questionário original é composto por 67 itens, utilizando uma escala do tipo 

Likert, que varia de 1 (concordo plenamente) a 5 (discordo completamente). As 

primeiras 33 questões abordam crenças e atitudes em geral com relação a pessoas 

com Deficiência Intelectual. As outras 34 questões problematizam duas questões: a 

primeira em relação a um indivíduo com Deficiência Intelectual leve e a segunda 

relativa a um indivíduo com Deficiência Intelectual mais grave.  

O ATTID foi validado por uma amostra de 1650 canadenses maiores de 18 

anos (57% mulheres) por meio de entrevistas telefônicas com duração média de 22 

minutos. A seleção amostral se deu por um processo randômico, utilizando uma lista 

computadorizada da lista telefônica de moradores de Montreal e região metropolitana. 

Essa validação teve vários passos. O 1º passo foi um pré-teste para ajustes da coleta 

de dados. O 2º foi tradução e retrotradução da versão francesa para a versão inglesa; 
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as duas foram revisadas por pesquisadores nativos em ambas as línguas e nenhuma 

reformulação nas questões foi necessária. Na 3ª fase, ocorreram as entrevistas 

propriamente ditas que eram precedidas por uma breve sentença explicando o 

significado de Deficiência Intelectual: “pessoas com DI apresentam limitações em 

atividades de vida diária e frequentemente tem um nível de desenvolvimento mais 

lento que a população geral”. Os resultados do estudo indicaram boas propriedades 

psicométricas da ATTID, sendo elas divididas em validade de constructo e 

confiabilidade (consistência interna e teste-reteste). 

(1) Análise fatorial: a análise de estrutura fatorial identificou 5 construtos 

da ATTID: (i) desconforto com 17 itens, (ii) conhecimento das capacidades e direitos 

com 20 itens que inicialmente haviam sido classificados na dimensão cognitiva, (iii) 

interações compostas por 17 itens, iv) sensibilidade e compaixão com 17 itens 

inicialmente classificados no componente afetividade e v) conhecimento das causas 

com itens que também haviam sido classificado na dimensão de conhecimentos (7 

itens). Esses constructos se aglomeram em relação às três dimensões teóricas do 

instrumento da seguinte forma: o componente cognitivo compreende dois fatores que 

são o conhecimento da capacidade e os direitos e o conhecimento das causas, 

particularmente relevantes para avaliar o conhecimento da população sobre as causas 

de Deficiência Intelectual e, quando necessário, tomar medidas para informar a 

população-alvo. O outro fator relacionado com destaques aos componentes cognitivos 

são as pessoas que percebem as aptidões das pessoas com Deficiência Intelectual e 

as suas capacidades de autodeterminação, enquanto o componente afetivo 

aglomerou desconforto, sensibilidade e compaixão. O fato de dois fatores distintos 

terem sido obtidos faz com que seja possível medir claramente o que afeta uma dada 

população. Sentindo desconforto ou medo em relação a alguém é qualitativamente 

diferente de sentindo tristeza ou pena. Algumas pessoas podem, portanto, ser muito 

sentimentais por alguém com Deficiência Intelectual e não ter medo dele. Ser capaz 

de medir esses dois fatores separadamente permite-nos descrever claramente estes 

dois aspectos de um componente que poderia, em uma população, ir a duas direções 

diferentes. Além disso, a partir da análise fatorial, verificou-se que 29 itens foram 

excluídos por não terem carga em nenhum dos 5 constructos identificados. Por isso, 

a versão original de 96 itens foi aprimorada, ficando com 67 itens.  
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(2) Consistência Interna: o Alfa de Cronbach indicou consistência interna 

entre aceitável e boa, referente a pontuação total do ATTID (0,92), assim como em 

relação a suas subescalas com variação entre 0,59 e 0,89.  

(3) Teste-Reteste foi realizado com 50 participantes que responderam ao 

questionário com duas semanas de intervalo. O teste de ANOVA indicou ausência de 

mudanças nos 5 construtos entre as duas fases. Ao mesmo tempo, indicou 

estabilidade temporal nos 5 constructos da ATTID com valores de p menores que 0,01 

em todos eles (Morin et al 2013). 

A versão brasileira da ATTID foi desenvolvida em 2014, por pesquisadores da 

Universidade de Évora em Portugal, com supervisão de David Morin, autor da ATTID 

original 1. Primeiramente, foi realizada uma tradução e retro-tradução do questionário 

original em uma versão para o Português de Portugal. Essa versão contempla 23 

questões estruturadas do tipo Likert, numa escala de cinco pontos que variam de [1] 

concordo totalmente a [5] discordo totalmente. O questionário ATTID está dividido em 

cinco domínios: (1) sobre tendência a considerar as pessoas com Deficiência 

Intelectual como um grupo de pessoas homogéneas, (2) sobre integração, mitos e 

crenças da comunidade em relação às pessoas com Deficiência Intelectual, (3) sobre 

conhecimento/familiaridade das pessoas em relação à Deficiência Intelectual, (4) 

sobre a proximidade do respondente com indivíduos com Deficiência Intelectual e (5) 

para caracterização sociodemográfica dos respondentes, sendo que o conteúdo de 

nenhum item foi modificado. Posteriormente, em parceria com pesquisadores da 

Universidade Federal do Paraná, essa versão foi ligeiramente modificada para a 

conclusão da versão brasileira da ATTID. Estudos sobre atitude em relação à 

Deficiência Intelectual têm sido conduzidos em Curitiba, mas nenhum de validação foi 

realizado até o presente momento. 

 

 

 

                                                           
1 Comunicação pessoal com o Prof Dr Vitor Franco da Universidade de Évora, Portugal.  
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5.5. Variáveis a serem Analisadas 

 

O desfecho do estudo é sobre o nível de estigma e atitude de professores 

atuantes na rede pública ou privada, do ensino infantil ao ensino médio. 

 

Fatores associados 

 

 Foram investigados os potenciais fatores associados ao estigma e 

atitude dos sujeitos da amostra, segundo quatro construtos da ATTID:  

a) Momento da formação profissional, antes ou depois de 2008. 

b) Instituição de ensino que o docente leciona, pública ou particular.  

c) Formação continuada volta a Deficiência Intelectual: ter ou não realizado 

especialização Lato ou Stricto Sensu na área de Deficiência Intelectual. 

 

Como o 5º construto “conhecimento das causas” aborda apenas a área de 

conhecimentos e o presente trabalho visa analisar o perfil e fatores associados com 

estigma/atitudes, decidiu-se não incluí-lo nas análises inferenciais. 

 

5.6. Procedimentos de Coleta de Dados e Considerações 

Éticas 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme o protocolo - Processo CEP/UPM CAAE n° 

38732114.3.0000.0084. 
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A coleta de dados ocorreu entre março e maio de 2015. Para o levantamento 

de dados foram mapeadas escolas públicas e privadas da cidade de São Paulo e 

região metropolitana, com o auxílio da Secretaria de Educação do Município e Estado 

de São Paulo. Após, foram encaminhados e-mails e visitas agendadas em diversas 

escolas da região metropolitana de São Paulo com o objetivo de explicar o projeto e 

seus delineamentos. 

A coleta de dados baseou-se na apresentação do questionário ATTID impresso 

(ANEXO A e B) ao coordenador ou diretor da escola, explicitou-se o caráter 

autoaplicável e respondeu as dúvidas. A escola repassava as informações aos 

professores e, em caso de dúvidas, entravam em contato com a pesquisadora para 

saná-las. No prazo médio de 5 dias úteis, a contar da entrega do material, eles foram 

retirados. 

Todos os participantes receberam a Carta de Informação com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXOS C) em um envelope, que após 

seu preenchimento foi lacrado, juntamente com o resumo do trabalho e o questionário 

ATTID, garantindo assim seu anonimato. A coleta só iniciava após a assinatura dos 

sujeitos no TCLE. Importante ressaltar que os questionários só foram entregues aos 

participantes após a leitura, autorização e assinatura das Cartas de Informação e 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXOS C). 

Após a entrega, os questionários foram armazenados conjuntamente sem a 

identificação do sujeito, sendo apenas separados entre instituição públicas e 

particulares. 

Embora envolva seres humanos, esse projeto de pesquisa possuiu um caráter 

meramente investigativo, o que implica em riscos físicos e/ou psicológicos mínimos 

aos sujeitos pesquisados. Além disso, foi explicitado que os participantes teriam o 

direito de desistir da pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para si. Foi 

mantido o sigilo das informações e o anonimato dos participantes, em todas as etapas 

do processo. A análise dos dados foi realizada sem a identificação dos colaboradores 

de pesquisa e/ou das instituições envolvidas. 
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Paralelamente a coleta de dados com os professores, foi realizado o estudo de 

adaptação cultural da escala ATTID. Para tanto, foram realizadas duas etapas, sendo 

a primeira para análise de conteúdo segundo análise de juízes, e a segunda uma 

análise de consistência interna. 

 

5.7. Análise de Dados 

 

Para a análise estatística dos dados utilizamos o Programa SPSS, versão 17.0. 

Inicialmente, foi feita uma descritiva dos dados visando caracterizar o perfil de estigma 

e atitude (desfecho do estudo) da amostra. Para a das variáveis quantitativas, foi feita 

através da observação dos valores mínimos e máximos, e do cálculo de médias e 

desvios-padrão e medianas. Para as variáveis qualitativas, calcularam-se frequências 

absolutas e relativas. 

A confiabilidade do instrumento utilizado foi estudada através do alpha de 

Cronbach (BLAND, 1997), enquanto a hipótese de normalidade dos dados foi avaliada 

através do teste de Kolmogorov-Smirnov (ROSNER,1986). 

Para a comparação de dois grupos em relação aos construtos foi utilizado o 

teste não-paramétrico de Mann-Whitney (Rosner,1986), pois a suposição de 

normalidade dos dados foi rejeitada. Para a conferência de três ou mais grupos em 

relação aos construtos foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis com 

comparações pelo teste de Dunn (Rosner,1986), pois a suposição de normalidade dos 

dados foi rejeitada. 

Em todos os testes entre grupos, o nível de significância utilizado foi de 5%. 

As duas etapas do estudo de adaptação cultural da escala ATTID foram:  

(1) Análise de juízes: elaborou-se uma planilha de avaliação de todos os 

itens da versão brasileira do Questionário ATTID. Em seguida, foi calculado o 

coeficiente de validade de conteúdo dos itens a partir do julgamento de quatro 



55 

 

 

 

critérios, analisados por cinco juízes. Os critérios de avaliação, respondidos como 

adequado ou inadequado, foram: 

 

a. Objetividade: se o item está adequado ao conceito de atitude e estigma;  

b. Clareza: se o item é inteligível e claro até para pessoas de baixo nível 

de escolaridade;  

c. Precisão: se o item é específico em relação ao próprio comportamento 

e, ao mesmo tempo, distinto dos demais itens; 

d. Credibilidade: se o item não é despropositado (Por exemplo: se um item 

da escala aparece de modo despropositado, há a possibilidade de o adulto 

respondente se sentir ofendido ou irritado aumentando as chances de vieses de 

resposta).  

 

(2) Para a análise de consistência interna, que avalia a veracidade dos 

resultados entre os itens de um mesmo teste, foi calculado o alpha de Cronbach em 

relação à pontuação global do instrumento ATTID, assim como de cada um dos 

construtos estabelecidos no estudo de validação da versão original do questionário 

(MORIN et. al. 2012). Foram considerados com adequada consistência aqueles com 

pontuação superior a 0,70 (BLAND, 1997). 

 

6. RESULTADOS 

 

O presente estudo contou com 312 professores respondentes, contudo, 11 

deles (3,5%) responderam menos de 80% das questões e foram excluídos do estudo. 

Assim, a amostra da presente pesquisa contou com um total de 301 professores da 

rede pública e privada de ensino em diversas escolas da região metropolitana de São 

Paulo. 
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Na Tabela 1, apresentamos os dados demográficos do grupo analisado. 

Observa-se que essa amostra tem o seguinte perfil: praticamente todos brasileiros, 

sendo a grande maioria mulheres (84,7%). Da amostra total, incluindo homens e 

mulheres, 57,8% são casados, na faixa etária de 30 a 49 anos (66,4%), sendo 

praticamente metade da rede pública de ensino (51,8%) de escolas da região 

metropolitana de São Paulo. 

Em relação às habilidades acadêmicas, 92,74% possuem ensino superior e 

apenas 7,3% possuem pós-graduação Strictu Sensu. A situação profissional dos 

professores analisados revela que 63,8% trabalham em tempo integral com renda 

entre R$ 3000,00 e R$ 6000,00 (31,9%) e 26,2% possuem renda mensal de R$ 

1000,00 e R$ 3000,00. Visando comparar dados advindos de professores de escolas 

públicas com os de escolas privadas: 
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Tabela 1: Frequências absolutas e relativas dos dados demográficos dos 301 
professores avaliados no estudo.  
 

Variável Categoria N % 

Sexo Masculino 46 15,3 

 Feminino 255 84,7 

Idade 18-29 38 12,6 

 30-39 109 36,2 

 40-49 91 30,2 

 50-59 54 17,9 

 60 ou + 9 3,0 

Nacionalidade Brasileira 299 99,3 

 Italiana 1 0,3 

 Paraguaia 1 0,3 

Estado civil Casado 174 57,8 

 União estável 20 6,6 

 Viúvo 4 1,3 

 Separado 6 2,0 

 Divorciado 24 8,0 

 Solteiro 73 24,3 

Habilitações Acadêmicas Ensino superior 279 92,74 

 Mestrado 20 6,6 

 Doutorado 2 0,7 

Situação Profissional Trabalhador a tempo integral 192 63,8 

 Trabalhador a tempo parcial 107 35,5 

 Sem informação 2 0,7 

Renda Mensal < R$ 1000,00 4 1,3 

 R$ 1000,00 - R$ 3000,00 79 26,2 

 R$ 3000,00 - R$ 6000,00 96 31,9 

 > R$ 6000,00 90 29,9 

 Não sei 8 2,7 

 Não respondo 24 8,0 

Escola Pública 156 51,8 

  Particular 145 48,2 

 

 

Na Tabela 2, verifica-se que a grande maioria dos professores considerava 

baixo seu conhecimento em Deficiência Intelectual, sendo que 90% relataram 

conhecer não muito, ou conhecer pouco. Além disso, a maioria dos participantes 

relatou que seu contato é pouco frequente com pessoas com Deficiência Intelectual 

(DP+11,0) e que sua relação com essas pessoas foi geralmente boa (58,5%).  
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Tabela 2: Frequências absolutas e relativas dos dados de conhecimento da 
Deficiência Intelectual dos 301 professores avaliados no estudo. 
 

Variável Categoria N % 

Conhece Nada 22 7,3 

Deficiência Intelectual Não muito 96 31,9 

 Um pouco 175 58,1 

 Muito 8 2,7 

Contato ao Nunca 37 12,3 

longo da vida Ás vezes 154 51,2 

 Frequentemente 74 24,6 

 Muito frequentemente 36 12,0 

Relação com Muito má 1 0,3 

as pessoas Má 1 0,3 

com Deficiência Intelectual Neutra 76 25,2 

 Boa 176 58,5 

  Excelente 47 15,6 

 

Quanto a formação dos professores, a Tabela 3 demostra que 71,8% 

finalizaram a graduação até o ano de 2008. Dos 301 professores participantes do 

estudo, 83,7% não possuem curso de extensão em Deficiência Intelectual, 94,7% não 

possuem especialização Lato Sensu em Deficiência Intelectual e 99,0% não possuem 

especialização Stricto Sensu em Deficiência Intelectual. 

 

Tabela 3: Frequências absolutas e relativas sobre a formação dos 301 professores 

participantes do estudo. 

Variável Categoria n % 

Ano do término da <= 2008 216 71,8 

Graduação > 2008 85 28,2 

Concluiu curso de extensão Não 252 83,7 

em Deficiência Intelectual Sim 49 16,3 

Concluiu Curso Lato Sensu Não 285 94,7 

em Deficiência Intelectual Sim 16 5,3 

Concluiu Curso Stricto Sensu em 
Deficiência Intelectual Não 298 99,0 

 Sim 3 1,0 

 Educação infantil 131 43,5 

Etapa que lecionou* Ensino Fundamental I 118 39,2 

nos últimos 3 anos Ensino Fundamental II 114 37,9 

  Ensino Médio 94 31,2 

*parte dos professores lecionava em diversas etapas 
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Antes de apresentar os resultados decorrentes da investigação via ATTID, 

apresentaremos os resultados relativos a análise de juízes e de consistência interna 

da ATTID.  

Visando realizar uma análise de conteúdo da versão brasileira da escala 

empregada, cinco juízes avaliaram o instrumento. Na tabela a seguir apresentamos a 

porcentagem de concordância entre os cinco juízes. Nas questões marcadas em 

vermelho, observamos total concordância entre os juízes, assim não serão analisadas 

individualmente pelo coeficiente de concordância de Kendall. 
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Tabela 4: Frequências absolutas e relativas da concordância dos cinco juízes nos 
quatro critérios de avaliação para cada uma das questões. 
 
 

  Objetividade   Clareza   Precisão   Credibilidade 

Questão N %   n %   n %   n % 

Q1A_a 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1A_b 4 80,0  4 80,0  4 80,0  5 100,0 

Q1A_c 3 60,0  2 40,0  4 80,0  5 100,0 

Q1A_d 1 20,0  2 40,0  3 60,0  5 100,0 

Q1A_e 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1A_f 4 80,0  4 80,0  4 80,0  4 80,0 

Q1B_a 4 80,0  4 80,0  5 100,0  3 60,0 

Q1C_a 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1C_b 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1C_c 5 100,0  5 100,0  5 100,0  4 80,0 

Q1C_d 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1C_e 3 60,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1C_f 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1C_g 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1C_h 4 80,0  5 100,0  4 80,0  5 100,0 

Q1C_i 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1C_j 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1D_a 4 80,0  3 60,0  4 80,0  4 80,0 

Q1D_b 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1D_c 5 100,0  4 80,0  4 80,0  5 100,0 

Q1D_d 5 100,0  5 100,0  4 80,0  5 100,0 

Q1D_e 5 100,0  5 100,0  4 80,0  4 80,0 

Q1D_f 5 100,0  5 100,0  4 80,0  5 100,0 

Q1D_g 5 100,0  5 100,0  4 80,0  4 80,0 

Q1D_h 5 100,0  5 100,0  4 80,0  4 80,0 

Q1D_i 4 80,0  4 80,0  4 80,0  4 80,0 

Q1E_a 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1E_b 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1E_c 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q1E_d 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 
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Tabela 4: Frequências absolutas e relativas da concordância dos cinco juízes nos 

quatro critérios de avaliação para cada uma das questões (continuação). 

  Objetividade   Clareza   Precisão   Credibilidade 

Questão N %   n %   n %   n % 

Q2A_a 4 80,0  5 100,0  5 100,0  4 80,0 

Q2A_b 5 100,0  5 100,0  5 100,0  4 80,0 

Q2A_c 5 100,0  5 100,0  4 80,0  4 80,0 

Q2A_d 5 100,0  5 100,0  5 100,0  4 80,0 

Q2A_e 4 80,0  5 100,0  4 80,0  3 60,0 

Q2A_f 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q2A_g 4 80,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q2A_h 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q2A_i 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q2B_a 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q2B_b 5 100,0  5 100,0  4 80,0  5 100,0 

Q2B_c 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q2B_d 5 100,0  5 100,0  4 80,0  5 100,0 

Q2B_e 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q2B_f 5 100,0  4 80,0  5 100,0  5 100,0 

Q2B_g 3 60,0  5 100,0  4 80,0  5 100,0 

Q2B_h 3 60,0  5 100,0  3 60,0  5 100,0 

Q2B_i 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q2B_j 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q2B_k 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q3A_a 4 80,0  5 100,0  5 100,0  4 80,0 

Q3A_b 5 100,0  5 100,0  5 100,0  4 80,0 

Q3A_c 5 100,0  5 100,0  3 60,0  4 80,0 

Q3A_d 5 100,0  4 80,0  4 80,0  4 80,0 

Q3A_e 4 80,0  4 80,0  3 60,0  4 80,0 

Q3A_f 5 100,0  4 80,0  4 80,0  5 100,0 

Q3A_g 5 100,0  4 80,0  5 100,0  5 100,0 

Q3A_h 5 100,0  4 80,0  5 100,0  5 100,0 

Q3A_i 4 80,0  4 80,0  4 80,0  4 80,0 

Q3B_a 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q3B_b 5 100,0  4 80,0  4 80,0  4 80,0 

Q3B_c 5 100,0  5 100,0  4 80,0  4 80,0 

Q3B_d 5 100,0  5 100,0  4 80,0  4 80,0 

Q3B_e 5 100,0  4 80,0  4 80,0  4 80,0 

Q3B_f 5 100,0  3 60,0  4 80,0  4 80,0 

Q3B_g 2 40,0  4 80,0  3 60,0  4 80,0 

Q3B_h 2 40,0  4 80,0  2 40,0  4 80,0 

Q3B_i 5 100,0  5 100,0  5 100,0  4 80,0 

Q3B_j 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Q3B_k 4 80,0  4 80,0  4 80,0  4 80,0 
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Tabela 4: Frequências absolutas e relativas da concordância dos cinco juízes nos 

quatro critérios de avaliação para cada uma das questões (continuação). 

 

  Objetividade   Clareza   Precisão   Credibilidade 

Questão N %   n %   n %   n % 

QD1 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

QD2 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

QD3 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

QD4 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

QD5a 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

QD5b 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

QD5c 4 80,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

QD5d 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

QD5e 5 100,0  3 60,0  5 100,0  5 100,0 

QD5f 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

QD5g 4 80,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

QD5h 5 100,0  5 100,0  5 100,0  5 100,0 

QD6 5 100,0   5 100,0   5 100,0   5 100,0 

 

Observa-se na tabela 4, que de forma geral, os itens foram bem avaliados pelos 

cinco juízes em praticamente todos os critérios. Porém, 14 itens da escala de um total 

de 83 foram considerados por dois ou mais juízes pouco objetivos, claros, precisão 

e/ou credibilidade. Segundo relato dos juízes, isso se deu em geral porque os itens 

não pareciam apropriados para o contexto, sendo eles: 

 

(i). Nos critérios Objetividade e Clareza: 

(a) Na sua opinião, a deficiência intelectual PODE ser causada por (1A): 

 Falta de estimulação durante a infância (Q1A_C); 

 

(ii) Nos itens Objetividade e Precisão: 

(a) Antônio é um adulto com DI. Antônio é capaz de cuidar da sua própria 

saúde e das suas necessidades pessoais (tais como, tomar banho, pentear-se, vestir-

se, etc.), mas às vezes é preciso lembra-lo. Antônio é capaz de manter uma conversa, 
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mas tem dificuldade em discutir coisas abstratas ou complexas. Antônio sabe como 

usar o telefone e é capaz de escrever. Na sua opinião (Q2B): 

 Aceitaria ser aconselhado(a) pelo Antônio numa loja de roupa? (Q2B_h) 

(b)  Rafael é um adulto com DI. Ele se comunica através de sons e de 

gestos. Tem capacidade de mostrar por gestos que precisa de ir ao banheiro. Uma 

vez que tem grandes problemas de coordenação, requer assistência constante para 

se deslocar e tem sempre que ser acompanhado nas saídas. Tem também 

dificuldades na realização de alguns movimentos. É capaz de se alimentar sozinho 

com uma colher adaptada, mas deixa cair comida. Na sua opinião (Q3B): 

 Aceitaria ser aconselhado(a) pelo Rafael numa loja de roupa? (Q3B_g) 

 Aceitaria ser aconselhado(a) pelo Antônio numa loja de roupa? (Q2B_h) 

 

(iii) Nos itens Objetividade, Clareza e Precisão 

(a) Na sua opinião, a deficiência intelectual PODE ser causada por (1A): 

 Substâncias químicas no ambiente (Q1A_D); 

 

(iv) Somente no item Objetividade 

(a) Na sua opinião, a MAIORIA das pessoas com deficiência intelectual é 

capaz de (Q1C): 

 Falar sobre os seus problemas físicos (Q1C_e); 

(b) Antônio é um adulto com DI. Antônio é capaz de cuidar da sua própria 

saúde e das suas necessidades pessoais (tais como, tomar banho, pentear-se, vestir-

se, etc.), mas às vezes é preciso lembra-lo. Antônio é capaz de manter uma conversa, 

mas tem dificuldade em discutir coisas abstratas ou complexas. Antônio sabe como 

usar o telefone e é capaz de escrever. Na sua opinião (Q2B): 

 Aceitaria ser aconselhado(a) pelo Antônio numa loja de roupa? (Q2B_g) 
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(v) No item Clareza 

(a) Na sua opinião, pessoas com Deficiência Intelectual (Q1D): 

 Devem dar o seu consentimento para receber cuidados médicos 

(Q1D_a); 

(b) Rafael é um adulto com DI. Ele se comunica através de sons e de gestos. 

Tem capacidade de mostrar por gestos que precisa de ir ao banheiro. Uma vez que 

tem grandes problemas de coordenação, requer assistência constante para se 

deslocar e sempre tem que ser acompanhado nas saídas. Tem também dificuldades 

na realização de alguns movimentos. É capaz de se alimentar sozinho com uma colher 

adaptada, mas deixa cair comida. Na sua opinião (Q3B): 

 Concordaria em supervisionar o Rafael no seu trabalho? (Q3B_f) 

(c) As pessoas com DI que conhece são... (QD5): 

 Pessoas com quem trabalha (estudantes, clientes, utentes)? (QD5_e) 

 

(vi) No item Precisão 

(a) Rafael é um adulto com DI. Ele se comunica através de sons e de gestos. 

Tem capacidade de mostrar por gestos que precisa de ir ao banheiro. Uma vez que 

tem grandes problemas de coordenação, requer assistência constante para se 

deslocar e sempre tem que ser acompanhado nas saídas. Tem também dificuldades 

na realização de alguns movimentos. É capaz de se alimentar sozinho com uma colher 

adaptada, mas deixa cair comida. Se encontrasse o Rafael na rua e ele tentasse falar 

com você, acha que poderia (3A): 

 Sentir-se triste? (Q3A_c) 

 Ficar ansioso(a)? (Q3A_e) 

 

(vii) No item Credibilidade 

(a) Acredita que (1B): 

 A Deficiência Intelectual é mais comum em contextos sociais de pobreza 

(Q1B_a); 
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(b) Antônio é um adulto com DI. Antônio é capaz de cuidar da sua própria 

saúde e das suas necessidades pessoais (tais como, tomar banho, pentear-se, vestir-

se, etc.), mas às vezes é preciso lembra-lo. Antônio é capaz de manter uma conversa, 

mas tem dificuldade em discutir coisas abstratas ou complexas. Antônio sabe como 

usar o telefone e é capaz de escrever. Se encontrasse o Antônio na rua e ele tentasse 

falar com você, pensa que poderia (Q2A) 

 Ficar ansioso(a)? (Q2A_e) 

 

De uma forma geral, houve concordância entre todos os itens e critérios (W = 

0,276; 2 = 457,21; p<0,001). No entanto, ressaltou-se a falta de concordância nos 

critérios Credibilidade (W = 0,220; 2 = 90,30, p=0,255) e Precisão (W = 0,250; 2 = 

102,55; p=0,062). Na tabela abaixo apresentamos os valores do índice de 

concordância de Kendall. 

 

Tabela 5: Coeficiente de Concordância W de Kendall para o geral e os quatro critérios. 

 

Item W 2 P 

Credibilidade 0,220 90,03 0,255 

Precisão 0,250 102,55 0,062 

Geral 0,276 457,21 <0,001 

Clareza 0,309 126,73 0,001 

Objetividade 0,356 147,79 <0,001 

 

Finalmente, a análise de consistência interna da versão brasileira do ATTID 

apontou para confiabilidade do instrumento, já que tanto em sua pontuação global, 

como em cada um dos construtos, ela superou o mínimo de qualidade, ou seja, um 

valor de Alpha de Cronbach maior que 0,70. Assim, o Alpha de Cronbach geral obtido 

pelo ATTID foi igual a 0,87, enquanto que para os construtos Conhecimento da 

capacidade e Interação foi 0,90, para o construto Sensibilidade 0,86, Desconforto 0,79 

e Conhecimento das causas 0,74.  
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A partir de agora, apresentaremos os resultados da pesquisa relativos ao perfil 

de estigma público e de atitudes frente a Deficiência Intelectual dos professores da 

amostra. A tabela 6 apresenta os detalhes do perfil de atitudes e estigma da amostra, 

segundo a pontuação dos construtos da ATTID. No construto Desconforto, verifica-se 

que a média geral da pontuação fica próxima a neutralidade, já que a média geral foi 

de 3,14 (DP+0,47), sendo que 42,1% dos professores apresentaram atitudes positivas 

e 47,1% atitudes negativas. Quando verificamos cada item do construto Desconforto, 

verificamos que onze dos dezessete itens apresentaram valor médio acima da média 

da amostra, sendo eles: Mudaria de lugar no ônibus (em relação a Antônio e Rafael), 

Sentiria medo (em relação a Antônio e Rafael), Me sentiria embaraçado (em relação 

a Antônio e Rafael), Ficaria ansioso (em relação a Antônio e Rafael), Me sentiria 

inseguro (em relação a Antônio e Rafael) e Ficaria cauteloso (somente relação a 

Antônio). Por outro lado, cinco dos dezessete itens pontuaram acima da média, 

indicando baixos índices de atitudes negativas, como: Trabalharia com Antônio, 

Responderia ao a Antônio/Rafael no ônibus e Aceitaria um café oferecido pelo 

Antônio.  

No construto Conhecimento da capacidade, a média da pontuação dos 

professores foi igual a 2,31 (DP+0,50), correspondendo a 67,4% de atitudes positivas 

e 12,9% atitudes negativas. Entre os vinte itens do construto conhecimento da 

capacidade, dez apresentaram a média acima do valor médio, sendo eles: Deveriam 

ter o direito de beber álcool, Deveriam dar o consentimento para receber cuidados 

médicos, Andar desacompanhadas pela cidade, Lidar com dinheiro, Usariam os 

transportes públicos sem ajuda, Falariam sobre os seus problemas físicos, Tomariam 

decisões, Teriam direito de tomar decisões sobre a sua vida, Deveriam ter o direito de 

ter filhos e Capacidade de manter o emprego. 

O construto Interação variou de 1 a 3,76, apresentando média de 2,09 

(DP+0,53), com 74,5% dos professores referindo atitudes positivas e somente 7,7% 

de atitudes negativas. Dentre os dezessete itens deste construto, os seguintes sete 

apresentaram valores acima da média geral: Sentiu-se confortável ao falar com 

Rafael; Se quisesse adotar uma criança, poderia ser Rafael/Antônio; Alugaria um 

imóvel para Rafael/Antônio; Aceitaria que Rafael trabalhasse na escola/creche do seu 

filho e Aceitaria ser aconselhado por Antônio numa loja de aparelhos eletrônicos.  
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A pontuação dos professores no construto Sensibilidade variou de 1,17 a 5,0, 

com média igual a 3,30 (DP+0,86), sendo 30,3% deles relatando atitudes positivas e 

56,3% de atitudes negativas. Três dos seis itens do construto Sensibilidade 

apresentaram média superior à média geral, sendo eles: Sentir pena do 

Antônio/Rafael e Sentir-se triste pelo Antônio. Nestes itens aproximadamente 50% dos 

professores responderam com atitude negativa.  

          O construto Conhecimento das causas variou de 1 a 5, com média igual a 2,58 

(DP+0,66), com 58,7% dos professores referindo atitudes positivas e apenas 26,3% 

de atitudes negativas. Dos sete itens que compõem este construto, cinco apresentam 

valores acima da média do fator: A Deficiência Intelectual é mais comum em contextos 

sociais de pobreza. Falta de estimulação durante a infância, Ferimento grave na 

cabeça da criança, Substâncias químicas no ambiente e Má nutrição da mãe.  

 

Tabela 6: Média, desvio-padrão e % em relação ao estigma e atitudes dos professores 
participantes do estudo, segundo os cinco constructos da ATTID (N=301). 
 

        Atitude/estigma 

    Positiva  Neutra  Negativa 

Constructos (mínimo - máximo)     1-2  3   4-5 

  Média DP   %   %   % 

Desconforto (2,00 - 4,65) 3,14 0,47  42,1  10,8  47,1 

Mudaria de lugar no ônibus (em relação a Antônio) 4,46 0,77  4,7  1,3  94,0 

Mudaria de lugar no ônibus (em relação a Rafael) 4,20 0,87  6,0  5,0  89,0 

Sentir medo (em relação a Antônio) 4,18 0,84  5,8  9,2  85,0 

Sentir medo (em relação a Rafael) 4,08 0,91  8,8  8,1  83,1 

Sentir-se embaraçado (em relação a Antônio) 3,70 1,04  16,2  20,5  63,3 

Ficar ansioso (em relação a Antônio) 3,69 1,10  21,0  14,2  64,7 

Sentir-se inseguro (em relação a Antônio) 3,66 1,10  20,9  17,6  61,5 

Sentir-se embaraçado (em relação a Rafael) 3,44 1,18  29,9  16,1  54,0 

Ficar ansioso (em relação a Rafael) 3,41 1,23  34,2  11,4  54,4 

Sentir-se inseguro (em relação a Rafael) 3,37 1,21  34,3  14,8  50,8 

Ficar cauteloso (em relação a Antônio) 3,15 1,19  42,4  15,5  42,1 

Ficar cauteloso (em relação a Rafael) 2,97 1,23  51,0  13,1  35,9 

Sentir-se confortável ao falar com ele (em relação a Antônio) 2,38 1,01  65,9  20,6  13,5 

Concordaria em trabalhar com ele (em relação a Antônio) 1,74 0,68  90,3  7,7  2,0 

Responderia se Rafael lhe fizesse uma pergunta no ônibus 1,71 0,66  95,3  2,4  2,4 

Aceitaria ser servido num café por ele (em relação a Antônio) 1,70 0,67  94,0  4,0  2,0 

Responderia se Antônio lhe fizesse uma pergunta no ônibus  1,61 0,77  95,0  1,3  3,7 
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Tabela 6: Média, desvio-padrão e % em relação ao estigma e atitudes dos professores 
participantes do estudo, segundo os cinco constructos da ATTID (N=301). (continuação) 
 

        Atitude/estigma 

    Positiva  Neutra  Negativa 

Constructos (mínimo - máximo)     1-2  3   4-5 

  Média DP   %   %   % 

Conhecimento da capacidade (1,00 - 3,75) 2,31 0,50  67,4  19,7  12,9 

Devem ter o direito de beber álcool 3,42 1,17  24,6  23,2  52,2 

Devem dar o consentimento para receber cuidados médicos 2,83 1,07  45,4  23,7  30,8 

Andar desacompanhadas pela cidade 2,71 0,93  47,2  31,4  21,4 

Lidar com dinheiro 2,59 0,86  52,8  29,1  18,1 

Usar os transportes públicos sem ajuda 2,48 0,91  63,1  17,8  19,1 

Falar sobre os seus problemas físicos 2,44 0,80  59,8  30,1  10,1 

Tomar decisões 2,44 0,86  62,8  23,5  13,8 

Têm tanto direito de tomar decisões sobre a sua vida 2,42 0,92  58,8  26,0  15,2 

Devem ter o direito de ter filhos 2,38 0,92  61,4  27,3  11,3 

Manter o emprego 2,36 0,85  66,2  22,3  11,5 

Devem ter o direito de votar 2,31 0,88  64,9  23,3  11,8 

Manter uma conversação 2,21 0,71  77,4  15,6  7,0 

Ler frases curtas 2,15 0,73  79,9  13,8  6,4 

Devem ter o direito de ter relações sexuais 2,05 0,72  79,1  17,2  3,7 

Devem ter o direito de casar 2,03 0,80  81,6  12,4  6,0 

Aprender 2,02 0,75  81,3  14,0  4,7 

Devem ter os mesmos direitos das outras pessoas 1,99 0,86  77,3  17,3  5,4 

Praticar esporte 1,98 0,74  83,5  13,1  3,4 

A pessoa com DI deve ter a oportunidade de trabalhar 1,83 0,75  88,0  9,0  3,0 

A pessoa  com DI deve ter a oportunidade de participar de ativ. de lazer 1,69 0,73  92,6  3,7  3,7 
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Tabela 6: Média, desvio-padrão e % em relação ao estigma e atitudes dos professores 
participantes do estudo, segundo os cinco constructos da ATTID (N=301). (continuação) 
 

        Atitude/estigma  

    Positiva  Neutra  Negativa 

Construto (mínimo - máximo)     1-2  3   4-5 

  Média DP   %   %   % 

Interação (1,00 - 3,76) 2,09 0,53  74,5  17,7  7,7 

Sentir-se confortável ao falar com Rafael 2,60 1,05  50,8  30,6  18,5 

Se quisesse adotar uma criança, poderia ser Rafael 2,56 1,08  51,7  30,3  18,1 

Alugaria um imóvel para Rafael 2,45 1,01  57,1  27,1  15,7 

Aceitaria que Rafael trabalhasse na escola ou creche do seu filho 2,30 1,00  66,2  21,5  12,3 

Se quisesse adotar uma criança, poderia ser Antônio 2,22 0,96  64,1  27,2  8,7 

Alugaria um imóvel para Antônio 2,18 0,90  68,6  22,0  9,4 

Aceitaria ser aconselhado por Antônio numa loja de aparelhos eletrônicos 2,10 0,82  73,9  20,7  5,4 

Concordaria em supervisionar Rafael 2,06 0,85  78,4  15,3  6,3 

Que trabalham, devem ser pagas com o mesmo salário... 2,05 0,84  79,3  12,7  8,0 

Aceitaria ser aconselhado por Antônio numa loja de roupa 2,03 0,82  76,3  19,3  4,4 

Aceitaria que Antônio trabalhasse na escola ou creche do seu filho 1,96 0,81  81,6  13,3  5,1 

Concordaria em trabalhar com Rafael 1,96 0,77  82,8  13,4  3,8 

Concordaria em supervisionar Antônio 1,87 0,79  84,9  11,4  3,7 

Aceitaria Rafael como amigo dos seus filhos 1,86 0,70  87,5  10,4  2,0 

Os jovens com DI deve ter a oportunidade de freq. o ensino médio 1,82 0,75  86,7  10,0  3,3 

As crianças com DI deve ter a oportunidade de freq. o ensino regular 1,80 0,78  86,7  9,3  4,0 

Aceitaria Antônio como amigo dos seus filhos 1,79 0,72  89,6  7,4  3,0 
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Tabela 6: Média, desvio-padrão e % em relação ao estigma e atitudes dos professores 
participantes do estudo, segundo os cinco constructos da ATTID (N=301) (continuação). 
 
 
 

        Atitude/estigma 

    Positiva  Neutra  Negativa 

Constructos (mínimo - máximo)     1-2  3   4-5 

  Média dp   %   %   % 

Sensibilidade (1,17 - 5,00) 3,30 0,86  30,3  13,4  56,3 

Sentir pena do Antônio 3,91 1,02  13,9  12,2  73,8 

Sentir-se triste pelo Antônio 3,76 1,03  17,6  13,9  68,5 

Sentir pena do Rafael 3,49 1,21  30,4  10,6  59,0 

Sentir-se triste pelo Rafael 3,27 1,20  37,7  14,7  47,7 

Sentir-se tocado, comovido pelo Antônio 2,88 1,17  51,9  15,5  32,7 

Sentir-se tocado, comovido pelo Rafael 2,52 1,10  67,9  10,7  21,4 

         

Conhecimento das causas (1,00 - 5,00) 2,58 0,66  58,7  15,0  26,3 

A DI é mais comum em contextos sociais de pobreza 3,49 1,11   22,4   19,7   57,8 

Falta de estimulação durante a infância 2,89 1,22  44,6  18,7  36,7 

Ferimento grave na cabeça da criança 2,71 1,19  52,8  20,8  26,4 

Substâncias químicas no ambiente 2,65 1,19  56,1  15,5  28,4 

Má nutrição da mãe 2,60 1,20  59,2  14,1  26,8 

Problemas durante o parto 1,86 0,85  86,5  8,3  5,2 

Consumo de drogas ou álcool pela mãe, durante a gravidez 1,76 0,77  89,0  8,2  2,7 

 

Quatro dos cinco construtos tratam diretamente do tema de estigma e/ou 

atitudes em relação as pessoas com Deficiência Intelectual, enquanto o construto que 

explora a opinião do público sobre a etiologia destas deficiências (apenas 

conhecimento). Como esse último construto, não foi incluído nas análises a seguir. 

 

Na tabela 7, utilizamos o teste não paramétrico de Mann-Whitney e verificamos 

que, no constructo Sensibilidade (p = 0,043), os professores que se formaram depois 

de 2008 apresentam escores significativos maiores neste construto do que os 

professores que se formaram antes de 2008. Para os demais constructos, não foram 

verificadas diferenças significativas. 

 



71 

 

 

 

Tabela 7: Valores descritivos dos construtos da ATTID, segundo o ano de formação 

dos professores (N=301). 

 

Construto Ano N Média  DP Mínimo Máximo Mediana p* 

Desconforto <= 2008 216 3,14  0,46 2,06 4,29 3,12 0,687 

 > 2008 85 3,16  0,52 2,00 4,65 3,18  

          

Conhecimento <= 2008 216 2,32  0,52 1,00 3,75 2,25 0,808 

daCapacidade > 2008 85 2,30  0,43 1,15 3,65 2,25  

          

Interação <= 2008 216 2,09  0,55 1,00 3,76 2,12 0,926 

 > 2008 85 2,10  0,47 1,00 3,41 2,12  

          

Sensibilidade <= 2008 216 3,24  0,85 1,17 5,00 3,17 0,043 

 > 2008 85 3,47  0,86 1,67 5,00 3,50  

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

 

Como a pesquisa foi realizada tanto com professores da rede pública, quanto 

privada de escolas da região metropolitana de São Paulo, apresentaremos uma 

comparação dos valores descritivos dos construtos segundo o tipo de escola. 

Observamos na tabela 8, que os professores de escolas particulares tinham escores 

de atitudes significativamente maiores que os professores de escolas públicas em 

relação ao construto Sensibilidade (p=0,01). Não foram identificadas diferenças 

significativas em relação ao tipo de escola quanto aos demais constructos.  
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Tabela 8: Valores descritivos dos cinco construtos da ATTID, segundo o tipo de 

escola que os professores da amostra lecionam (N=301) 

 

Construto Escola N Média DP Mínimo Máximo Mediana P* 

Desconforto Particular 145 3,16 0,50 2,00 4,65 3,18 0,759 

 Pública 156 3,13 0,45 2,06 4,24 3,12  

         

Conhecimento Particular 145 2,33 0,45 1,00 3,65 2,35 0,300 

da Capacidade. Pública 156 2,30 0,54 1,10 3,75 2,23  

         

Interação Particular 145 2,08 0,50 1,00 3,76 2,12 0,477 

 Pública 156 2,11 0,56 1,00 3,65 2,15  

         

Sensibilidade Particular 145 3,47 0,86 1,17 5,00 3,50 0,001 

 Pública 156 3,15 0,83 1,50 5,00 3,17  

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

 

Nota-se que não houve diferenças estatisticamente entre o padrão de atitudes 

e estigma entre os professores que haviam cursado ou não pós-graduação no tema 

das deficiências (tabela 9). 

 

Tabela 9: Valores descritivos dos construtos da ATTID, segundo curso de pós-

graduação em Deficiência Intelectual dos professores respondentes (N=301) 

 

 

Construto 

Pós-

graduação 

em 

Deficiência N Média DP Mínimo Máximo Mediana p* 

Desconforto Não 282 3,15 0,47 2,06 4,65 3,12 0,566 

 Sim 19 3,07 0,59 2,00 3,88 2,94  

         

Conhecimento Não 282 2,32 0,50 1,10 3,75 2,28 0,867 

da Capac. Sim 19 2,24 0,53 1,00 2,90 2,25  

         

Interação Não 282 2,10 0,52 1,00 3,76 2,12 0,823 

 Sim 19 2,03 0,65 1,00 3,18 2,18  

         

Sensibilidade Não 282 3,31 0,85 1,17 5,00 3,33 0,630 

 Sim 19 3,18 0,97 1,67 4,50 3,17  

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Mann-Whitney  
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7. DISCUSSÃO 

 

O estigma tem diversos impactos negativos tanto para a pessoa vitimizada, 

quanto para seus familiares e para a sociedade.  

Como este campo de estudo foi iniciado, a área dos transtornos mentais está 

bem mapeada, porém, ainda são necessários mais dados sobre estigma entre 

pessoas com Deficiência Intelectual (WERNER et. al, 2012). Na nossa revisão da 

literatura, também constatamos haver uma escassez de estudos quantitativos 

brasileiros e internacionais no campo de estigma em relação as pessoas com 

Deficiência Intelectual, principalmente no ponto de vista de docentes atuantes na rede 

pública e privada de ensino. Os resultados dessa dissertação poderão contribuir com 

a literatura nacional sobre esse tema. São raros estudos internacionais que trataram 

de estigma e atitudes entre professores, aqueles que trabalham com o tema, 

costumam confirmar que há mais preconceito de estigma e atitudes negativas em 

relação às pessoas com deficiência intelectual do que em relação às pessoas com 

outras deficiências (FORLIN et al.,1999; TAIT & PURDIE, 2000).  

Diversos autores relatam que alunos com deficiência intelectual são um desafio 

para os professores, pois apresentam dificuldades para acompanhar os conteúdos 

curriculares, gerando muita resistência e dificuldades por parte dos que ensinam em 

classe comum para ensinar alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 

(BUENO, 1999; MARTINS et al., 2006; BECKER; MEDEIROS, 2009; VITALIANO, 

2002). Isso explica, pelo menos em parte, o estigma e preconceito dos professores 

em relação às pessoas com deficiência intelectual.  

O primeiro aspecto relacionado ao estigma analisado neste estudo chama 

atenção para o fato de que 301 professores da amostra, 90% deles, relataram não 

conhecer muito bem o tema da Deficiência Intelectual. Uma possível perspectiva para 

compreender esse achado é a falta de capacitação continuada, pelo menos nesta 

amostra, onde apenas 19 dos 301 professores respondentes tinham formação 

especializada (pós-graduação) em Deficiência Intelectual. Sabe-se que os desafios 

impostos à inclusão estão intimamente ligados à capacitação adequada de recursos 
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humanos para a atuação com a diversidade (SAVIANI, 2009). O Brasil, em sua 

legislação, apresenta uma série de garantias no que diz respeito à inclusão de jovens 

com necessidades educacionais especiais no ensino regular (BRASIL, 1996; BRASIL, 

2001). Nesse sentido, estamos a caminho do processo de efetivação da nova Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva do 

MEC/SEESP (2008), que tem como seus objetivos e diretrizes, o acesso a 

escolarização na sala de aula comum do ensino regular e a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar (AEE) aos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. De acordo 

com os princípios desse documento, a educação especial deixa de ser um sistema 

educacional paralelo ou segregado e passa a ser um sistema de suporte permanente 

e efetivo para os alunos com necessidades especiais incluídos, bem como para seus 

professores (MEC/SEESP, 2008). Para Mantoan (1997, 2005, 2006), uma das 

principais defensoras de uma inclusão total e irrestrita no Brasil, a inclusão desses 

alunos com NEE é benéfica, não somente para eles, mas para a escola e todos os 

alunos, pois fornece um contexto privilegiado para a construção de novos 

conhecimentos e estratégias. Ela define as práticas escolares inclusivas como 

emancipatórias e cita que elas reconduzem os alunos “diferentes”, como os que têm 

uma deficiência, ao lugar do saber de onde foram excluídos.  

Todavia, as aplicabilidades dessas medidas esbarram na ausência de recursos 

e na dificuldade do professor em lidar com esses alunos em sala de aula (SAVIANI, 

2009). Beyer (2005), em uma pesquisa na qual realizou entrevistas com professores 

experientes em educação inclusiva, concluiu que, em geral, essa experiência diz 

respeito mais à educação integrada do que à educação inclusiva, e que alguns poucos 

professores são favoráveis à educação segregada. A distinção entre educação 

integrada e educação inclusiva é dada, entre outros, por Vivarta (2003), que indica 

que a primeira aceita os alunos com deficiência, faz algumas alterações importantes 

tanto nas condições ambientais, quanto na atenção a esses alunos, mas não faz 

modificações substanciais que incidam sobre todos eles, enquanto a educação 

inclusiva propõe novas modalidades de ensino que dão ênfase a trabalhos em grupo, 

ao desenvolvimento de currículos diferenciados para os alunos e avaliações também 

distintas. Isto é, torna a escola mais apta a atender todos os alunos (MITTLER, 2003). 

Para Mendes (2006), entre as inúmeras dificuldades encontradas para essa 
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implementação, destaca o preparo inadequado dos professores, sendo um dos fatores 

críticos às competências para orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos 

alunos; assumir e saber lidar com a diversidade existente entre eles; utilizar novas 

metodologias, estratégias e materiais de apoio e desenvolver hábitos de colaboração 

e trabalho em equipe.  

De forma geral, o presente estudo identificou atitudes mais positivas que 

negativas em relação a pessoas com deficiência intelectual entre sujeitos da amostra, 

de forma similar aos resultados do estudo canadense que também utilizou a ATTID, 

mas com população geral (MORIN et. al, 2013).  Por outro lado, essa pesquisa revelou 

também estigma e as atitudes negativas presentes entre os professores, 

particularmente nos construtos Desconforto (com 47,1% de respostas negativas) e 

Sensibilidade (com 56,3% de respostas negativas). 

Em relação aos itens da escala ATTID, no constructo Desconforto, os sujeitos 

dessa amostra relataram cautela como as principais atitudes negativas nos seguintes 

aspectos: Mudaria de Lugar no ônibus, Sentir medo, Sentir embaraçado; Ficar 

ansioso, Sentir-se inseguro, Ficar cauteloso.  

Sabe-se que a matéria prima para a perpetuação das atitudes preconceituosas 

e das leituras estereotipadas da deficiência é o desconforto aliado ao 

desconhecimento (AMARAL, 1994). A escassez e distorção de informações também 

corroboram para a manutenção de atitudes estigmatizantes (KELLY, JORM & 

WRIGHT, 2007). Assim, quando nos deparamos com indivíduos que não se 

enquadram em nossa representação de normalidade, ocorre uma quebra ou ruptura 

na rotina da interação social (GLAT, 1995).  

Alguns estereótipos e preconceitos negativos prendem-se com mitos 

fortemente enraizados na sociedade, de que as pessoas com deficiência intelectual 

são perigosas, incompetentes e responsáveis por sua doença (AHMEDANI, 

2011;WATSON, et. al, 2007). Conforme apontam estudos de PRUETT et al. (2008), a 

percepção do público sobre as pessoas com deficiência ainda é em grande parte 

negativa e sentimentos de desconforto, rejeição ou medo em relação as pessoas com 

deficiência intelectual ainda prevalecem (KRAHE & ALTWASSER, 2006). Neste 

contexto, o papel do professor tem sido uma grande preocupação para muitos 
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investigadores, com base no argumento de que suas atitudes, em relação aos alunos 

com deficiência intelectual, influenciam o êxito ou fracasso das políticas destinadas a 

aumentar a sua inclusão educacional e social (HASTINGS & OAKFORD, 2003). 

Dentro do constructo Sensibilidade, três dos seis itens se destacaram por 

apontar atitudes negativas em relação às pessoas com deficiência intelectual: Sentir 

pena do Antônio e do Rafael e Sentir-se triste pelo Antônio. Esse resultado pode ser 

explicado pela própria formação do docente, historicamente marcada pela concepção 

assistencialista, que privilegia o cuidar em detrimento do educar (CARNEIRO, 2012). 

Os dizeres dos professores sobre esse seu papel, no qual agem através da 

sensibilidade, reiteram a visão histórica da deficiência que reafirmam as dificuldades 

e impossibilidades do deficiente, conferindo-lhe uma única possibilidade de 

desempenhar o papel de cuidador, e não educador (GLAT, 1995; JANNUZZI, 2006). 

Além disso, para Fávero; Pantoja; Mantoan (2007), em nossa cultura, a pessoa com 

deficiência tem sido vista como alguém incapaz e é essa a imagem de Antônio e 

Rafael refletida no grupo social. 

Sem dúvida, a inclusão concilia-se com uma educação para todos e com um 

ensino especializado no aluno, mas, não será possível implantar uma opção de 

inserção tão revolucionária, sem enfrentar o desafio ainda maior que recai sobre o 

fator humano. Os recursos físicos e os meios materiais para a efetivação de um 

processo escolar de qualidade cedem sua prioridade ao desenvolvimento de novas 

atitudes e formas de interação na escola, exigindo mudanças no relacionamento 

pessoal e social e na maneira de se efetivar os processos de ensino e aprendizagem 

(MANTOAN, 2003).  

Em relação a Conhecimento da Capacidade, identificou-se baixo estigma e 

também atitudes positivas na maioria dos professores participantes do estudo 

(67,4%). Segundo os sujeitos do estudo, as pessoas com Deficiência Intelectual têm 

direitos e capacidades similares as pessoas sem Deficiência Intelectual, em diversos 

aspectos, como: Direito de votar; Manter uma conversação; Ler frases curtas; Devem 

ter o direito de ter relações sexuais; Devem ter o direito de casar, Aprender; Devem 

ter os mesmos direitos das outras pessoas; Praticar esportes, A pessoa com 

Deficiência Intelectual deve ter a oportunidade de trabalhar; A pessoa com Deficiência 
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Intelectual deve ter a oportunidade de participar de atividade de lazer. Na literatura, 

essa demonstrou que a população possui atitudes negativas, e até mesmo uma certa 

hostilidade, na integração da pessoa com Deficiência Intelectual (GETHING & 

WHEELER, 1992; ANTONAK & HARTH, 1994; YAZBECK; MCVILLY & PARMENTER, 

2004). Sendo assim, nossos resultados são mais positivos em apresentar as 

possibilidades de integração em diferentes configurações para as pessoas com 

Deficiência Intelectual do que apresentado.  

No constructo Interação, professores demonstraram atitudes positivas (74,5%), 

dando destaque para as seguintes questões: Aceitaria que Antônio trabalhasse na 

escola ou creche do seu filho; Concordaria em trabalhar com Rafael, Concordaria em 

Supervisionar Antônio, Aceitaria Rafael/Antônio como amigo dos seus filhos; Devem 

ter a oportunidade de frequentar o Ensino Médio; Devem ter a oportunidade de 

frequentar o ensino regular. 

Esse resultado vai ao encontro de uma recente pesquisa realizada com 1100 

adultos irlandeses, sobre estigma e preconceito em relação a grupos minoritários, 

incluindo pessoas com transtornos psiquiátricos, deficiência intelectual e 

homossexuais. O principal resultado do estudo irlandês foi constatar que os 

respondentes se sentiam mais confortáveis na companhia de pessoas com deficiência 

intelectual, do que em relação a pessoas de outros grupos minoritários (McConkey 

2015), indicando que, de forma geral, a interação com pessoas com esse tipo de 

deficiência é bem aceita na sociedade.  

Alguns autores têm descrito o círculo virtuoso da convivência com pessoas 

consideradas diferentes. Segundo Melo (2012), é através dela que as relações 

interpessoais vão se tornando naturais, favorecendo a dissipação de barreiras 

atitudinais, proporcionando oportunidade de ajuda, de trocas significativas, de 

constatações positivas e a construção de vínculos que geram relações amistosas. 

Mas, é preciso cautela ao fazer essas suposições, pois existem outros estudos que 

sugerem que, aumentar a convivência com o grupo, não produz automaticamente 

atitudes mais positivas em relação a membros estigmatizados (MACMILLAN et al., 

2014).  
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Para o constructo Conhecimento de Causas, de forma geral, verificou-se que 

certas causas podem ser mal interpretadas pelos professores, assim como acontece 

com a maior parte da população. Para Morin et al. (2013), o conhecimento das causas 

de Deficiência Intelectual pode permitir uma melhor compreensão do que é uma 

pessoa com esse tipo de deficiência e também das diferenças que ela pode 

apresentar. Projetos que ajudem a informar o público sobre o perfil comportamental e 

as diferenças observadas em pessoas com deficiência intelectual, assim como sobre 

as potencialidades e capacidades dessas pessoas, podem ajudar a compreender 

melhor como é sua integração em diferentes configurações, promovendo atitudes 

mais positivas (LAU & CHEUNG, 1999; HUNT & HUNT, 2004). 

Em relação às análises inferenciais realizadas nesta pesquisa, constatou-se 

que professores de escolas particulares apresentam mais pena, tristeza e se sentem 

mais tocados por pessoas com deficiência intelectual (construto Sensibilidade do 

ATTID) do que os professores que lecionam em escolas públicas (p=0,01). Este 

resultado é complexo, difícil de ser apresentado em uma única vertente e, além disso, 

a literatura comparando os dois ambientes educacionais no quesito atendimento aos 

educandos é muito escassa. Porém, alguns autores têm justificado este tema de uma 

forma interessante, onde a maior diferença entre as duas instituições, possivelmente 

está no fato de a escola particular ser gerida pela iniciativa privada, de acordo com o 

mercado, que exige bom desempenho dos professores e os avalia constantemente; 

recebe forte pressão dos pais, embora estes queiram, sumariamente, mais aula; 

mantêm condições melhores de trabalho e oferecem apoio aos docentes (DEMO, 

2007; LIBÂNEO; OLIVEIRA & TOSCHI, 2012). Com isso, esses professores, podem 

ter uma maior sensibilidade, devido ao cunho assistencialista dado a educação 

inclusiva, o que vai ao encontro com o relato de Jannuzzi (2004), que à medida que a 

escola vai incluindo indivíduos antes marginalizados ou segregados, ela vai se 

tornando dual: escolas para pobres e escolas para ricos, o que quase coincide, em 

nosso meio, com escolas públicas e escolas privadas e interfere na conduta 

assistencialista ou segregadora dos docentes. Nesse sentido, a educação inclusiva 

para professores da rede privada de ensino tem uma perspectiva educacional em que 

as peculiaridades dos alunos são (re)conhecidas sem negação das desigualdades 

naturais e sociais que eles apresentam. É considerada pelos estudiosos e 

pesquisadores como um novo paradigma, ou seja, um novo pressuposto e/ou ponto 
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de partida relacionado ao modo de funcionamento do ambiente escolar e do sistema 

educacional (PRIETO, 2006). 

Ingressando na vertente da formação de professores, aqueles que se 

graduaram depois de 2008, apresentaram dentre o constructo Sensibilidade, valores 

mais significativos do que aqueles formados antes ou no ano de 2008. Devemos 

relatar historicamente que a formação de professores no Brasil está voltada para o 

ensino das “primeiras letras” em cursos específicos, sendo tal proposta apresentada 

no final do século XIX com a criação das Escolas Normais (ARANHA, 2000). No final 

da década de 1930, a partir da formação de bacharéis nas poucas universidades então 

existentes, foi acrescentado um ano com disciplinas da área de educação para a 

obtenção da licenciatura, sendo esta dirigida à formação de docentes para o “ensino 

secundário”. Esse modelo também foi aplicado no curso de Pedagogia, 

regulamentado em 1939, destinado a formar bacharéis especialistas em educação e, 

complementarmente, professores para as Escolas Normais em nível médio (GATTI et 

al, 2010). Com a publicação da Lei n. 9.294/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – em dezembro de 1996, alterações são propostas tanto para as 

instituições formadoras, como para os cursos de formação de professores (BRASIL, 

1996). Estudos recentes sobre a atuação do professor em classes inclusivas apontam 

para o fato de que o sucesso de sua intervenção depende da implementação de 

amplas mudanças nas práticas pedagógicas (O’DONOGUE & CHALMERS, 2000), 

sejam elas a adoção de novos conceitos e estratégias, como a educação cooperativa 

(O’CONNOR & JENKINS, 1996), a adaptação ou (re)construção de currículos, o uso 

de novas técnicas e recursos específicos para essa clientela, o estabelecimento de 

novas formas de avaliação, o estímulo à participação de pais e da comunidade nessa 

nova realidade social e educacional (MANTOAN, 1997; 2001; MRECH, 1998; PIRES 

& PIRES, 1998; WESTWOOD, 1997). Fonseca (1995) acredita que é preciso preparar 

todos os professores, com urgência, para se obter sucesso na inclusão, através de 

um processo de inserção progressiva. 

O último achado desta dissertação demonstra que não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os níveis de estigma e atitudes dos professores 

que haviam feito pós-graduação em Deficiência Intelectual, em comparação com seus 

colegas sem essa formação mais especializada. Este resultado destoa da grande 
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maioria dos estudos que indicam que a formação continuada ajuda a melhorar esses 

índices (Al-QURAINI, 2007; HASSANEIN, 2010; ALQURAINI, 2012), já que a maior 

aproximação de um assunto, e principalmente com pessoas estigmatizadas, no caso 

deficiência intelectual, tende a minimizar o estigma associado aquele grupo 

populacional (PESCOSOLIDO et al., 2008).  

Os estudos também documentaram efeitos profundos do estigma, incluindo 

uma menor qualidade de vida e bem-estar (MARKOWITZ, 1998; MECHANIC et al., 

1994), estresse persistente (WRIGHT, GRONFEIN, & OWENS, 2000), baixo 

autoestima (PENN & MARTIN, 1998), a interferência com a recuperação 

(MARKOWITZ, 2001), a perda de direitos legais (CORRIGAN et. al., 1999), a 

discriminação nos cuidados médicos (BAILEY, 1995; SCHLOSBERG, 1993), e 

diminuição tempo de vida (FARNHAM et al., 1999).  

Tentando compreender esse resultado, entre algumas hipóteses, a mais 

plausível do nosso ponto de vista se refere à qualidade e/ou o tipo de formação 

recebida por eles. Mesmo que a qualidade da formação seja boa tecnicamente, talvez 

não abarque a humanização da inclusão e, consequentemente, não trate do tema 

estigma/atitudes. Algumas evidências fortalecem essa teoria, como a de algumas 

pesquisas que revelaram que os professores sabem pouco sobre o tema da 

Deficiência Intelectual (INEP, 2012). Segundo Baumel (2004), a discussão está 

pautada em sincronizar os conteúdos teóricos e práticos da formação docente com as 

necessidades que se apresentam. Através de mudanças na legislação brasileira, 

todos os professores passariam a dar atendimento a alunos portadores de 

necessidades especiais, ainda que tenha ocorrido um grande descompasso entre a 

reforma legal e a revisão do sistema de capacitação docente para colocá-la em prática 

(MICHELS, 2004). De fato, muitos cursos de formação docente no Brasil nem 

apresentam em seu currículo conteúdos especificamente relacionados à inclusão 

escolar (RINALDI; REALI e COSTA, 2007) e, quando estão presentes, ainda é 

possível observar forte influência do modelo médico-psicológico, que rotula os alunos 

e os classifica de acordo com uma abordagem meramente técnica (OMOTE, 2004). 

O fato de possuírem um conhecimento pouco significativo está contrapondo outro 

dado analisado em questão ao relacionamento de pessoas com Deficiência 
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Intelectual, na qual, professores relatam serem neutra e boa (83,70%), demonstrando 

disparidade entre as falas. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa configura-se como um dos primeiros estudos de caso 

realizados no Brasil, cujo objetivo foi analisar o estigma e a atitude presente em 

docentes de escolas públicas e privadas de ensino, antes e depois de 2008, marco da 

Política Nacional de Inclusão. 

Os resultados do estudo demonstram que os professores em sua grande 

maioria consideravam baixo seu conhecimento em Deficiência Intelectual. Dos quatro 

constructos analisados: Desconforto, Conhecimento da Capacidade, Interação, 

Sensibilidade e Conhecimento das Causas, apenas em um deles foi verificado uma 

pontuação que remete a atitude negativas quanto a indivíduos com Deficiência 

Intelectual (Sensibilidade). Para tanto, os demais constructos apresentaram atitudes 

positivas dentro do percentual total, remetendo aos professores atitudes positivas. 

O presente estudo revelou ainda, através de uma análise crítica voltada a 

formação do docente, verificamos que os professores graduados após de 2008, ano 

da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

possuem uma maior Sensibilidade do que aqueles graduados antes de 2008. Isso 

caracteriza nossa educação com um viés assistencialista, no qual o pensamento 

voltado ao aprender dentro de uma perspectiva inclusiva é substituído pelo ato de 

cuidar. 

Em síntese, os dados desta pesquisa vão ao encontro da literatura onde relata 

que através da convivência com pessoas com deficiência intelectual, atitudes positivas 

são geradas. Porém, o dado preocupante é que apenas a formação teórica deste 

docente não configurará uma atitude menos estigmatizante em sala de aula, sendo 

assim, necessárias reformulações nas políticas públicas que diminuam o status quo 
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presente na educação entre escolas públicas e privadas, e também a apropriação de 

um currículo para abrangência de temas como estigma, atitude e inclusão, partindo 

de um pressuposto legal que obriga a inclusão de deficientes em contexto escolares.  
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10. ANEXOS 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO ATTID 
Adaptado da versão original pelo Professor Doutor Vitor Franco e colaboradores da Universidade de Évora 
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ANEXO B 

QUESTIONÁRIO ATTID  
ATITUDES EM RELAÇÃO À DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

QUESTIONÁRIO ADICIONAL 

 

 

1. Em que ano você terminou a graduação? ....................... 

 

1.1) Caso não se recorde a data exata, sua formação: 

 

1) ( ) Antes de 2008 

2) ( ) Depois de 2008 

 

2. Você já realizou algum curso de extensão voltado para área de Deficiência Intelectual? 

 

 ( ) SIM. 2.1) Se sim, qual o ano de Conclusão:............ 

 ( ) NÃO 

 

3.  Você possui especialização Lato Senso na área de Deficiência Intelectual? 

 

 ( ) SIM. 3.1) Se sim, qual o ano de Conclusão:............ 

 ( ) NÃO 

 

4.  Você possui especialização Stricto Senso na área de Deficiência Intelectual? 

 

 ( ) SIM. 4.1) Se sim, qual o ano de Conclusão:............ 

  

 4.2) ( ) Mestrado ou ( ) Doutorado 

 

 ( ) NÃO 

 

5. Quais etapas (graus de escolaridade) que você lecionou nos últimos 3 anos (caso tenha lecionado 

em mais de um grau, assinale-os): 

 

 ( ) Educação Infantil 

 ( ) Ensino Fundamental I 

 ( ) Ensino Fundamental II  

 ( ) Ensino Médio 
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ANEXO C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE ENSINO 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Estigma e Deficiência Intelectual uma comparação entre 

professores antes e depois da Política de Inclusão” que tem o objetivo de descrever o perfil do estigma público e de atitudes 

frente a Deficiência Intelectual de professores da educação infantil e ao ensino médio formados antes e depois de 2008 (data da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva), assim como buscar diferenças entre esses dois 

grupos de participantes. Sua participação será preenchendo um questionário intitulado Atitudes em Relação à Deficiência 

Intelectual (ATTID) com tempo aproximado de 60 minutos. O questionário ATTID sobre estigma e atitudes, é autoaplicável, 

estruturado e dividido em cinco domínios com 23 questões numa escala de cinco pontos que variam de [1] concordo totalmente 

a [5] discordo totalmente, além da pontuação [6] para não sei ou não se aplica. Este questionário será entregue pelo Pesquisador 

Responsável e tanto o instrumento de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes. 

 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas 

(no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. 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, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas 

o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  

 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino 

- térreo. Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo Pesquisador 

Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros 

esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Sujeito de Pesquisa: __________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito de Pesquisa: _______________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus eventuais 

riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci 

as dúvidas apresentadas assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

 

São Paulo, ______ de _____________________ de 20_____. 

 

 

 
 
                      _____________________________________________ 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

      Ana Paula Dias Cintra 
Profª Dra.Cristiane Silvestre de Paula 

Rua da Consolação, 930 – SP 

telefone: (11) 2114-8707 

cristiane.paula@mackenzie.br  

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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ANEXO C 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - INSTITUIÇÃO 

PROFESSORES LICENCIADOS DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE ENSINO 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Estigma e Deficiência Intelectual uma comparação entre 

professores antes e depois da Política de Inclusão” que tem o objetivo de descrever o perfil do estigma público e de atitudes 

frente a Deficiência Intelectual de professores da educação infantil e ensino médio formados antes e depois de 2008 (data da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva), assim como buscar diferenças entre esses dois 

grupos de participantes. Sua participação será preenchendo um questionário intitulado Atitudes em Relação à Deficiência 

Intelectual (ATTID) com tempo aproximado de 60 minutos. O questionário ATTID sobre estigma e atitudes, é autoaplicável, 

estruturado e dividido em 5 domínios com 23 questões numa escala de cinco pontos que variam de [1] concordo totalmente a [5] 

discordo totalmente, além da pontuação [6] para não sei ou não se aplica. Este questionário será entregue pelo Pesquisador 

Responsável e tanto o instrumento de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes. 

 

Em qualquer etapa do estudo os participantes da Instituição terão acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento 

de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para participar do estudo a qualquer momento, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. 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, sendo resguardado o nome dos 

participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta 

de dados.  

 

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João 

Calvino - térreo. Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o contato com os Sujeitos de Pesquisa. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

  

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo Pesquisador 

Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter 

outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. 

 

Nome do Representante Legal da Instituição: __________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Instituição: _______________________________________________ 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus eventuais 

riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci 

as dúvidas apresentadas assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ______ de _____________________ de 20_____. 

 

 

-----------------------------------------------------------------                                    ---------------------------------------------------------------------- 

 

                  
       Ana Paula Dias Cintra Profª Dra.Cristiane Silvestre de Paula 

Rua da Consolação, 930 – SP 

telefone: (11) 2114-8707 

cristiane.paula@mackenzie.br  

Universidade Presbiteriana Mackenzie 


