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RESUMO 

Fialho, K.L. Estereótipos sobre atletas portadores de deficiência física. 142 p. 

Salvador, 2004. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia. Universidade Federal da Bahia. 

 

Busca-se, com este estudo, ampliar a compreensão dos elementos capazes de 

evidenciar os efeitos da re-categorização social, identificando os estereótipos 

comuns sobre atletas portadores de deficiência física e averiguar as influências 

da condição de ser atleta no julgamento dos participantes da pesquisa. Para tanto, 

foram realizados dois estudos. No primeiro, de caráter preliminar, procurou-se, 

através de instrumentos de auto-relato, identificar a auto-percepção e hetero-

percepção de não-portadores de deficiência física e portadores de deficiência 

física. Este primeiro estudo possibilitou a construção do instrumento de coleta de 

dados utilizado na pesquisa propriamente dita, que procurou estabelecer 

diferenças nos padrões de respostas que sustentam uma percepção diferenciada 

de quatro categorias sociais distintas: a dos portadores de deficiência física não-

atletas, a dos portadores de deficiência física atletas, a dos não portadores de 

deficiência física não-atletas e a dos  não portadores de deficiência física atletas. 

A amostra foi constituída por 60 participantes no primeiro e por 96 participantes 

no segundo. Os resultados indicaram diferenças de julgamentos entre os grupos, 

principalmente em relação aos atletas portadores de deficiência física, avaliados, 

na maioria das vezes, mais positivamente que os portadores não-atletas. Tal 

resultado oferece indícios do potencial benéfico, para os portadores de 

deficiência,  da vinculação com a categoria social dos atletas.  Acredita-se que os 

resultados apresentados por esse estudo possam oferecer subsídios para o 

desenvolvimento de estratégias de intervenção capazes de contribuir no sentido 

de reduzir os processos de exclusão e discriminação. 

 

Palavras-chaves: 1. Estereótipo; 2. Portadores de deficência física; 3. Atletas  
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ABSTRACT 
 
 
 

Fialho, K.L. Stereotypes about handicapped athletes. 142 p. Salvador, 2004. 

Mastership dissertation. Post – graduation in Psychology. Federal University of 

Bahia. 

 

The present study intents to extend the understanding of the elements capable to 

evidence the effect of the social re-distinguishment, by the identification of the 

common stereotypes on athletes with physical deficiency and the inquiry of the 

influences of being an athlete, in the judgment of the researches. To accomplish 

that, we used two studies for the investigation. At one, preliminary, we looked 

for, through self-report instruments, the identification of the self-perception and 

hetero-perception of those that don’t present any physical deficiency and of 

those that do, serving as a base for the construction of an instrument of data 

collection for the following study, the research itself, based on the answers of 

the members of the non-deficient groups. This research looked forward to 

establish differences in the standard answers that support a differentiated 

perception of four distinct groups: handicap not-athlete, handicap athletes, non- 

deficient non-athletes and athletes with no physical deficiency, by analyzes of 

the discrimination discrepancies self/group. The participants of the research 

represented each studied group and the samples had been independent for each 

stage: 60 in first and the 96 in second. The results indicated differences in the 

judgments among the groups, especially for the handicapped athletes, evaluated, 

most of the times, in a more positive way than the handicapped non-athletes, 

which registered the influence of sport practice for the judges. We believe that 

the results presented for this study can offer subsidies for the development of 

strategies of intervention, which are capable of contributing for the reduction of 

the processes of exclusion and discrimination. 

 

Key words: 1. Stereotypes; 2. Handicapped; 3. Athletes 
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CAPÍTULO 1 

Apresentação 

 

As pessoas que vivem nas modernas sociedades transitam por vários 

contextos e rotineiramente estabelecem uma série de contatos com pessoas que 

pertencem às mais diversas categorias sociais. Quando observamos estas pessoas, pelo 

simples fato delas entrarem no nosso campo visual, desenvolvemos uma série de 

conclusões que interferem no nosso julgamento e na nossa percepção.  A partir de 

atributos físicos visíveis realizamos uma série de julgamentos e o resultado final deste 

complexo processo cognitivo não depende simplesmente das características objetivas, 

das situações em que esses conteúdos físicos se manifestam, mas também das 

interpretações subjetivas que fazemos dessas impressões. Assim, uma pessoa vestida com 

um biquíni sumário não é julgada da mesma forma caso esteja na praia da moda ou em 

um shopping center. 

Organizamos nosso aparato perceptual através de um conjunto de 

conhecimentos e crenças (representações mentais) acerca das pessoas, objetos, fatos e 

situações sociais. Estas crenças facilitam a forma pela qual interpretamos as informações 

presentes no ambiente, pois dificilmente teríamos condições de assimilar e refletir sobre 

todas as informações que chegam aos nossos sentidos (Hamilton e Sherman, 1990). Estes 

esquemas (sistemas de crenças e conjunto de informações) influenciam não apenas 

nossos processos perceptivos e inferenciais, mas, também como nossos comportamentos 

e nossas interações sociais (Hilgard, 2002). 

A forma pela qual percebemos determinados grupos sociais influencia as 

atitudes que teremos frente aos mesmos e, portanto, as avaliações e reações que 

desenvolveremos no convívio com estes grupos. Visto que, as atitudes sociais possuem 
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um componente afetivo, o nosso julgamento dos grupos sociais pode ocorrer em um 

contexto negativo ou positivo.  

O simples fato de observar uma pessoa portadora de deficiência física, propicia o 

confronto com a própria idéia de deficiência, o que pode conduzir a um julgamento com 

base nessa característica visível e distintiva, permitindo assim, uma formulação de 

julgamentos injustos e de generalizações indevidas. Em alguns casos, no entanto, a 

percepção não se constrói exclusivamente com base em um único atributo, ao contrário, 

manifesta-se em um complexo processo de julgamento que envolve várias categorias 

distintas entre si. Dessa forma, podemos perceber um portador de deficiência e julgá-lo 

como deficiente, mas se acrescentarmos a este julgamento uma outra categoria 

perceptiva, a de atleta, por exemplo, podemos supor que a nossa percepção do portador 

de deficiência atleta será qualitativamente distinta do julgamento que fazemos do 

portador de deficiência não atleta. Em que sentido o acréscimo desse novo atributo 

categorizador interfere no nosso julgamento? Esse julgamento diferenciado é 

idiossincrático ou podemos imaginar que ele é compartilhado pelos demais membros da 

sociedade?  

O objetivo do presente trabalho é o estudo dos estereótipos sobre os atletas 

portadores de deficiência física. Procuramos com base em instrumentos de auto-relato, 

investigar as opiniões de portadores e não portadores de deficiência física sobre os 

portadores de deficiência atletas e não-atletas. Buscamos detectar os elementos capazes 

de evidenciar os efeitos da re-categorização social, identificar os estereótipos comuns 

sobre atletas portadores de deficiência física e averiguar as influências da condição de ser 

atleta no julgamento dos participantes da pesquisa. Nesse sentido, aderimos à suposição 

de que as pessoas se relacionam apenas com os estereótipos – no caso, o do portador de 
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deficiência – e que tais estereótipos mantém vínculos pouco estreitos com a experiência 

concreta dos portadores de deficiências, sejam eles atletas ou não.  

Acreditamos que os resultados aqui apresentados possam oferecer subsídios 

para o desenvolvimento de estratégias de intervenção, capazes de contribuir para a 

redução dos processos de exclusão e discriminação. Tal intervenção pode ser 

desenvolvida com base no entendimento dos efeitos benéficos da prática esportiva, não 

só para a saúde física e mental dos portadores de deficiência, mas também como uma 

forma de evidenciar que a deficiência, embora limitadora, não é capaz de impedir que a 

pessoa portadora de deficiência possa desempenhar satisfatoriamente atividades nos mais 

diversos contextos sociais. 
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CAPÍTULO 2 

Estereótipos e preconceitos: o caso da deficiência 

O processo de estereotipização desempenha um importante papel no 

julgamento humano, o que tem levado os cientistas sociais a manterem um contínuo 

interesse pela investigação do conteúdo e conseqüências dos estereótipos, bem como do 

modo através do qual os indivíduos realizam julgamentos a respeito dos membros de 

grupos conhecidos (Ferreira, 1993). 

Segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (Cunha, 2001), o 

termo estereótipo vem do grego stereós – “sólido, firme”, e tipos – “modelos, exemplos, 

símbolos”, do latim typus, deriv. do grego týpos. O Dicionário Houaiss (2001) apresenta 

várias acepções para o termo estereótipos: algo que se ajusta a um padrão fixo ou geral; 

um padrão formado de idéias preconcebidas sobre alguém ou algo, resultante de 

expectativa, hábitos e julgamentos ou falsas generalizações; aquilo ao qual falta 

originalidade; banalidade, lugar comum, modelo, padrão básico. 

Estas concepções são absolutamente superficiais, acrescendo muito pouco 

para uma compreensão genuinamente científica dos estereótipos. Embora antigo, o termo 

estereótipo é, geralmente, referido a generalizações indevidas e socialmente 

compartilhadas a respeito de atributos ou traços psicológicos. Uma das primeiras 

formulações do termo é devida a Walter Lippman (1922), que considerava o estereótipo 

como uma imagem simplificada do mundo, formada a partir de generalizações, nem 

sempre corretas, sobre grupos ou categorias de pessoas, com o objetivo de satisfazer a 

necessidade de se ver o mundo de modo ordenado e compreensível.  
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Segundo Pereira (2002), os estereótipos podem ser definidos como crenças 

sobre atributos de um grupo, que contém informações não apenas sobre estes atributos, 

como também sobre o grau com que tais atributos são compartilhados. Hamilton e 

Trolier (1986) definiram estereótipos como estruturas cognitivas, ou mais 

especificamente, como um tipo de estrutura que contém o conhecimento, as crenças e as 

expectativas do percebedor em relação a algum grupo humano. 

Nas últimas décadas, os estereótipos ocuparam um lugar significativo na 

preocupação dos psicólogos sociais. Alguns elementos indicam a importância do estudo 

dos estereótipos na atual psicologia social. Uma busca nos últimos cinco anos no 

PsycInfo do termo estereótipo (stereotype) registra 1726 referências, enquanto o 

indexador preconceito (prejudice) mostra um total de 1203 referências, oferecendo 

indícios do crescente interesse sobre o assunto na literatura especializada. 

2.1 Estereótipos, preconceito e discriminação 

Os estereótipos não devem ser obrigatoriamente conceituados como exageros 

na concepção sobre o que é um grupo, nem como generalizações sobre a predominância 

das características estereotipadas nos membros do grupo alvo e nem precisam ser 

amplamente compartilhados, embora eles tipicamente sejam todos esses processos. 

(Pereira, 2002). 

Quando organizamos o conhecimento, a crença e as expectativas frente a 

algum grupo humano, podemos nos referir a um certo entendimento sócio-cognitivo e, 

neste sentido, entendemos os estereótipos influenciando a percepção social, o julgamento 

e o comportamento, considerando como estes, após serem ativados, podem vir a afetar a 

maior parte do processamento das informações sociais, incluindo “a alocação da atenção, 
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a interpretação dos comportamentos, a elaboração de inferências, a busca de 

informações, a seleção do tipo de informação a ser recuperada da memória” (Pereira, 

2002); bem como as informações que confirmem os próprios estereótipos. 

Fazer um julgamento estereotipado envolve uma certa simplificação e um 

certo ordenamento nos planos perceptual e cognitivo.Estereotipizar é um processo 

individual característico das relações intergrupais: trata-se de categorizar uma pessoa em 

relação a um grupo, aplicando um julgamento estereotipado a um indivíduo de forma a 

apresentá-lo como portador de traços intercambiáveis com outros membros dessa mesma 

categoria. 

Considerando que o desenvolvimento das atitudes pessoais em relação aos 

diferentes grupos se manifesta desde os primeiros anos e se amplia praticamente durante 

toda a vida, pode-se imaginar uma forte relação do processo de estereotipização na 

formação destas atitudes. Um dos exemplos claros desta relação se confirma na formação 

dos preconceitos. 

O termo preconceito refere-se a atitudes sociais ou crenças cognitivas 

depreciativas, à expressão dos afetos negativos, à manifestação de hostilidade ou 

comportamento discriminatório para com os membros de um grupo. Trata-se de uma 

atitude necessariamente negativa e injusta sobre uma categoria social ou um indivíduo 

que se supõe ser membro desta categoria (Bourhis e Leyens, 1996). 

Esta definição não se refere ao preconceito apenas em um domínio cognitivo 

ou atitudinal, mas reconhece também que ele afeta emoções e comportamentos. Neste 

sentido, as generalizações negativas (avaliações negativas) caracterizam o preconceito, 

nos predispondo contra uma pessoa com base unicamente no fato de a identificarmos 
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com um determinado grupo em função de três componentes essenciais: afetivos 

(sentimentos), tendências comportamentais (inclinações para agir) e a cognição 

(convicções).  

Os componentes afetivos indicam sentimentos e emoções que podem ser 

eliciados pela presença ou mera lembrança de indivíduos do grupo alvo, apresentando em 

certas instâncias, graus de complexidade em sua análise. Um destes aspectos complexos, 

por exemplo, refere-se à inclusão de um componente de afeição condescendente que 

serve para manter o alvo em desvantagem. As tendências comportamentais representam, 

geralmente, predisposições para se comportar de uma determinada maneira: quando se é 

obrigado a estabelecer contatos com membros do grupo objeto do preconceito uma 

pessoa pode apresentar comportamentos discriminatórios, porém isto não assegura que 

um comportamento tenha que ser necessariamente manifestado, pois a pessoa pode ser 

extremamente preconceituosa em relação a um determinado grupo social e não encontrar 

os meios e as condições em que revele comportamentos discriminatórios. Em relação aos 

componentes cognitivos atribuímos crenças de natureza estereotipada sobre o grupo alvo 

do preconceito. Quando compartilhamos crenças a respeito de um grupo de pessoas, 

ativamos estereótipos e atribuímos generalizações e sistemas de crenças ao 

categorizarmos alguém ou a algum grupo humano, neste sentido, nos referimos aos 

componentes cognitivos relacionados à atenção, representação, processamento da 

informação e memória.  

As avaliações negativas caracterizadas por componentes afetivos e 

emocionais (preconceito) podem derivar da necessidade de justificar o comportamento 

ou de convicções negativas. O preconceito é uma atitude negativa; a discriminação é um 
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comportamento negativo e o estereótipo é uma crença compartilhada que temos a 

respeito dos membros de uma categoria social.  

É preciso entender o preconceito numa perspectiva que simultaneamente 

procura tratá-lo tanto como um processo grupal quanto como um fenômeno que pode ser 

analisado em nível da percepção individual, da emoção e da ação.  

Esta ação manifesta, por sua vez, caracteriza a discriminação como um 

comportamento baseado em um conjunto de crenças e atitudes do sujeito sobre um grupo 

ou pessoa alvo. Um ato discriminatório se manifesta nas circunstâncias em que ocorre 

um tratamento injusto em relação a alguma pessoa exclusivamente em decorrência da 

afiliação da pessoa objeto desse tratamento. As várias formas de discriminação podem 

ser classificadas em um contínuo, marcado por graus de intensidade crescente: 

A forma menos insidiosa, mas nem por isso menos negativa no plano axiológico, é a 

rejeição verbal que se manifesta por meio de comentários ácidos, anedotas ou mesmo 

insultos verbais. Uma forma um pouco mais grave é a evitação, que se manifesta 

quando a pessoa que elicia o comportamento discriminatório adota estratégias cuja 

finalidade se resume a impedir o acesso ou o contato de pessoas do grupo alvo da 

discriminação. Uma forma mais intensa impõe não apenas atos que se manifestam 

em uma dimensão verbal, uma vez que envolve um julgamento explícito em que o 

membro do grupo alvo da discriminação é implícita ou explicitamente desvalorizado. 

Uma quarta forma de discriminação se manifesta através de atos de exclusão ou de 

desigualdade, quando se impede um tratamento igualitário entre os indivíduos ou 

quando os membros do grupo alvo têm o acesso negado a bens, objetos ou eventos. 

Enfim, a forma mais insidiosa de discriminação é aquela que se manifesta através de 

ameaças ou mesmo de ataques reais aos membros do grupo alvo. (Pereira, 2002, pg 

87 e 88). 

Neste sentido, os membros do grupo alvo não reagem passivamente aos atos 

discriminatórios, ao contrário, adotam estratégias deliberadas com a finalidade de lidar 
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com as diferentes situações nas quais são obrigados a se defrontar, pois a probabilidade 

de virem a ser discriminados não é a mesma em todos os ambientes sociais. 

Uma das estratégias mais comuns para lidar com a experiência de 

discriminação foi apontada por G. Allport (1962) em seu trabalho sobre a natureza do 

preconceito ao observar uma tendência por parte de alguns dos membros do grupo alvo 

da discriminação ao assegurarem que, embora os membros do seu próprio grupo sejam 

freqüentemente discriminados, eles pessoalmente não tinham passado por essa 

desagradável experiência. Este fenômeno passou, desde o início da década de 70, a ser 

conhecido na literatura como discrepância da discriminação pessoa/grupo ou, 

simplesmente, eu/grupo. Em meados dos anos 90, Taylor, Ruggiero e Louis (Bourhis e 

Leyens, 1996) identificaram dois fatores decisivos nesse fenômeno. O primeiro, 

evidentemente, trata-se de entender as estratégias que os membros dos grupos alvo 

adotam com o objetivo de reduzir os impactos negativos da experiência pessoal com a 

discriminação. Em segundo lugar, é preciso explicar o reconhecimento, ou as causas 

deste reconhecimento, das pessoas, da experiência de discriminação em relação ao grupo 

ao qual pertencem. Neste sentido, os estereótipos desempenham um papel decisivo, uma 

vez que o desenvolvimento de crenças estereotipadas coletivamente compartilhadas 

contribui para este reconhecimento. 

Pesquisas mais recentes, orientadas por uma perspectiva cognitiva, têm 

refletido uma tendência a considerar os estereótipos não como o resultado de julgamentos 

ilógicos ou incorretos, mas sim como estruturas cognitivas que em nada diferem das 

demais estruturas cognitivas, consistindo, portanto, em conjuntos estruturados de crenças 

sobre os atributos pessoais de membros e grupos específicos de pessoas (Pereira, 2002). 
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Diante disso, o presente trabalho procurou identificar, mesmo que não 

exaustivamente, uma possível discrepância na relação eu/grupo, em relação aos 

portadores de deficiência física, mais especificamente, aos atletas portadores de 

deficiência física. 

2.2 Perspectivas teóricas de estudo dos estereótipos e dos preconceitos 

De onde provêm os preconceitos? E é ele que desencadeia a discriminação? 

Por que temos uma tendência a manifestar comportamentos mais favoráveis em relação 

aos indivíduos membros do nosso próprio grupo (ingroup) do que em relação aos do 

outro grupo (outgroup)? 

As diferentes ciências humanas têm abordado estes problemas desde seus 

próprios níveis de análise, oferecendo respostas parciais, mas, às vezes complementares 

(Allport, 1962). A abordagem sociológica incide sobre a estratificação social, 

considerando o papel desempenhado pelas desigualdades de riqueza, poder e status 

existente entre os grupos sociais. Os grupos dominantes da maior parte das sociedades 

legitimam o sistema de estratificação mediante uma ideologia que justifica uma situação 

de desigualdade que é favorável ao próprio grupo (Bourhis e Leyens, 1996). A relação 

desta desigualdade com a noção de preconceito deve-se, sobretudo, ao sistema de 

organização social que permite formas desiguais de tratamento entre grupos sociais.  

A psicologia social, por sua vez, propõe um nível de análise que permite a 

articulação dos planos sociais e psicológicos da realidade intergrupal. A originalidade 

desta concepção está na possibilidade de servir de ponte entre uma análise situada em um 

coeficiente individual e outra situada em coeficiente coletivo. 
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O início de tal possibilidade deve-se a época do pós-guerra, nos anos 50, 

quando estudos de origem norte-americana propuseram explicações intrapessoais do 

preconceito e da discriminação. As teorias da personalidade autoritária e a teoria do 

bode expiatório constituem elementos típicos destas explicações intra-individuais do 

preconceito e da discriminação. Uma outra referência, a teoria da aprendizagem social, 

utiliza, ao mesmo tempo, fatores evolutivos e socioculturais para a explicação do 

preconceito e da discriminação (Bourhis e Leyens, 1996). 

As pesquisas sobre personalidade autoritária oferecem um exemplo clássico 

de análise intrapessoal do preconceito e da discriminação. O estudo desenvolvido por 

Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson e Sanford (1950) demonstra que o indivíduo 

autoritário valoriza o poder e a riqueza, organizando seu pensamento em função de 

categorias sociais rígidas do tipo “nós/eles”. Adorno e seus colegas sugeriram que as 

relações dos indivíduos autoritários com os membros do outgroup se caracterizam pelo 

etnocentrismo e constataram que as pessoas etnocêntricas não eram somente anti-semitas, 

mas que também mantinham preconceitos a respeito de diversos grupos étnicos, 

religiosos e culturais. A contribuição mais importante do estudo foi constatar que o 

etnocentrismo era tributário da personalidade autoritária. Estes estudos demonstraram 

que o ambiente familiar muito restrito e competitivo gerava uma personalidade 

autoritária. Segundo esse ponto de vista teórico, a hostilidade reprimida na infância neste 

tipo de família é “projetada” sobre as minorias étnicas e outros grupos julgados como 

indesejáveis em um contexto social dado, de forma que “agressão autoritária” contra as 

minorias “indesejáveis” poderia servir de válvula de escape para sentimentos de 

frustração reprimidos durante muito tempo em um contexto familiar. Este tipo de 
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dinâmica familiar levou Adorno e seus colaboradores a sustentar que a personalidade 

autoritária era a origem do etnocentrismo e da discriminação. 

Observando-se um modelo multiculturalista, percebe-se que os vínculos entre 

o autoritarismo, o etnocentrismo e a intolerância para minorias étnicas tem sido o objeto 

de várias investigações no Canadá (Berry e Taylor, 1977). O estudo de Berry e Taylor 

demonstra que os indivíduos canadenses mais etnocêntricos são os que expressam as 

atividades menos favoráveis a minorias étnicas e a imigrantes em geral. Ademais, os 

resultados indicam que quanto mais etnocêntricos os indivíduos, menos positivamente 

avaliam os outgroups e menos positivas são as avaliações das minorias étnicas e dos 

imigrantes. Assim, pois, a hipótese central do etnocentrismo se confirma: os sujeitos 

considerados como os mais etnocêntricos são efetivamente os mais inclinados a expressar 

atitudes negativas a outgroups (Bourhis e Leyens, 1996). 

É a partir do inicio dos anos 60 que a explicação do preconceito se inscreve 

plenamente no nível intergrupal caracterizando uma aproximação, ao mesmo tempo 

social e psicológica, possibilitando as investigações empíricas que fundamentam a teoria 

dos conflitos reais (Sherif e col, 1961; Sherif, 1966). 

A teoria dos conflitos reais sustenta que a competição entre os grupos pelos 

recursos limitados é uma das causas fundamentais do preconceito, da discriminação e das 

hostilidades intergrupais (Sherif, 1966). Esta propõe que quanto mais competição exista 

pelos recursos limitados, mais intensos serão os preconceitos, a discriminação e a 

hostilidade entre os grupos em questão.  

 Posteriormente, observamos outra tendência na investigação do preconceito, 

na Europa durante a década de 70, quando Tajfel (1978) propõe a teoria da identidade 
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social, a qual refere-se a fatores motivacionais e cognitivos para explicar a discriminação 

e a diferenciação social (Tajfel e Turner, 1979, 1986).  

Finalmente, a noção de desigualdade e da privação relativa elaboradas, 

sobretudo no transcurso dos anos 80, concentra a atenção na mobilidade social 

protagonizada pelos grupos desfavorecidos que desejam melhorar a sorte no seio de uma 

estrutura social estratificada (Bourhis e Leyens, 1996). 

Diversas investigações têm enfatizado outros aspectos dos preconceitos, 

mostrando como a competição intergrupal poderia suscitar um aumento da coesão e da 

solidariedade do ingroup nos membros do grupo ganhador e que a coesão e solidariedade 

grupal diminuiriam entre os perdedores (Deutsch, 1949; Staguer e Eflal, 1982; in: 

Bourhis e Leyens, 1996). Esses estudos nos recordam que no momento de nascer não nos 

é dado à possibilidade de eleger os grupos sociais dos quais formaremos parte durante a 

nossa vida (classe social, sexo, etnia, etc.), pois nem todos os indivíduos podem nascer 

dentro “do grupo ganhador” ou da classe dominante de uma sociedade. Alguns estudos 

de Tajfel e Turner (1986) sugerem que os fracassos obtidos de um grupo desfavorecido 

podem levar a uma redução da coesão social e da auto-estima dos membros dessa 

coletividade. As minorias sociais desfavorecidas se encontram com freqüência numa 

situação de “perdedor” frente às classes dominantes que controlam os meios de produção 

importantes da sociedade. 

Durante a década de 70 importantes achados empíricos sugeriram que a 

persistência e a perseverança do preconceito poderiam não ser completamente 

explicáveis em termos de interesses grupais e estruturas sociais. Tornava-se claro que 

outros processos psicológicos, talvez, mais fundamentais, poderiam também estar 



25 

 

presentes. Tal conclusão emergiu dos estudos de McConahay e Hough (1976, apud 

Bourhis e Leyens 1996) a respeito do preconceito simbólico. Esta pesquisa parecia 

demonstrar que, ao contrário de que muitas pesquisas sociais indicavam, o preconceito 

nos Estados Unidos não tinha realmente declinado. O que houve foi uma mera 

transformação das formas de manifestação do preconceito, que deixou de ser ostensivo 

e passou a assumir uma formulação mais sutil, complexa e “insidiosa” (Frey e 

Gaertner, 1986, apud Bourhis e Leyens, 1996). Assim, podemos dizer que nem sempre 

a experiência de discriminação pode ser vista e, neste sentido, os estudos sobre os 

processos cognitivos representam uma poderosa ferramenta que auxilia a investigação 

sobre manifestações mais sutis do preconceito. Diferentes abordagens tentam levantar 

questões de como os processos cognitivos básicos, tal como a categorização, influencia 

a experiência do preconceito e discriminação. A abordagem de cognição pura tem 

enfocado o conceito do estereótipo como uma estrutura cognitiva diretamente 

determinada por categorizações que organizam e representam informações sobre 

categorias sociais (Bar-Tal, Graumann, Kruglanski e Stroebe, 1989; Hamilton, 1981). 

Esta perspectiva gerada a partir das influências da cognição social tem oferecido 

contribuições significativas para a pesquisa experimental e investigando o papel das 

estruturas cognitivas, como os estereótipos, na crença do processamento de 

informações e comportamento social, particularmente o comportamento 

discriminatório (Hamilton e Trolier, 1986). 

As pesquisas das últimas décadas embora fundamentalmente diferentes, 

mas igualmente válidas sobre a causa do preconceito, procuram desenvolver questões 

referentes aos processos psicológicos universais e base do preconceito. Estas questões 

parecem coincidir com quatro conceitos básicos e qualitativos de diferentes processos 
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causais que determinam o preconceito, produto das análises de psicólogos e que podem 

ser combinadas dentro de um modelo integrativo, proporcionando um entendimento 

geral do preconceito. 

Primeiro, o preconceito é visto como produto dos processos psicológicos 

universais característicos de uma potencialidade inerentemente humana, i.é., o ser 

humano é propenso ao preconceito. Segundo, as dinâmicas intergrupais e sociais 

descrevem as condições e circunstâncias de contato e interação entre grupos que 

elaboram esta propensão ou potencialidade ao preconceito dentro de normas e de 

modelos socialmente compartilhados, característico de grupos sociais na sua 

totalidade. Terceiro, os mecanismos de transmissão explicam que estas dinâmicas 

intergrupais e padrão de preconceito são socialmente transmitidos para membros 

individuais de outros grupos. E, finalmente, dimensões de diferenças individuais 

determinam suscetibilidades individuais para o preconceito e também funcionam para 

modelar os impactos destes mecanismos de transmissão sociais ou individuais 

(Duckitt, 1992). 

Na década de 90, os estudiosos dos estereótipos colocaram a ênfase no papel 

dos mediadores cognitivos (Pereira, 2002), procurando identificar como estes se inserem 

numa posição intermediária entre o mundo dos estímulos sociais e as manifestações 

comportamentais investigadas pelos psicólogos sociais. Isto pressupõe que é possível 

descrever não apenas a natureza da própria estrutura cognitiva, como também esclarecer 

os mecanismos através dos quais estas estruturas influenciam a percepção dos grupos e 

dos seus membros. 
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2.3 Teoria da Identidade Social 

Conceitualmente, a teoria da Identidade Social apresenta um conjunto de 

proposições que integra três planos distintos de interesse, envolvendo as noções de 

categorização social, de comparação social e de identidade social.  

Partindo-se da noção de categorização, inicialmente desenvolvida por Allport, 

Henri Tajfel procurou sistematizar as estratégias adotadas para diferenciar o próprio 

grupo (nós: o ingroup) dos grupos externos (eles: o outgroup). Neste caso, verifica-se um 

claro favorecimento do próprio grupo em detrimento dos grupos externos, levando o 

preconceito a ser visto como o resultado de uma estratégia psicossocial adotada com a 

finalidade de alcançar uma identidade social positiva com o ingroup, tomando como 

parâmetro os valores negativos atribuídos ao outgroup. Estas estratégias produzem 

conseqüências já apontadas nos trabalhos de G. Allport, que relata a diminuição das 

diferenças intragrupais, passando-se a considerar todos os membros do outgroup como 

iguais, enquanto se aumenta a diferença intergrupal, de forma que se passa a admitir que 

os membros do outgroup são bastante diferentes dos membros do ingroup (Bourhis e 

Leyens, 1996).  

 A produção de Tajfel se distinguiu pelo real interesse que mostrou pelas 

relações intergrupais. Seus primeiros trabalhos se referiam ao problema dos estereótipos 

e aos processos cognitivos e do valor que os produzia. A elaboração da teoria da 

identidade social é o resultado: das reflexões sobre a importância da investigação 

psicossocial, correntes no final dos anos 60, e das experiências efetuadas para identificar 

as condições mínimas que geram a discriminação e o preconceito. 
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Tajfel reconsidera o intrigante problema teórico da relação grupo-indivíduo e 

oferece uma nova solução, que vem a somar-se às raras soluções propostas pelas teorias 

interacionistas. A estrutura psicológica que estabelece o vínculo indivíduo-grupo e 

permite os processos e os comportamentos categorizáveis é a identidade social: um 

conceito que deriva da consciência de pertencer a um ou a vários grupos ou categorias 

sociais, não se tratando, portanto, de um processo oriundo das interpretações 

individualistas. De fato a distinção entre a percepção de si como indivíduo singular e a 

percepção de si como exemplar de categoria pode explicar o funcionamento psicológico 

diferente no plano individual e no de grupo. No plano grupal, mas não no individual, as 

interações entre as pessoas podem seguir, por exemplo, os princípios de assimilação e 

diferenciação próprios dos processos de categorização. Em segundo lugar, a tese segundo 

a qual o indivíduo se define como membro de grupo, que o grupo forma parte do eu e que 

a identidade social é compartilhada, pode explicar a homogeneidade que caracteriza as 

percepções e os comportamentos categorizáveis. Nota-se que a teoria da identidade social 

de Tajfel (1981) se refere, sobretudo, aos estudos de muitas categorias, tais como as 

profissionais, os grupos nacionais, étnicos ou religiosos. No caso dos grupos reais, a 

identidade compartilhada significa um conhecimento de normas e de valores 

compartilhados, a interpretação compartilhada do status do ingroup e dos outgroups e a 

percepção compartilhada das trocas sociais e suas causas. A percepção de uma identidade 

social possibilita entender o indivíduo como um sujeito histórico e permite observar a  

influência dos grupos. 

A comparação e a categorização social, segundo Tajfel (1978), são 

determinadas pela atribuição de valores e de estereótipos entre os membros dos diversos 
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grupos sociais. As resultantes destas comparações e categorizações contribuem para a 

manutenção ou mudança da identidade social, produto das relações inter e intra-grupos.  

A análise das relações intergrupais não pode deixar de considerar a 

coexistência social de grupos majoritários e grupos de minoria. A caracterização ou 

definição de grupo minoritário tem sido objetivo de controvérsias, especialmente no que 

se refere aos critérios que os membros de um grupo devem atender para serem 

considerados membros de uma minoria (Tajfel, 1982). 

 Os indivíduos necessitam de uma identidade pessoal e uma identidade social 

positiva e, desta forma, necessitam pertencer a grupos socialmente valorados. A 

comparação intergrupal determina se o indivíduo alcança uma identidade social 

satisfatória que pode determinar uma tentativa de conservar sua própria superioridade ou 

uma tentativa de estender sua própria superioridade. Por outro lado, se esta comparação 

tende para uma identidade social insatisfatória, o indivíduo busca a mudança, utilizando-

se de estratégias, podendo perceber alternativas da situação intergrupal existente (existe 

instabilidade-ilegitimidade). Neste sentido, as estratégias podem ser do grupo, que 

produz impermeabilidade de fronteiras, gerando criatividade social, redefinição das 

características e competição social ou, então, as estratégias são individuais, havendo 

permeabilidade de fronteiras que determinam a mobilidade social.  

Porém, não se percebendo alternativas de situação intergrupal existente, 

havendo estabilidade-legitimidade, as estratégias são individuais, podendo determinar a 

mobilidade social (fronteiras intergrupais permeáveis) ou a comparação intergrupal 

(fronteiras intergrupais impermeáveis).  



30 

 

Tomando-se como parâmetro esta linha de raciocínio quando nos referimos ao 

grupo de atletas portadores de deficiência física e, portanto, aos estereótipos 

compartilhados sobre eles, podemos inferir uma possível identidade social satisfatória e, 

assim, uma conservação ou extensão de sua própria identidade, em algumas situações, 

principalmente se considerarmos a influência da prática esportiva. Porém, em outras 

situações, poderá existir uma identidade social insatisfatória, principalmente se a 

percepção deste grupo estiver vinculada com a deficiência física. 

A partir deste modelo teórico procuramos investigar as dinâmicas intergrupais 

e as relações existentes no ingroup e outgroup, identificando quais circunstâncias 

produzem uma identidade insatisfatória, adotando o substrato teórico da Teoria da 

Identidade Social como critério para interpretação dos resultados.  

2.4 Sobre os portadores de deficiência física 

Um grupo que apresenta características muito visíveis para categorização e, 

por essa razão, é freqüente alvo de preconceito e discriminação, é o grupo dos portadores 

de deficiência física, uma vez que este grupo se caracteriza pela presença de um 

diferencial marcadamente visível, podendo torná-lo menos competitivo. Assim, é 

possível que haja a generalização de uma limitação física e funcional para atividades 

sociais e de convívio.  

2.4.1 A definição do portador de deficiência 

Não é fácil definir claramente o portador de deficiência sem correr o risco de 

aplicar generalizações atreladas às noções de incapacidade ou anormalidade. Segundo 

Barboza e Beraldo (2003), a Organização das Nações Unidas definiu o deficiente em 
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1975 como “qualquer pessoa incapaz de assegurar por si própria, total ou parcialmente, 

as necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma 

deficiência congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais” (p.70). Esta 

definição vincula a pessoa portadora de deficiência à incapacidade, produto do 

estereótipo que acompanha a condição de deficiente. A palavra deficiente já denuncia 

falta, defeito ou imperfeição e ao ser atribuída a uma pessoa transfere e expande o 

conceito a ela. Neste sentido, seria comum encontrarmos generalizações de alguma 

incapacidade funcional presente no corpo de uma pessoa portadora para a sua totalidade 

de ser. 

A Organização Mundial de Saúde (1989) acrescenta outras vertentes para 

discussão, na qual se distingue deficiência, incapacidade e desvantagem (impairment, 

disability and handicap). Assim, a deficiência representa qualquer perda ou anormalidade 

de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, enquanto que a 

incapacidade corresponde a qualquer redução ou falta (resultante de uma deficiência) de 

capacidades para exercer uma atividade de forma, ou dentro dos limites considerados 

normais para o ser humano. Já a desvantagem, representa um impedimento sofrido por 

um dado indivíduo, resultante de uma deficiência ou de uma incapacidade, que o limita 

ou o impede no desempenho de uma atividade considerada normal para esse indivíduo, 

levando em conta a idade, o sexo e os fatores sócio-culturais. 

A Organização Internacional do Trabalho, através da Convenção n° 159, 

ratificada pelo Brasil em 1990, desenvolve o conceito de portador de deficiência atrelado 

à redução de capacidade: “toda a pessoa cujas perspectivas de obter e conservar um 

emprego adequado e de progredir no mesmo, fiquem substancialmente reduzidas devido 
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a uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente comprovada” (Barboza e 

Beraldo, p.70). 

Nos termos acima definidos, a pessoa portadora de deficiência é aquela que 

apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 

Estas definições retomam o conceito de deficiência pela sua condição de 

carência, redução de habilidades ou incapacidade referidas a um padrão de normalidade. 

Nas últimas décadas tem se discutido qual terminologia seria mais adequada 

para definir uma pessoa com deficiência. Percorrendo a trajetória dos termos já 

utilizados, observamos a presença de termos como: inválidos, incapacitados, incapazes, 

ou simplesmente “deficientes”, porém, todos apresentam explicitamente um caráter 

pejorativo; um termo mais ameno seria “portadores de deficiência” numa tentativa de 

reduzir qualquer estigma. Atualmente, tanto em termos jurídicos quanto assistenciais, 

tem-se utilizado o termo “portadores de necessidades educativas especiais” ou 

simplesmente “portadores de necessidades educativas”. Não pretendemos discutir, neste 

trabalho, qual terminologia poderia ser mais adequada, mesmo reconhecendo que alguns 

termos trazem em si conteúdos discriminatórios e pejorativos.  

Sassaki (2003) defende o ponto de vista de que não contamos com um termo 

correto e válido para denominar as pessoas que têm deficiência em todos os contextos e 

sinaliza que a Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e 

Dignidade das Pessoas, patrocinada pela ONU em 1993,  sugere  que o nome adequado 

seria ‘pessoas com deficiência’, pois a esta expressão: 
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1 – não esconde ou camufla a deficiência; 2 – não aceita o consolo da falsa idéia de 

que todo o mundo tem deficiência; 3 – mostra com dignidade a realidade da 

deficiência; 4 – valoriza as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência; 5 – 

combate neologismos que tentam diluir as diferenças; 6 – defende a igualdade entre 

as pessoas com deficiência e as demais pessoas em termos de direito e dignidade e 7 

– identifica nas diferenças todos os direitos que lhes são pertinentes e a partir daí 

encontram medidas específicas para o Estado e a sociedade eliminarem as restrições 

de participações. (Sassaki, 2003, p. 15) 

 

Por uma questão apenas de compreensão, adotaremos em todo o trabalho a 

expressão “portadores de deficiência física”, “portadores de deficiência” ou tão somente 

“portadores”. 

2.4.2 Questões legais e tipos de deficiência 

Uma das conquistas mais importantes em prol da igualdade na relação com os 

portadores de deficiência foi a equiparação dos direitos das pessoas com deficiência ao 

cidadão não deficiente, no que concerne à educação, trabalho e acesso aos bens culturais, 

de acordo com as normas internacionais sobre o assunto, levando em conta a igualdade 

de oportunidades e tratamento de todas as categorias de pessoas deficientes, 

principalmente referente ao emprego e às relações com a comunidade, em alguns dos 

artigos da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Esta iniciativa abriu a possibilidade de movimentos, de lutas e reivindicações 

em prol dos diversos grupos de portadores de deficiência nos centros de decisões 

políticas e legais. 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dispõe de várias leis que 

procuram diminuir as distâncias entre o portador e o cidadão não deficiente. A lei n° 
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7.853/89, por exemplo, trata da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência, definindo limites e estabelecendo direitos básicos. Considera crime 

passível de pena de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa, negar emprego ou trabalho a 

alguém por motivo derivado da sua deficiência, sem que haja uma causa justa.  

Vários decretos e leis surgiram de 1989 para o corrente ano referente à 

ampliação das alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, 

através da qualificação profissional de forma a garantir o efetivo atendimento de suas 

necessidades sem o cunho assistencialista. O Decreto Lei n° 3298/99, que regulamenta a 

Lei n° 7.583/89 na Seção V (Dos Benefícios) descreve as diferentes formas de inserção 

laboral das pessoas portadoras de deficiência, além de outros direitos, englobando as 

cotas de 20% das vagas nos Concursos Públicos, previstas na Lei n° 8.112/90. Em 1997 o 

Decreto n° 2.172 prevê a criação das disposições do Regulamento dos Benefícios da 

Previdência Social (RBPS). O RBPS, dentre outras questões, descreve que as empresas 

com mais de 100 empregados estão obrigadas a preencher de dois a cinco por cento dos 

seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 

observando as seguintes proporções: de 100 a 200 empregados é obrigada a preencher 

2% dos seus cargos; de 201 a 500 empregados, 3%; de 501 a 1000 empregados, 4% e 

mais de 1000 empregados, 5% dos cargos. (Ministério da Previdência Social, 2001). 

Em conformidade com o estabelecido pela Câmara Técnica sobre Reserva de 

Vagas para Pessoas Portadoras de Deficiência da Coordenadoria Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE – classificação essa ratificada 

pela Organização Mundial de Saúde (1990) - o Decreto 3.298/99, em seu artigo 4º e 

incisos elenca as formas de deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla. 

Enquadram-se como tipos de deficiência as seguintes categorias: 
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• Deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência 

de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções. 

• Deficiência auditiva – perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, 

variando de graus e níveis, desde 25 decibéis até a anacusia; 

• Deficiência visual – acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, 

após a melhor correção ou campo visual inferior a 20°, ou ocorrência de ambas as 

situações. 

• Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 

mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, 

habilidades sociais, utilização da comunidade, saúde e segurança, habilidades 

acadêmicas, lazer e trabalho. 

• Deficiências múltiplas – concomitância de um ou mais tipos na mesma pessoa. 

As diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência deixa evidente as questões inclusivas de suas propostas e não incentiva a 

iniciativa assistencialista que legitimam a dependência e a exclusão, observando a 

ampliação das alternativas de inserção econômica e a qualificação profissional do 

portador de deficiência visando proporcionar uma maior autonomia e conseqüente 

controle de suas vidas. 
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É nítido um esforço cada vez maior para assegurar aos portadores de 

deficiência políticas públicas mais inclusivas, principalmente no que se refere ao 

mercado de trabalho, porém, reconhecemos que as desigualdades ainda são muitas, 

produto, inclusive, de processos históricos de segregação e ações discriminatórias. 

2.4.3 As estatísticas brasileiras 

Na área de portadores de deficiência os dados disponíveis são parciais e 

contraditórios. Variam de acordo com a fonte coletora e não sofrem atualizações 

constantes. A estimativa definida pela Organização Mundial de Saúde /ONU é de 10% 

para todos os países que não estão envolvidos em guerra (Barboza e Beraldo, 2003). A 

prevalência de deficiências no Brasil se apresenta no quadro 1. 

             Quadro 1: Percentuais dos tipos de deficiência na população brasileira  

Tipo de deficiência Percentuais/População 
Mental 5,0% 
Física 2,0% 
Auditiva 1,5% 
Múltiplas 1,0% 
Visual 0,5% 

 

Segundo o IBGE, os dados do censo de 2000 apontaram a existência de 17,3 

milhões de portadores de deficiência no Brasil. Destes, 9 milhões estão em idade ativa e 

apenas 200 mil participando no mercado de trabalho formal. A mesma tendência de 

poucos portadores incluídos no mercado de trabalho se apresenta quando consideramos  à 

presença de portadores de deficiência nas escolas públicas ou privadas, calculados em 

300 mil matriculados em diferentes séries e apenas 3 mil no ensino médio (Barboza e 

Beraldo, 2003). 
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2.4.4 Discriminação e portadores de deficiência física 

Em decorrência das deficiências físicas, sensoriais ou mentais que 

apresentam, existem no mundo cerca de 500 milhões de pessoas que levam uma vida 

marcada pela segregação e degradação (OMS/ONU, 1989).  

Em torno dos portadores de deficiência física percebemos um limite estrutural 

que os confinam em sua deficiência através de barreiras físicas, sociais e culturais, bem 

visíveis nas ruas, transportes, prédios, sinaleiras, escolas, qualificação, mercado de 

trabalho. Possivelmente esta manifestação física de barreiras determina uma maior 

visualização da deficiência (i.é. retira a possibilidade do portador de deficiência agir de 

forma autônoma – independente) levando as pessoas a um incômodo, pré-julgamento 

negativo, estigmatizando os portadores, se opondo, sistematicamente, à plena 

participação dos mesmos, obrigando-os a uma vida marcada pelo isolamento. 

Se fôssemos considerar as estatísticas (os números são bastante 

significativos), perceberíamos que 1 em cada 10 pessoas seriam portadores de alguma 

deficiência, porém não as visualizamos de maneira tão aparente nas nossas relações 

intergrupais, possivelmente por serem vítimas de ações que levam ao isolamento. 

Ninguém está disposto a sofrer sanções no seu direito de ir e vir a todo o momento que 

sair de casa e isto, naturalmente, promove um afastamento social. 

A discriminação, traduzida como ação ou omissão que viola direitos com base 

em critérios injustificados e injustos, também é uma barreira formada em torno dos 

portadores de deficiência (Amaral, 1996). 
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Embora muitos autores sustentem que o preconceito e a discriminação andam 

sempre juntos, na prática a situação é um pouco mais complexa. Podemos ser 

preconceituosos, mas não discriminar; discriminar sem ostentar qualquer preconceito; 

ostensivamente ser preconceituoso e discriminar (o que é grave), ou, o que na atualidade 

é referido em algumas teorias de preconceito moderno ou sutil, em que se discrimina ou 

adota uma atitude preconceituosa em relação a um outro, apesar de explicitamente 

professar valores igualitários. 

A teoria da dominância social postula que a sociedade minimiza os conflitos 

grupais ao criar, através das ideologias, um certo consenso que promove o entendimento 

de que alguns grupos são superiores aos outros (Pereira, 2002). 

Para os portadores de deficiência física isto é bastante visível, referindo-se, 

inclusive, a um processo histórico, pois historicamente foram tratados em nosso país nos 

limites da pobreza e indigência. Em textos de veiculação pública do século XVI, os 

mesmos eram tratados por “mancos”, “aleijados”, “pernetas”, “manetas”, “cegos”, 

“surdo-mudos”, “loucos” etc, não havendo nenhuma diferenciação sobre a natureza da 

“deficiência” (Aranha e Rodrigues, 1993). 

Nosso país foi o último a abolir a escravidão e este fato deixou marcas na 

cultura. O preconceito era sempre disfarçado de generosidade e a questão “direitos” era 

tida como sinônimo de privilégios, assim, a atenção aos portadores sempre foi 

assistencialista.   Há pouco tempo, o tema direitos humanos no Brasil era considerado 

subversivo, evidenciando o quanto demoramos a avançar em questões de igualdades 

sociais. 
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Uma outra vertente teórica, a teoria integrada das ameaças, procura isolar e 

identificar os fatores que exercem uma influência decisiva na manifestação dos 

preconceitos. O primeiro grupo de fatores refere-se a ameaças realistas, porém para os 

portadores de deficiência isto não é claramente aplicável, uma vez que os mesmos 

apresentam uma limitação visível o que os impossibilitariam de manifestar uma ameaça 

física real, nem mesmo quando consideramos o mercado de trabalho em relação às 

reservas de cotas, pois o impacto da obrigatoriedade na contratação é mínimo. Um 

segundo grupo de fatores relaciona-se com a identificação de ameaças simbólicas, que se 

exprimem, sobretudo, no plano das atitudes, crenças, normas e valores que se presumem 

serem características de um determinado grupo social. Neste sentido, a luta por direitos e 

inclusões dos portadores de deficiência encontra forte resistência em função dos valores 

aceitos de uma forma dominante do grupo em que a pessoa com atitudes preconceituosas 

se encontra afiliado. O terceiro grupo de fatores se relaciona com a dimensão afetiva, em 

particular, com a ansiedade que se apossa de um determinado grupo quando os seus 

membros são obrigados a se relacionarem com membros dos grupos externos, o que é 

evidenciado, principalmente, quando a manifestação física da deficiência é muito 

marcante conduzindo os encontros intergrupais a uma série de afetos negativos, tais 

como desconforto, repulsa e medo, ocasionando uma manifesta evitação ou uma 

estratégia de redução de contatos com membros do outgroup (Pereira, 2002). 

Duckit (1992) procurou delimitar uma hierarquia dos fatores que poderiam 

vir a gerar preconceitos. Um primeiro fator refere-se às predisposições genéticas e 

evolutivas. Se pensarmos dessa forma, somos obrigados a aderir ao argumento correlato 

de que não é possível intervir no sentido de reduzir os efeitos do preconceito atuando 

neste plano causal. Porém, tomando-se como ponto de partida não às predisposições, mas 
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as crenças relativas às características genéticas e evolutivas, torna-se relevante 

levantarmos questões, recorrendo a fatos históricos: 

Carvalho (1997) nos aponta que a não aceitação da deficiência “tem raízes 

históricas e culturais, fortaleceram-se no tempo, no equívoco compartilhado e transmitido 

culturalmente” (p.13). A discriminação dos portadores de deficiência iniciou na Idade 

Antiga, quando, por razões de sobrevivência dos grupos, eles eram exterminados ao 

nascerem ou durante suas vidas. Na Roma antiga era costume matar por afogamento as 

crianças que nasciam com alguma deficiência ou anormalidade, como forma de evitar 

que corrompessem as partes sadias da sociedade. Na Grécia antiga o costume de 

sacrificar aqueles que apresentavam deficiências se alternava com a possibilidade de 

serem escondidos em lugares secretos; as crianças pertenciam ao Estado e ao Conselho 

de Anciãos cabia examinar as mesmas ao nascer e julgar se poderiam trabalhar ou 

participar das guerras. As julgadas disformes eram jogadas do alto do Taigeto, um 

abismo com cerca de 2400 metros de altura, localizado perto de Esparta. 

Muitas vezes os que se tornavam portadores de deficiência em decorrência de 

guerras, eram deixados em barracas, sendo sustentados por um determinado período 

pelos demais.  

Os Hebreus consideravam que os portadores de alguma deficiência, quer 

física ou mental, teriam “impureza” ou pecado: uma punição de Deus.  

O segundo conjunto de fatores considerado por Duckit (1992) refere-se aos 

padrões sociais, organizacionais e intergrupais de contatos e de normas que regem as 

relações entre os grupos. Neste campo, podemos refletir sobre as normalizações e a 

legislação que caracteriza o portador de deficiência e considera a incapacidade como 
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sendo um atributo pessoal, causado por doença ou traumatismo, tendo como produto uma 

melhor adaptação da pessoa. Neste sentido, observamos que avalia apenas o desempenho 

da pessoa, dando ênfase nas condições e funções do corpo humano. O que poderia se 

tentar é uma abordagem do problema que analisa a incapacidade como um problema 

social, não sendo a mesma um atributo da pessoa; e a conduta vista como social, com 

mudança de atitudes e ideologia, baseando-se em normas uniformes.  

O terceiro plano considerado por Duckit (1992) refere-se aos mecanismos que 

se manifestam no plano grupal e interpessoal, especialmente quando as interações sofrem 

influência de fatores como os meios de comunicação de massa, o sistema educacional e o 

ambiente de trabalho. Neste sentido, os meios educativos pouco contribuem para 

diminuir a incidência de julgamentos preconceituosos e os meios de comunicação, muitas 

vezes, fazem uso dos próprios estereótipos que promovem ações de segregação e marcam 

o portador, confinando-o em situações de incapacidade e limitação. 

Finalmente, o último conjunto de causas do preconceito identificado por 

Duckit (1992) refere-se às diferenças de suscetibilidade de cada indivíduo em relação às 

atitudes e aos comportamentos preconceituosos, desta forma, fazem parte mecanismos 

particulares, individuais e isolados, que varia, evidentemente, de pessoa para pessoa. 

O fato é que independente da origem do preconceito, encontramos pessoas 

que não conseguem enxergar além da deficiência e reconhecer os direitos e 

potencialidades do indivíduo. 

As ações e comportamentos discriminatórios dirigidos a um alvo específico 

concretizam-se nas relações interpessoais mediadas pelos estereótipos entre as pessoas 
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envolvidas na situação. Esses estereótipos podem caracterizar-se em preconceitos, 

atitudes, que serão observadas na prática cotidiana destas relações. 

Os psicólogos sociais tentam encontrar uma forma mais eficaz para a redução 

do preconceito. Alguns estudos indicam que a redução do preconceito pode ser 

conseguida através do contato, da vivência e, portanto, de uma postura consciente de 

modificação das atitudes. Para tanto, é preciso que as contribuições dos pesquisadores 

sociais sejam aproveitadas no intuito de possibilitar contribuições para políticas sociais 

mais justas e igualitárias, seja em nível individual ou coletivo. 

Sabemos que o significado psicológico da deficiência, estreitamente ligado ao 

da percepção da mesma, desempenha papel decisivo na aceitação da deficiência e do 

deficiente, o que irá, por sua vez, determinar as condutas integrativas. Deve-se levar em 

conta o meio onde vive a pessoa, à situação individual e à atitude da sociedade, onde uma 

condição é ou não considerada uma deficiência, uma vez que os problemas que assim a 

caracterizam decorrem das respostas da pessoa às exigências do meio e a partir daí 

possibilitar políticas mais inclusivas. Considerando-se que, em decorrência dos fatores 

hereditários e ambientais, não há sequer duas pessoas exatamente idênticas, embora em 

sua essência (idéia de concepção) todos os seres humanos sejam iguais, é natural que as 

respostas a estas exigências variem de acordo com as condições individuais de cada 

pessoa. 

Uma teoria da deficiência não deve apenas explicar como as deficiências 

operam e como as pessoas deficientes funcionam, mas, ao mesmo tempo, deve ser capaz 

de explicar como as pessoas em geral lidam com as diferenças, especialmente aquelas às 

quais o grupo social atribui algum significado de desvantagem e descrédito social. 
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 Assim, as deficiências não são, do ponto de vista psicológico, diferenças 

individuais quaisquer. Aquelas têm, necessariamente alguma significação de 

desvantagem e de descrédito social. Portanto, são determinadas diferenças às quais foram 

atribuídos significações de desvantagem e que levam os seus portadores a serem 

desacreditados socialmente. 

2.5 Os atletas portadores de deficiência física 

A história do desporto para pessoas portadoras de deficiência teve início na 

cidade de Aylesbury, na Inglaterra. A pedido do governo britânico, o neurologista 

Ludwig Guttmann, que fugira da perseguição aos judeus na Alemanha nazista, criou o 

Centro Nacional de Lesionados Medulares do Hospital de Stoke Mandeville, destinado a 

tratar soldados do exército inglês, feridos na Segunda Guerra Mundial. Embora já se 

promovessem atividades esportivas para portadores de deficiência, principalmente na 

Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha, foi em 1948 que este conceito ganhou 

caráter oficial, com a realização dos Jogos de Stoke Mandeville (Labronici, Cunha, 

Oliveira e Gabai, 2000). 

O esporte adaptado no Brasil se iniciou em 1957 com o basquetebol em 

cadeira de rodas, começando a organização de clubes especializados em esportes para 

portadores de limitação física. O espírito competitivo existente nestes portadores de 

limitação física é geralmente alto, tanto pela própria vontade de vencer quanto de 

mostrar-se capaz. (Labronici e cols., 2000). 

Em relação aos atletas, desenvolvemos conceitos sempre relativos à saúde 

total, disposição e corpos perfeitos. Criamos imagens que justificam estes conceitos e, 
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geralmente, estas são compartilhadas. Neste sentido, se nos referimos aos portadores de 

deficiência física tornamos ainda mais nítida esta diferenciação. 

Quando nos dirigimos ao portador de deficiência e o identificamos como 

atleta, estas imagens compartilhadas não são formadas ou, pelo menos, não da mesma 

forma, o que nos obriga a caracterizá-lo de acordo com outro critério, que ora se 

aproxima de uma imagem de limitação e, portanto, atrelada à deficiência, ora de 

superação e, portanto, percebido como atleta, a depender dos referenciais de classificação 

e da identidade manifesta pelo portador de deficiência física atleta. Para o próprio 

portador atleta, a percepção de si mesmo parece não variar tanto, pois, mesmo em 

situações em que não deixa evidente a condição de ser atleta, o mesmo não esquece desta 

identidade, sempre desafiadora para a limitação. 

Porém, se as ações em relação ao portador forem freqüentemente de 

descrédito e incapacidade, mesmo sendo atleta, o indivíduo atleta portador de deficiência 

se perceberá, mesmo que só por alguns momentos, não correspondendo às expectativas 

nele depositadas e, conseqüentemente, ao perceber-se inferiorizado, poderá também criar 

expectativas sobre si despotencializadas e diferenciadas. 

Entendemos como atleta portador de deficiência, o deficiente praticante de 

alguma modalidade esportiva regular (pelo menos duas vezes por semana) com objetivo 

de aperfeiçoamento do seu próprio desempenho ou da equipe de que faça parte. Trata-se, 

portanto, de um grupo social com identidade positivamente valorada, fato esse 

desenvolvido e reforçado pelo próprio esporte. Este grupo social é produto não somente 

de uma percepção atrelada às características comuns entres os membros, mas também, 

aos componentes afetivos oriundos da pertença ao grupo. Neste sentido, Tajfel (1982) 
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define a identidade social como aquela parcela do auto-conceito de um indivíduo que 

deriva do conhecimento de sua pertença a um grupo (ou grupos) social, juntamente com 

o significado emocional e de valor associado àquela pertença. 

 A participação do atleta portador de deficiência física no esporte influencia 

na sua saúde, comportamento e personalidade, refletindo no ambiente esportivo (i.é., nos 

outros atletas) e nas situações sociais em geral (i.é., família, comunidade). Os benefícios 

do esporte como ferramenta para melhorar sua qualidade de vida, envolvendo aspectos 

pessoais e relacionais oferecem indícios importantes desta influência. A prática do 

esporte além de fazê-los se sentirem integrados à sociedade, ajuda a quebrar o 

preconceito e a recuperar a auto-estima. A possibilidade de serem vistos de uma forma 

diferenciada estabelece um novo modelo integrativo, produto de um desempenho físico, 

o que propicia ao deficiente físico a possibilidade de se ver em outro patamar. 

Labronici e cols. (2000) em uma pesquisa experimental sobre a influência do 

esporte como fator de integração para o portador de deficiência, apontam que “as 

mudanças vivenciadas por estes grupos despertou, dentro de cada deficiente físico 

envolvido no programa esportivo, um sentimento e vontade de melhorar o seu mundo, 

provando para si mesmo e para a sociedade que são capazes de terem soluções para suas 

maiores dificuldades ou barreiras. Eles passaram a cobrar, especialmente de si mesmos, 

soluções para as suas maiores dificuldades. Assim, a integração que o esporte trouxe foi 

de suma importância para esses portadores de limitação física e para as pessoas que se 

relacionavam com eles, permitindo-lhes melhor identidade na sociedade”.  

O atleta portador de deficiência apresenta um nível de superação (visto como 

exemplo, alvo ou objetivo) para o portador de deficiência não atleta, que passa a vê-lo 
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como alguém dotado da possibilidade de realizar tarefas não imaginadas. Quando nos 

referimos aos não portadores (atletas ou não) observamos que o portador de deficiência 

atleta é visto, ainda que desempenhando modalidades esportivas que requerem 

habilidades específicas, como limitado e incapaz, quando a imagem da deficiência é mais 

aparente que a do esporte, um julgamento de acordo com características físicas aparentes. 

Porém, em algumas circunstâncias ocorre o inverso, a imagem de atleta suplanta a da 

deficiência e o portador atleta pode ser visto de forma semelhante a um não portador. Em 

quais circunstâncias isto acontece? Como a função de limitação pode variar? As questões 

levantadas neste trabalho visam oferecer respostas a estas e outras perguntas. 

Neste aspecto, é cabível discutir os termos limitados e incapazes, pois, 

evidentemente um portador de deficiência física encontra-se limitado para tarefas 

específicas à sua deficiência. Assim como um portador de deficiência visual não pode 

enxergar, um portador de deficiência física – a depender do grau de sua deficiência – não 

pode correr, andar e executar tarefas que utilizem o membro atingido pela deficiência. 

O reconhecimento de determinadas limitações é importante para a análise das 

relações do portador de deficiência física. Portanto, é comum, na tentativa de inclusão 

social, a ocorrência de discursos igualitários e posturas que disfarçam a deficiência, no 

sentido de não reconhecê-la e imaginar o portador de deficiência física semelhante a um 

não-portador, o que na prática não se concretiza. 

O que é preocupante, do ponto de vista das relações sociais, é a generalização 

da limitação específica à deficiência, para ações que são independentes dela, i.é., não é 

pelo fato do portador de deficiência física não poder andar que ele não possa se 

locomover, ou mesmo desempenhar atividades mais difíceis. O fato é que tendemos, 
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através da visualização de uma limitação qualquer (ainda mais se for física) a caracterizar 

o sujeito portador de deficiência física como absolutamente incapaz e promover práticas 

assistencialistas que solidificam estas percepções, proferindo discursos igualitários.  

Assim, percebemos a existência de uma contradição na nossa compreensão da 

identidade social do portador de deficiência física atleta, pois estes, ora são 

eventualmente caracterizados como atletas – super homem, atleta herói - ora como 

deficientes. Pretendemos, neste trabalho, identificar as circunstâncias nas quais o 

portador é visto como atleta e aquelas nas quais ele é visto como deficiente, procurando 

estabelecer uma possível diferenciação na percepção eu/grupo, pois, a percepção que se 

tem do portador nem sempre estará atrelada a questões de limitação e incapacidade. 

Neste sentido, é necessário verificar as condições de manifestação deste fenômeno, o que 

pode promover o desenvolvimento de propostas de intervenção e formulação de ações 

capazes de contribuir para a redução do preconceito e da discriminação. 
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CAPÍTULO 3 

Método 

Os métodos de pesquisa sobre os estereótipos ainda se encontram em vias de 

desenvolvimento e somos contemporâneos de transformações relativas à investigação 

deste objeto de estudo, o que nos deixa informados acerca dos limites apresentados e co-

responsáveis na obtenção de novas técnicas. 

Em relação ao problema das crenças estereotipadas, bem como o processo de 

estereotipização, há incessante interesse por parte dos pesquisadores contemporâneos. 

Porém, especificamente em relação aos portadores de deficiência física e, além disso, a 

atletas portadores de deficiência física, não encontramos instrumentos capazes destas 

verificações. 

Neste sentido, conduzimos o trabalho por via de dois estudos. Um primeiro, 

preliminar, através de um questionário (descrito logo em seguida) e o segundo, a 

pesquisa propriamente dita, através de um instrumento de coleta de dados com uma 

ferramenta de escalonamento comparativo. Procuramos, através deste procedimento, 

assegurar que o instrumento utilizado fosse baseado nas próprias percepções dos sujeitos 

participantes da pesquisa. Para tanto, conduzimos uma investigação das percepções 

comuns dos grupos de portadores e dos não portadores, categorizando suas respostas (um 

estudo preliminar). Em seguida, nos preocupamos em sistematizar as respostas da 

primeira etapa em itens que contemplassem as categorias de respostas. A diferenciação 

destas etapas, relativamente independentes entre si, é particularmente importante, uma 

vez que os próprios participantes produziram o conteúdo investigado pelo instrumento de 

pesquisa. 
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3.1 Objetivos e hipóteses 

O presente trabalho visa: 1) identificar a auto-percepção e hetero-percepção 

de não-portadores de deficiência física e portadores de deficiência física; 2) estabelecer 

as diferenças nos padrões de respostas que sustentam a percepção diferenciada do 

outgroup e ingroup em quatro grupos (portadores de deficiência física atletas, portadores 

de deficiência física não-atletas, não-portadores de deficiência física não-atletas e não-

portadores de deficiência física atletas) e as conseqüentes discrepâncias na discriminação 

eu/grupo. 

Nas diferentes fases testaram-se as seguintes hipóteses: 

I. Haverá uma tendência geral de avaliar mais positivamente os não-

portadores do que os portadores; 

II. Os atletas serão avaliados de forma mais positiva que os não atletas; 

III. Os portadores atletas serão avaliados mais positivamente do que os 

portadores não-atletas; 

IV. Haverá possível diferenciação ingroup/outgroup tendendo para a 

valorização do próprio grupo. 
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3.2 Procedimentos preliminares 

Procuramos definir um perfil de identidade social, diferenciando a 

auto-percepção e hetero-percepção de não portadores de deficiência (“normais”) e 

portadores de deficiência física, segundo as seguintes perspectivas: 

• Como se define? 

• O que pode fazer? 

• Como age? 

• O que pensa? 

• O que faz? 

• O que gosta? 

• O que detesta? 

Configurando-se em dois grupos de sete perguntas para cada grupo: “nós... 

os... (somos..., podemos..., agimos..., pensamos..., fazemos..., gostamos..., detestamos...,); 

eles... os... (são..., podem..., agem..., pensam..., fazem..., gostam..., detestam...,)”. 

(Conforme anexos 1 e 2). 

Tal procedimento foi inspirado no inventário de identidade psicossocial, 

desenvolvido por Zavolloni (1973). 

Após a aplicação do inventário, as respostas foram categorizadas 

considerando as diferenças entre os não-portadores e os portadores de deficiência física. 
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As diversas categorias foram agrupadas por semelhanças. Tomamos como 

referência o padrão de diferenciação da percepção entre os não-portadores e portadores. 

A amostra contou com 30 representantes de cada grupo (não-portadores de 

deficiência física e portadores de deficiência física) escolhidos por conveniência, em 

duas cidades distintas – Feira de Santana e Salvador – perfazendo um total de 60.  

3.2.1 Discussão dos resultados 

O estudo preliminar serviu de base para a construção de um instrumento de 

coleta de dados para a pesquisa propriamente dita, fundamentando-se nas respostas dos 

membros dos grupos de portadores de deficiência física e não portadores. 

As respostas foram agrupadas por semelhanças, totalizando 21 categorias 

diferentes: Limitações/ausência de limitação, Capacidade, Igualdade, 

Alegria/positividade, Dependência, Discriminação/preconceito, Coragem, Sentimento, 

Estados psicológicos, Atividades diversas, Independência, Direito, Viver/existência, 

Respeito, Superação, Ajuda, Crítica, Comparação, Falsidade, Impulso, 

Incômodo/paciência. Para as respostas que não apresentavam possíveis semelhanças, foi 

criado um agrupamento de “outras respostas não-categorizáveis” que não foram levadas 

em consideração para a construção do instrumento de coleta de dados. 

As categorias foram formadas de acordo com o conteúdo presente nas 

respostas dos participantes, desta forma, procuramos nos respaldar na idéia contida nos 

relatos, de modo a agrupar o maior número de respostas possível (ver tabela 1).  
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Tabela 1: exemplos dos tipos de respostas e categorização 

Exemplo do padrão de 
resposta 

Exemplo de resposta Categoria 

Nós, os portadores de deficiência 
física, agimos: 

“De acordo com a nossa 
condição física, embora 
alguns se submetem a praticar 
atividades que oferecem um 
certo risco ao seu corpo”. 
“No sentido de mostrar que 
somos limitados, mas 
capazes”. 
 

Limitações/ausência de limitação 

Nós, os portadores de deficiência 
física, agimos 

“Agimos como qualquer 
pessoa de bem”. 
“Como pessoas normais”. 
 

Igualdade 

Nós, os portadores de deficiência 
física, podemos: 
 

“Sentir a deficiência ao 
contrário dos não deficientes, 
que não sentem tal coisa 
porque não se encontram na 
situação de deficiente”. 

Estados psicológicos 

Nós, os portadores de deficiência 
física, podemos 
 

“Trabalhar, estudar, namorar”. 
 

Atividades diversas 

Eles, os portadores de deficiência 
física, são 

“Pessoas que apesar de muitas 
limitações lutam pela 
melhoria da qualidade de 
vida”. 
“Limitados fisicamente”. 
 

Limitações/ausência de limitação 
 

Eles, os não portadores de 
deficiência física, são 

“Um pouco egoísta”. 
“Os que se sentem acima de 
tudo”. 
“Alguns que não sabem o 
modo de vida de nós 
deficientes”. 
 

Estados Psicológicos 

Nós, os não portadores de 
deficiência física, pensamos 

“Que somos mais importantes 
que os outros, só porque 
aparentemente somos tidos 
como normais”. 
 

Estados Psicológicos 
 

 

As respostas foram categorizadas pelas características provenientes em seus 

conteúdos e como tiveram freqüências de incidências bastante diferenciadas, preferimos 

considerar as de maior freqüência, cujo somatório perfaz 88%, utilizando um ponto de 

corte em 9%. Observamos que a maior parte das categorias obtiveram freqüências muito 

baixas (menos de 5%), indicando respostas isoladas (ver tabela 2). 
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Tabela 2: Freqüência das categorias de respostas 

Categoria Porcentagem 
Limitações/ausência de limitação 14,3% 
Capacidade 12% 
Igualdade 11,8% 
Discriminação/preconceito 11,2% 
Estados Psicológicos 10,5% 
Atividades diversas 10,3% 
Incômodo/paciência 9% 
Superação 9% 
Dependência 4,5% 
Ajuda 2,3% 
Crítica 1,3% 
Coragem 1,09% 
Sentimento 0,49% 
Respeito 0,49% 
Comparação 0,3% 
Independência 0,3% 
Falsidade 0,29% 
Impulso 0,29% 
Viver/existência 0,2% 
Direito 0,2% 
Alegria/positividade 0,15% 

 

Estes resultados mostram opiniões provenientes dos grupos de portadores e 

não portadores diferenciando a percepção do ingroup e outgroup. Os conteúdos 

provenientes de cada categoria foram agrupados em tópicos que abrangem o maior 

número de respostas, o que permitiu a formatação do instrumento de coleta da pesquisa 

propriamente dita. Estes tópicos foram construídos a partir dos discursos dos próprios 

participantes. Assim, para a categoria de limitação / ausência de limitação, por exemplo, 

os tópicos desempenham atividades sem maiores problemas, fazem qualquer atividade 

apesar das dificuldades, abrangeriam as idéias contidas nos discursos. Procuramos 

construir a quantidade de tópicos de acordo com a incidência das categorias. 
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3.3 A pesquisa 

Procuramos estabelecer diferenças nos padrões de respostas que sustentam 

uma percepção diferenciada do outgroup e ingroup e analisar as discrepâncias de 

discriminação eu/grupo baseando-se na classificação do estudo preliminar. 

3.3.1 Instrumentos 

As categorias alvo da investigação foram representados em quatro condições 

expressas em desenhos (portadores de deficiência física atletas, portadores de deficiência 

física não-atletas, não-portadores de deficiência física atletas e não-portadores de 

deficiência física não-atletas) em três grupos de opiniões: que representavam a sua 

própria opinião (“eu”), o que presume ser a opinião do grupo que pertence (“nós”) e o 

que presume ser a opinião do outro grupo (“eles”). Estas categorias e os grupos de 

opiniões direcionavam as respostas aos itens presentes no instrumento de coleta de dados. 

Os itens foram construídos a partir das respostas e das categorias elaboradas no estudo 

preliminar, perfazendo um total de 24 itens (Ver anexo 3). Para cada grupo que 

representava sua opinião (individual, o que presume ser do próprio grupo e o que 

presume ser do outro grupo), o participante utilizava um conjunto de fichas diferentes em 

um tabuleiro representando as categorias-alvo (figura 1 e anexo 4), possibilitando a 

comparação de suas respostas; estas, por sua vez, eram anotadas no questionário dos 

itens. 

3.3.2 Participantes 

A amostra contou com 24 participantes em cada grupo: portadores de 

deficiência física não-atletas, portadores de deficiência física atletas, não portadores de 
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deficiência física não-atletas e não portadores de deficiência física atletas. 

Salvaguardamos que nenhum destes participantes fosse incluído na amostra do estudo 

preliminar, perfazendo um total de 96 participantes. Toda amostra foi coletada na cidade 

do Salvador. 

3.3.3 Procedimentos 

A coleta de dados se realizou através de um procedimento de escalonamento 

comparativo, onde o sujeito distribuiu três grupos de 20 fichas [uma de cada cor, 

representando sua opinião individual (eu), do seu próprio grupo (nós) e do outro grupo 

(eles) – considerando-se sempre o padrão de referência de grupo apenas a questão de ter 

ou não deficiência física] em um tabuleiro contendo os desenhos relativos aos grupos 

estudados (divididos em quadrantes) à medida que era interrogado pelo item em questão. 

As fichas foram colocadas ao lado dos desenhos representativos das categorias ao 

responder os itens contidos no instrumento de coleta de dados; cada grupo de cor indica 

um padrão de resposta em relação à opinião (“eu, nós ou eles, acham”). (Figura 1 e anexo 

4). 

Para evitar um efeito de ordem, foram criados quatro tabuleiros com ordens 

alternadas das figuras. A cada item respondido pelo participante, trocava-se o tabuleiro. 

O mesmo procedimento foi realizado para a folha de respostas com os itens, alternando-

se a ordem de início dos itens para cada participante. 
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Figura 1: Exemplo do tabuleiro de respostas 

 

Este instrumento comparativo permitiu aos participantes observar suas 

diversas respostas para cada item, comparando-as à medida que depositavam as fichas. 

Portanto, estes poderiam visualizar as diferenças entre cada grupo de opinião. Tal 

procedimento foi de fundamental importância, pois, representou uma forma segura de 

emissão e registro das respostas, além da possibilidade de comparação entre elas. 
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CAPÍTULO 4 

Análise dos resultados da pesquisa 

A análise relaciona-se com as descrições diferenciadas dos grupos alvo, em 

cada uma das condições apresentadas. 

Para testar as nossas hipóteses de trabalho, utilizamos o teste t de medidas 

repetidas, no intuito de verificarmos as diferenças existentes entre as médias atribuídas 

para portadores e não-portadores, atletas e não-atletas e portadores atletas e portadores 

não-atletas. Além disso, conduzimos uma série de MANOVAs, nas quais as condições 

(atleta ou não, portador de deficiência física ou não) foram as variáveis independentes e 

as respostas a cada um dos itens as variáveis dependentes. Foram consideradas as 

diferenciações nos planos de análise do sujeito, do ingroup e do outgroup. Dentre os 

itens analisados, procuramos identificar quais padrões de respostas poderiam ser mais 

significativos para a formação da identidade social. Como os itens formulados para esta 

avaliação partiram do agrupamento de respostas de portadores e não-portadores da 

primeira etapa do presente trabalho, os mesmos refletem as percepções mais comuns 

presentes na relação portador – não-portador. Os itens mais relevantes para esta relação, 

tomando-se como parâmetro o padrão de respostas da etapa anterior, foram agrupados, 

quando possível, em categorias analíticas, que possibilitaram uma melhor percepção das 

características de formação de uma identidade social: distintividade, autonomia, inclusão, 

rejeição, preconceito e superação.1 

Os critérios para a análise e a discussão dos dados foram organizados 

partindo-se do conjunto de hipóteses que prevê a diferenciação de respostas eu-grupo. 
                                                 
1 A análise dos dados foi realizada considerando os itens mais relevantes para o desenvolvimento da 
argumentação preservando as características do presente trabalho, não sendo, portanto, considerados 
alguns itens. 
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4.1 Apresentação dos resultados 

Para a apresentação da análise, utilizaremos uma estratégia de apresentação 

dos resultados, referindo-se sempre às categorias de avaliação, i.é., como os sujeitos 

avaliam as categorias pré-definidas. Esta estratégia é particularmente importante, pois os 

participantes e os grupos objeto da avaliação são os mesmos. Para cada bloco de análises 

apresentaremos uma tabela com todos os dados e itens analisados organizados numa 

estratégia de avaliação, tomando-se como parâmetro a categoria que hipoteticamente 

poderia ser avaliada de forma mais negativa (portadores de deficiência não-atleta) para a 

categoria mais positiva (não-portadores atletas). 

4.2 Notação das categorias e dos participantes 

Para a descrição das avaliações, quando nos referirmos às categorias de 

análise, utilizaremos como convenção o C e quando nos referirmos ao participante, 

utilizaremos o S. Assim, teremos a seguinte configuração referente às categorias: Cnpna 

(categoria de não-portador não-atleta); Cpna (categoria de portador não-atleta); Cnpa 

(categoria de não-portador atleta) e Cpa (categoria de portador atleta). No que se refere 

aos participantes da pesquisa temos a seguinte notação: Snpna (não-portador não-atleta); 

Spna (portador não-atleta); Snpa (não-portador atleta) e Spa (portador atleta). Quando se 

tratar apenas da categoria geral ou do participante, sem observar o fato de ser ou não 

atleta, utilizaremos Cnp e Cp (categoria de avaliação não-portador e portador, 

respectivamente) e Snp e Sp (não-portadores e portadores). Como exemplo de uma 

possível notação de avaliação, temos: Snpa – Cpa, significaria um sujeito não-portador 

atleta avaliando a categoria portador atleta. 
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Os dados serão apresentados baseados no instrumento de coleta de dados da 

pesquisa a partir da diferenciação de respostas sobre o “EU” e “NÓS”, i.é., o que indica a 

opinião pessoal do participante e o que ele imagina que seja a opinião do seu próprio 

grupo. O conjunto de dados vinculado ao que o participante imagina ser a resposta do 

outgroup (“ELES”), não foi considerado em decorrência da estratégia de organização dos 

dados da presente dissertação. 

4.3 Direções de análise 

A análise foi feita considerando primeiramente um grupo de respostas que se 

aproximam com uma tendência geral de perceber os não-portadores como mais bem 

avaliados do que os portadores (hipótese I) nos dois grupos de avaliações: o participante 

exprime sua própria opinião (individual) e presume ser a opinião do próprio grupo; um 

segundo grupo de análises corrobora o postulado nas hipóteses II e III de que os atletas 

sejam vistos como mais bem avaliados que os não atletas e os portadores atletas como 

mais bem avaliados do que os portadores não-atletas, considerando também os dois 

grupos de avaliações supra citados. Por fim, investigaremos cada um dos itens com as 

respectivas médias dos participantes verificando uma possível diferenciação tendendo 

para a valorização do próprio grupo, conforme postulado na hipótese IV.  

4.4 Agrupamento das respostas 

O agrupamento de respostas foi adotado como estratégia para determinar as 

circunstâncias nas quais o portador é visto como atleta e as condições nas quais ele é 

visto como deficiente, o que poderá evidenciar a influência da discrepância eu-grupo e 

uma possível distorção do julgamento. Ademais, com base nessa diferenciação, seremos 

capazes de verificar o quanto estas percepções são compartilhadas pelos sujeitos 
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participantes da pesquisa e quais se referem mais intensamente à valorização do próprio 

grupo.  

Os agrupamentos referem-se: distintividade, autonomia, inclusão, rejeição, 

preconceito e superação. 

4.4.1 Distintividade 

Um dos principais elementos na identificação de alvos preferenciais do 

preconceito é a distintividade. Elementos não–distintivos se caracterizam por não serem 

percebidos sem um esforço deliberado e consciente, enquanto que os elementos 

distintivos saltam aos olhos, podendo ser identificados de forma quase automática. Este 

raciocínio nos leva admitir que um elemento característico da deficiência física é a 

impossibilidade de agir de forma desapercebida. Pensando assim, os portadores não 

podem agir normalmente, ou pelo menos, não tem condições de agir normalmente em 

uma série de circunstâncias e eventos, nos quais um não-portador poderia passar sem 

chamar muita atenção.  Com o item “Podem agir normalmente”, procuramos identificar a 

existência de alguma diferença na percepção das possibilidades de ação entre portadores 

e não–portadores de deficiência, atletas ou não.  A nossa expectativa foi obter resultados 

que apontassem para uma tendência geral a admitir que os não-portadores de deficiência 

possam vir a ser avaliados como capazes de agir mais normalmente do que os portadores 

(hipótese Ia2), ao mesmo tempo em que supomos que os atletas devam ser vistos como 

capazes de agir mais normalmente do que os não-atletas (hipótese IIa) e dos portadores 

atletas mais do que portadores não-atletas (hipótese IIIa).   Afora isto, espera-se, de 

acordo com os pressupostos da teoria da identidade social, encontrar uma avaliação 

                                                 
2 As hipóteses de cada grupo de análise são vinculadas às hipóteses gerais. 
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diferencial entre os participantes das várias categorias, sempre no sentido de favorecer ao 

próprio grupo ou de avaliar negativamente ao outgroup (hipótese IVa). Dessa forma, 

espera-se obter diferenças significativas nas médias entre os diversos grupos de 

participantes, com os portadores de deficiência avaliando aos portadores de deficiência 

de uma forma mais positiva que aos não portadores de deficiência e os atletas avaliando 

aos atletas de forma mais positiva que aos não-atletas. 

Uma primeira análise foi realizada considerando-se as médias dos 

participantes relacionadas a cada grupo de categorias postuladas nas hipóteses Ia, IIa e 

IIIa. Quando comparamos as médias atribuídas para os não-portadores e para os 

portadores, observamos que os não portadores são vistos como capazes de agir mais 

normalmente que os portadores – corroborando a hipótese Ia, resultado absolutamente 

esperado (vide tabela 3), dado à natureza restritiva da deficiência física. Observamos que 

este resultado, mesmo esperado, reflete conseqüências para a vida social dos portadores, 

em termos da percepção e do julgamento social, pois, ao considerar os resultados, eles 

são vistos como incapazes de agir normalmente em situações sociais. 

 
Tabela 3: Médias dos portadores e não portadores referentes ao item podem agir normalmente 

Distintividade Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 

Não-
portador 

Portador p Não-portador Portador p  

Podem agir normalmente 5.90 4.20 <.001 5.50 4.48 <.05 

 

Para verificarmos a hipótese IIa (os atletas serão melhor avaliados do que os 

não atletas), comparamos as médias atribuídas aos atletas e aos não-atletas e observamos 

que os primeiros são vistos como capazes de agir mais normalmente que os últimos. 

Estes resultados demonstram a idealização da condição de ser atleta (tabela 4). Uma vez 
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que portadores e não-portadores foram alocados ao grupo dos portadores e dos não-

portadores, poderemos considerar esta tendência como incondicional ou este resultado 

pode ser influenciado por alguma outra variável? Ao avaliarmos individualmente cada 

item, perceberemos melhor esta diferença. 

Tabela 4: Médias dos atletas e não-atletas referentes ao item podem agir normalmente 

Distintividade Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 

 Atleta Não-atleta p Atleta Não-atleta p 

Podem agir normalmente 5.37 4.73 =.056 5.36 4.62 <.05 

 

Antes verificaremos as diferenças entre portadores para conferir se esta 

idealização da condição de ser atleta é suficiente para diferenciar o julgamento dos 

mesmos (atletas e não-atletas). Agrupamos as médias atribuídas às categorias portadores 

atletas e portadores não-atletas (tabela 5) e observamos que os portadores atletas são 

vistos como capazes de agir mais normalmente que os portadores não-atletas (o que 

corrobora a hipótese IIIa).  

 
Tabela 5: Médias dos portadores atletas e portadores não-atletas referentes ao item podem agir 
normalmente 

Distintividade Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 

 Portador-
atleta 

Portador 
não-atleta 

p Portador-
atleta 

Portador 
não-atleta 

p 

Podem agir normalmente 4.59 3.80 <.05 4.98 3.99 <.05 

 

Neste sentido, podemos afirmar que a percepção de um deficiente como atleta 

interfere na maneira pela qual ele é julgado, sendo aparentemente positivo este efeito da 

condição atlética no julgamento. Qual a abrangência e os limites dessa interpretação? 

Argumentaremos sobre tal questão ao analisarmos as médias isoladamente. 



63 

 

A análise a seguir procura identificar um padrão diferencial de avaliação entre 

os participantes das várias categorias, sempre no sentido de valorizar seu próprio grupo 

(hipótese IVa). Uma vez que os resultado anteriores indicaram uma diferença bastante 

acentuada nos padrões de avaliações entre os portadores e os não portadores, não vemos 

como conduzir uma análise intercategorias. Sendo assim, as análises seguintes refletem 

estritamente um plano de comparação intracategorias, ou seja, avaliaremos 

especificamente os padrões de resposta entre os portadores não atletas e os portadores 

atletas. 

Observamos uma diferença significativa referente à categoria portador não-

atleta (Cpna) entre os participantes portadores não-atletas (Spna) e participantes não-

portadores não-atletas (Snpna), de acordo com a tabela 6. Esses valores mostram uma 

tendência por parte dos Spna - Cpna (sujeito participante portador não-atleta avaliando 

categoria portador não-atleta) em valorizar seu próprio grupo (média mais alta: 5,04) e 

dos Snpna – Cpna (participante não portador não-atleta avaliando categoria portador 

não-atleta) em desfavorecer o grupo de portadores não-atletas (média mais baixa: 2,33).  

Verificamos, também, que entre os portadores atletas (Spa) há uma avaliação 

mais positiva ao próprio grupo que a do portador não-atleta, corroborando a hipótese IVa. 

Estes mesmos portadores atletas avaliam o próprio grupo de forma semelhante à 

avaliação dos não-portadores atletas e mais positivamente que aos não-portadores não-

atletas. 
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Tabela 6: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item podem agir normalmente (Eu) 
Item: Podem agir normalmente (Eu) 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 5.04 3.92 6.37 5.50 
Spa 4.00 5.54 4.67 5.79 
Snpna  2.33 4.33 6.04 7.29 
Snpa 3.83 4.58 5.58 6.00 
 

De modo geral, os atletas foram mais bem avaliados que os não atletas, 

conforme verificado na tabela comparativa das médias entre atletas e não atletas (tabela 

4). Ao se observar às médias individuais, verificamos que os participantes portadores 

não-atletas (Spna) não confirmaram a tendência apresentada na tabela 4, pois 

consideraram seu próprio grupo mais capaz do que o dos portadores atletas e o dos não-

portadores não-atletas mais do que o dos não-portadores atletas. Este é um dado 

particularmente curioso, uma vez que todos os outros participantes atribuíram médias 

mais altas para os atletas do que para não-atletas.  

Ao observarmos a avaliação do que o sujeito presume do próprio grupo – 

“NÓS”, verificamos a mesma tendência de valorização do ingroup, com a diferença das 

médias nestas avaliações tendendo a favorecer o próprio grupo em detrimento ao outro. 

Verificamos que os portadores não-atletas e os portadores atletas estimam médias mais 

altas para suas respectivas categorias. Os Sp avaliam mais positivamente as Cp e mais 

negativamente as Cnp e os Snp avaliam mais positivamente as Cnp e mais 

negativamente as Cp.  

Encontramos ainda uma diferença significativa na avaliação dos Spa – Cpa 

(sujeitos portadores atletas avaliando sua própria categoria) em relação à avaliação das 

outras categorias (Cpna, Cnpna, Cnpa) – vide tabela 7. Neste sentido, a prática esportiva 
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parece afetar o julgamento deste grupo, fazendo com que haja a percepção de ser mais 

capaz de agir normalmente do que o não-portador.  

Tabela 7: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item podem agir normalmente (Nós) 
Item: Podem agir normalmente (Nós) 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  5.92 5.29 4.13 4.54 
Spa 4.75 6.12 4.46 4.75 
Snpna  2.21 4.25 6.25 7.25 
Snpa  3.08 4.25 6.21 6.42 

Neste caso, encontramos além da valorização do próprio grupo, um efeito 

significativo da valorização da condição de ser atleta, diferenciando a avaliação do seu 

grupo (portadores atletas) como mais positivamente avaliado do qualquer outro grupo. 

Isto nos leva a pensar que os portadores de deficiência física atletas, ainda que 

pertencentes a uma mesma categoria geral – portadores de deficiência – façam uma 

diferenciação em que a condição de ser atleta favoreça o desenvolvimento de uma 

identidade social mais positiva. O participante portador atleta se vê como capaz de agir 

mais normalmente do que o portador não-atleta – o que era esperado – e 

surpreendentemente mais do que o não-portador não-atleta e não-portador atleta.  

Neste sentido, parece ser evidente uma possível influência da prática esportiva 

na valorização do próprio grupo e uma diferenciação na própria identidade social. 

“Quando a identidade social não é satisfatória, os indivíduos tendem a abandonar o grupo 

para unir-se a um grupo mais positivo ou diferenciar o grupo em um sentido mais 

positivo” (Tajfel e Turner, 1979-1986 apud Bourhis e Leyens, 1996, p. 75). Quando nos 

referimos ao portador atleta parece possível que este utilize uma estratégia de 

valorização, uma identidade socialmente mais valorada que é a condição de ser atleta, 

como veículo para uma possível mobilidade social (condutas, aceitação, identidade, 

papéis sociais). 
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A análise do item “podem agir normalmente” sugere, no caso dos portadores 

de deficiência, que a prática esportiva é determinante na diferenciação da identidade 

social, uma vez que o portador de deficiência física atleta se sente mais capaz de agir 

normalmente do que o portador de deficiência física não-atleta. Esta interpretação é 

reforçada pela avaliação dos não portadores, que também atribuem médias mais altas 

para os portadores atletas do que para os portadores não atletas. 

É interessante notar a diferenciação das médias individuais (própria opinião) 

para a avaliação do que se presume ser a opinião do próprio grupo, onde, nesta última, os 

participantes portadores estimam médias maiores para seu próprio grupo e menores para 

o outgroup (tabela 7). Esta distorção de julgamento é particularmente importante, uma 

vez que os próprios portadores percebem os membros do seu grupo como capazes de agir 

mais normalmente do que o dos não-portadores, o que pode representar uma idealização, 

pois na prática esta percepção não se confirma, nem mesmo a ação em si, uma vez que, a 

depender da deficiência, o portador encontra-se, pelo menos fisicamente, em 

desvantagem de agir normalmente em relação ao não-portador. 

Observamos fortes indicadores de que os não portadores são vistos como 

capazes de agir mais normalmente que os portadores e de que os atletas mais do que os 

não atletas. Este resultado oferece um primeiro indício de que a condição de ser atleta 

contribui para aumentar a possibilidade dos portadores não serem distintivamente 

diferenciados. Isto é um paradoxo relativo, pois se espera que os portadores não-atletas se 

destaquem por realizarem um tipo de tarefa que permitiria diferenciá-los dos demais 

portadores.  
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No plano da identidade grupal, os portadores, sejam atletas ou não, tenderam 

a julgar mais positivamente o próprio grupo quando comparados com os não-portadores. 

Os não portadores, sempre se julgaram capazes de agir mais normalmente que 

portadores, e os não atletas mais do que os atletas.   

4.4.2 Autonomia 

Outra característica que nos chama a atenção, quando se refere à identidade 

social dos portadores de deficiência física, é a autonomia. Sujeitos que apresentam uma 

certa independência para tarefas sociais apresentam uma identidade social mais positiva 

em função desta autonomia, podendo diminuir o impacto de posturas preconceituosas 

que se fundamentam na ausência da mesma. Entre os portadores de deficiência física isto 

é bastante visível, uma vez que aquele que apresenta mais autonomia é alvo, em menor 

intensidade, do preconceito, não correspondendo às crenças baseadas da falta de 

autonomia. A identidade social positiva se baseia, em grande parte, nas comparações 

favoráveis que pode haver entre o grupo de pertença e alguns outros grupos de não 

pertença. O grupo deve ser percebido como positivamente diferenciado ou distinto dos 

demais grupos de pertença.  

Quando nos referimos aos portadores de deficiência, encontramos dentre os 

vários conceitos que cercam este segmento da população, uma tendência comum de 

considerar, por exemplo, “deficiência” como o oposto de “eficiência” que muitas vezes é 

entendido como autonomia, formando um conceito errôneo em sua aplicação, pois, uma 

pessoa pode ser eficiente e não autônoma ou mesmo autônoma e não eficiente; daí muitas 

vezes, por generalização, o portador de deficiência seja visto como não autônomo, ou até 

mesmo como ineficiente, dado que o oposto de “eficiência” é “ineficiência”, o que nos 
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leva a uma outra avaliação fundamental: uma deficiência deve ser compreendida como a 

falta de uma parte e não como a falta do todo. Tratando-se de portadores de deficiência 

física, sua condição aparente, possibilita a formação de conceitos vinculados à 

deficiência e, muitas vezes, contrário à autonomia. É preciso refletir que a deficiência 

está na pessoa, mas não é a pessoa, porém esta postura de não generalizar a deficiência é 

produto de um esforço cognitivo para enxergar além de uma limitação aparente, visível, e 

considerar a execução da tarefa em si, o que na prática torna-se muito difícil de se 

observar, uma vez que as pessoas preferem elementos mais fáceis para a categorização de 

grupos distintos. 

Historicamente, a deficiência está associada a uma situação de desvantagem o 

que, muitas vezes, refere-se à condição de uma situação de desequilíbrio, que só é 

possível num esquema comparativo: aquela pessoa, com alguma deficiência, em relação 

aos demais membros do outro grupo. Neste sentido, tendemos a perceber alguns grupos 

como mais autônomos do que outros, o que se justifica inteiramente no caso dos 

portadores de deficiência. 

Considerando estas características, quando nos referimos à autonomia, espera-

se que os não-portadores sejam considerados como mais autônomos do que os 

portadores, os atletas mais do que os não atletas e os portadores atletas mais do que os 

portadores não atletas. 

Para testar esta hipótese, consideraremos, em separado, quatro itens, que de 

forma explícita ou implícita se referem à noção de autonomia: “Fazem qualquer atividade 

apesar das dificuldades”, “Desempenham atividades comuns sem maiores problemas”, 
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Capazes de realizar tarefas da vida diária sem acompanhamento”, “Conquistam a 

independência financeira”. 

De modo geral, os participantes confirmaram o entendimento de que os não-

portadores são vistos como mais autônomos do que os portadores (hipótese IIb), o que é 

perfeitamente explicável, uma vez que a deficiência física é marcadamente caracterizada 

como um predicativo capaz de comprometer a autonomia, principalmente, se nos 

referirmos a tarefas comuns e à vida diária.  

Um efeito de distorção de julgamento, postulado pela teoria da identidade 

social, considera que grupos não apreciados ou menosprezados provocam um mal-estar, 

um sofrimento no indivíduo que pertence a este grupo.  Quando esta característica é 

marcadamente forte, proporciona uma desvalorização em relação ao próprio grupo. 

Assim, é possível, dentro das opiniões coletadas, que os próprios portadores tenham uma 

percepção do próprio grupo bastante negativa, considerando-se estes itens.  

Ao analisarmos as médias que diferenciam os portadores e os não-portadores, 

verificamos a possibilidade deste indicativo de desvalorização do grupo de portadores, 

pois as diferenças entre as médias são bem acentuadas (tabela 8). 
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Tabela 8: Médias dos não-portadores e portadores referentes ao conjunto de itens sobre autonomia 

Autonomia Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 

 Não-
portador 

Portador p Não-portador Portador p 

Fazem qualquer atividade apesar 
das dificuldades 

4.97 5.03 >.05 5.21 4.81 >.05 

Desempenham atividades 
comuns sem maiores problemas 

6.5 3.49 <.001 5.98 4.03 <.001 

Capazes de realizar tarefas da 
vida sem acompanhamento 

6.61 3.4 <.001 6.58 3.42 <.001 

Conquistam a independência 
financeira 

6.67 3.37 <.001 6.36 3.65 <.001 

 

Uma exceção é observada no item “Fazem qualquer atividade apesar das 

dificuldades”, no qual não se observou qualquer diferença estatística entre não-portadores 

e portadores. Presume-se que os portadores são capazes de superar as dificuldades e 

realizar qualquer tipo de atividade. Provavelmente se trata de uma avaliação otimista e 

idealizada, que deve ser interpretada à luz dos resultados subseqüentes, quando 

verificarmos as diferenças entre as médias dos participantes nas análises da hipótese IVb. 

No item “Desempenham atividades comuns sem maiores problemas”, observou-se uma 

diferença bastante nítida entre não-portadores e portadores. Os portadores foram vistos 

como mais capazes de desempenhar atividades comuns sem maiores problemas, o que é 

perfeitamente esperado, uma vez que, muitas vezes, pela natureza da deficiência, os 

portadores apresentam limitações para atividades comuns. 

No item “Capazes de realizar tarefas da vida sem acompanhamento” 

observou-se uma tendência semelhante ao item anterior. Em termos gerais, estes dois 

últimos itens apresentam uma relação bem próxima. Os não-portadores foram vistos 

como mais capazes de realizar tarefas da vida diária sem acompanhamento, o que é 

perfeitamente esperado, pois a depender da deficiência, os portadores necessitam de 

acompanhamento para a realização das tarefas diárias. 
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No item “Conquistam a independência financeira” depreende-se diferenças 

nas respostas relativas aos não portadores e portadores, o que sugere que os não 

portadores tem maior possibilidade de conquistar a independência financeira, algo 

perfeitamente esperado, uma vez que, historicamente, os portadores sempre encontraram 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho. 

Quando verificamos as respostas relativas aos atletas e não-atletas, os 

resultados indicam que os atletas, de modo geral, foram mais bem avaliados do que os 

não atletas, corroborando a hipótese IIb. Percebemos com isso que existe uma distorção 

no julgamento na perspectiva de considerar os atletas mais autônomos do que os não-

atletas. Uma exceção se aplica aos itens “Capazes de realizar tarefas da vida diária sem 

acompanhamento” e “Conquistam a independência financeira” na avaliação do que se 

presume ser a opinião do próprio grupo (Nós), onde a diferença existente não permite 

verificar esta tendência supracitada (tabela 9).  

Tabela 9: Médias dos atletas e não-atletas referentes ao conjunto de itens sobre autonomia 

Autonomia Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 

 Atleta Não-atleta p Atleta Não-atleta p 
Fazem qualquer atividade apesar 
das dificuldades 

5.49 4.50 <.05 5.57 4.45 <.001 

Desempenham atividades 
comuns sem maiores problemas 

5.41 4.59 <.001 5.35 4.65 <.05 

Capazes de realizar tarefas da 
vida sem acompanhamento 

5.21 4.50 <.05 5.48 5.19 n.s3 

Conquistam a independência 
financeira 

5.23 4.81 <.05 5.20 4.81 n.s. 

Ao agruparmos as médias referentes aos portadores atletas e aos portadores 

não atletas, verificamos que em todos os itens, nos dois grupos de respostas, os 

portadores atletas foram mais bem avaliados do que os portadores não-atletas, indicando 

uma influência da prática esportiva em relação à categoria de portador no julgamento dos 

                                                 
3Diferença não significativa. 
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participantes, o que foi postulado na hipótese IIIb (tabela 10). Desta forma, podemos 

reavaliar a discussão da hipótese Ib, pois, nesse caso, os portadores atletas são vistos 

como capazes de realizar suas atividades de forma mais autônoma que os portadores não-

atletas. Uma vez mais se aplica o raciocínio discutido anteriormente: em que sentido 

pode-se afirmar que a percepção de um portador como atleta interfere na maneira pela 

qual ele é julgado? Sendo aparentemente positivo este efeito da condição atlética no 

julgamento, quais os limites e os alcances dessa interpretação?  

Estes indicadores de avaliação mais positiva dos portadores atletas permitem, 

também, avaliar melhor o resultado da hipótese IIb, pois a diferença entre portadores 

atletas e portadores não-atletas foi bem significativa, onde observamos um efeito 

benéfico da condição de ser atleta no julgamento. Neste sentido, observamos que a 

condição atlética parece ser suficiente para uma melhor percepção de desempenho em 

atividades comuns entre os portadores. 

Tabela 10: Médias dos portadores atletas e portadores não-atletas referentes ao conjunto de itens sobre 
autonomia 

Autonomia Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 

 Portador 
atleta 

Portador 
não-atleta 

p Portador atleta Portador 
não-atleta 

p 

Fazem qualquer atividade apesar 
das dificuldades 

5.72 4.33 <.001 5.42 4.20 <.001 

Desempenham atividades 
comuns sem maiores problemas 

4.21 2.78 <.001 4.6 3.45 <.05 

Capazes de realizar tarefas da 
vida sem acompanhamento 

3.94 2.86 <.001 3.98 2.85 <.001 

Conquistam a independência 
financeira 

3.84 2.91 <.001 4.02 3.28 <.05 

Se os resultados também sugerem que os portadores, de modo geral, são 

vistos como menos capazes de alcançar uma autonomia financeira, eles também 

permitem concluir que esta percepção é mais acentuada no caso dos não atletas do que 

no caso dos atletas. Qual o alcance dessa afirmação, a se considerar que um portador 
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dificilmente poderia se profissionalizar como atleta? Esse resultado não teria um outro 

significado, sugerindo mais apropriadamente que o portador, pela natureza da própria 

atividade esportiva, desenvolveria habilidades ou seria dotados de atributos pessoais que 

o qualificaria melhor para o exercício profissional? 

Ao investigarmos os itens separadamente, detalhando as médias de cada 

participante, observamos que no item “Fazem qualquer atividade apesar das 

dificuldades”, encontramos dados que corroboram a hipótese IVb, uma vez que os Sp 

estimaram médias mais altas para suas próprias categorias (Cp) do que para as Cnp, tanto 

considerando opinião individual, tanto o que se presume ser a opinião de seu grupo, o 

que explicaria a aproximação das médias atribuídas para os portadores e não portadores, 

identificadas no conjunto de respostas da hipótese Ib. 

É possível que as médias neste item sejam a conseqüência de uma avaliação 

baseada no mecanismo de superação de dificuldades para a execução de tarefas, o que é 

bastante comum entre os portadores de deficiência física. Supõe-se que haja uma 

identificação dos portadores para este item, diferenciando a percepção de seu grupo como 

mais capazes de fazer qualquer atividade apesar das dificuldades do que os não-

portadores sendo esta percepção potencialmente mais forte quando nos referimos ao 

portador atleta, como destaca Labronici e cols. (2000) na pesquisa sobre o esporte como 

fator de integração, “as mudanças vivenciadas por estes grupos acordou, dentro de cada 

deficiente físico envolvido no programa esportivo, um sentimento e vontade de melhorar 

o seu mundo, provando para si mesmo e para a sociedade que são capazes de terem 

soluções para suas maiores dificuldades ou barreiras”.   
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Para verificar tal efeito, observamos todas as médias capazes de permitir 

identificar em que medida os membros do próprio grupo são mais valorizados que os do 

outgroup.  Curiosamente, considerando a própria opinião, encontramos médias 

diferenciadas entre os Snpa, referindo-se a Cpa com média maior do que a Cnpna 

(respectivamente 5,17 e 4,83, conforme tabela 11).  

Tabela 11: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item fazem qualquer atividade apesar das 
dificuldades (EU) 
Item:Fazem qualquer atividade apesar das dificuldades (Eu) 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  4.58 6.88 4.58 3.96 
Spa  5.67 6.25 3.33 4.75 
Snpna  3.33 4.58 5.96 6.08 
Snpa  3.75 5.17 4.83 6.25 

Quando consideramos as respostas em que os participantes presumem ser a 

opinião do próprio grupo, percebemos que as médias revelam os não-portadores como 

mais capazes do que os portadores, na opinião dos participantes não-portadores (tabela 

12). 

Tabela 12: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item fazem qualquer atividade apesar das 
dificuldades (Nós) 

Item:Fazem qualquer atividade apesar das dificuldades (Nós) 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  5.08 6.58 3.79 4.54 
Spa  4.50 6.83 3.54 5.13 
Snpna  3.33 3.63 6.13 6.96 
Snpa  3.88 4.63 5.38 6.25 

É possível que, neste caso (considerando-se a opinião individual do Snpa), 

haja um componente de identificação com a função atlética do portador, que suplanta a 

categoria do não-portador, levando a uma percepção mais positiva da Cpa, 

caracterizando uma distorção no julgamento, pois ser atleta torna-se um elemento de 

referência para a identidade social, principalmente quando consideramos a avaliação 

individual do não-portador atleta. 
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Quando verificamos a hipótese IVb, encontramos médias mais altas para o 

próprio grupo entre os portadores atletas, tanto na avaliação individual quanto na do que 

se presume ser do grupo. Esta diferença é tão significativa que suplanta as médias das 

categorias dos não-portadores. Encontramos assim uma influência da condição de ser 

atleta entre os portadores de deficiência. 

Esta tendência pode ser observada quando consideramos a opinião dos 

próprios Sp (atletas ou não) nas duas avaliações do item “Fazem qualquer atividade 

apesar das dificuldades”. Há inclusive um padrão de respostas comuns entre os Spna e 

Spa, para este item, de considerar as Cpa como mais bem avaliada do que as Cpna, 

considerando-se a opinião individual (eu) com as seguintes médias: Spna – Cpna (4,58) 

Spna – Cpa (6,88) e Spa – Cpna (5,67) Spa – Cpa (6,25); e, também, quando 

consideramos a avaliação do próprio grupo (nós): Spna – Cpna (5,08) Spna – Cpa (6,58) 

e Spa – Cpna (4,50) Spa – Cpa (6,83). Desta forma, observamos uma valorização por 

parte dos portadores atletas do próprio grupo. Esta valorização refere-se tanto a opinião 

individual quanto a crença que os membros do próprio grupo também se consideram 

como mais capazes que todos os grupos avaliados. 

Para os outros itens não observamos a mesma tendência que refletissem uma 

valorização do próprio grupo. 

De modo geral, houve uma conservação da percepção do atleta como mais 

autônomo do que o não-atleta, dentro do próprio grupo (portador ou não-portador). É 

interessante notar que, muitas vezes, esta característica (ser atleta) é tão forte (ou tão bem 

valorada) que proporciona ao portador de deficiência física um “abandono psicológico” 

de seu grupo de pertença para assumir uma identidade com a condição de ser atleta, uma 
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estratégia de mudança na percepção social, representando uma possibilidade para uma 

migração a um grupo socialmente mais valorado. O portador atleta pode utilizar esta 

percepção mais positiva para criar inclusões sociais e mecanismos de identificação com a 

condição de ser atleta, fazendo uso dos estereótipos dos atletas, utilizando-se de 

uniformes e objetos do esporte na vida cotidiana e em situações de lazer ou, até mesmo, 

em situações de trabalho, carregando consigo algo que o identifique como atleta e não 

como portador de deficiência física. 

Um dado interessante é que no item “Desempenham atividades comuns sem 

maiores problemas”, os Sp diferenciam a avaliação individual da percepção do que eles 

presumem ser do próprio grupo. Existe um aumento significativo das médias para as 

próprias condições da primeira para a segunda avaliação (tabela 13 e 14). Parece claro 

que os portadores acreditam que o próprio grupo acha que eles enfrentam mais problema 

para desempenhar atividade comum, o que não é acompanhado da avaliação individual, 

onde as médias são menores. Neste sentido, o sentimento de sentir mais dificuldade 

parece ser mais intenso quando o portador presume ser a opinião do próprio grupo.  

Tabela 13: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item desempenham atividades comuns sem 
maiores problemas (Eu)  

Item: Desempenham atividades comuns sem maior problema (Eu) 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  2.88 4.33 7.13 5.67 
Spa  2.54 4.67 5.50 7.29 
Snpna  2.99 3.79 6.79 7.13 
Snpa  3.42 4.04 6.17 6.38 

Observando especificamente a avaliação do que se presume ser a opinião do 

próprio grupo, os Spna – Cpa atribuem uma média significativamente alta em 

comparação às outras categorias (Cpna, Cnpna, Cnpa), nivelando estas categorias e 

superestimando a Cpa (tabela 14). Nesta mesma avaliação, os Spa superestimam sua 
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própria condição (Cpa) equiparando à condição não-portador atleta (Cnpa): Spa – Cpa 

(5,21) e Spa – Cnpa (5,67). 

Tabela 14: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item desempenham atividades comuns sem 
maiores problemas (Nós)  

Item: Desempenham atividades comuns sem maior problema (Nós) 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  4.50 6.46 4.71 4.33 
Spa  4.25 5.21 4.88 5.67 
Snpna  1.92 3.08 7.25 7.67 
Snpa  3.12 3.67 6.58 6.75 

Quando nos referimos à autonomia, observamos, através dos dados 

demonstrados, que o portador atleta é visto como mais autônomo que o portador não-

atleta, ou pelo menos que possa executar tarefas sem maiores problemas. Neste sentido, 

observamos que a condição atlética parece ser suficiente para o aperfeiçoamento do 

desempenho em atividades comuns entre os portadores. 

Observando as médias do item “Capazes de realizar tarefas da vida sem 

acompanhamento” verifica-se que os portadores atletas foram mais bem avaliados do que 

os portadores não-atletas, exceto entre os portadores não-atletas, na opinião individual. 

Encontramos um julgamento diferenciado entre o que o portador não-atleta acha e o que 

ele acredita que seu grupo acha: quando se refere à opinião individual, o portador não-

atleta julga mais positivamente seu próprio grupo em relação aos portadores atletas, 

porém, na opinião do grupo, há uma valorização bem significativa para a condição 

portador atleta (tabelas 15 e 16). Qual sentido desta aparente contradição? É uma atitude 

reativa? 

As menores médias atribuídas aos portadores são oriundas de não-portadores 

não-atletas, enquanto que os não-portadores atletas avaliaram mais positivamente os 

portadores. Em que sentido o esporte promove uma melhor avaliação do portador? 
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Tabela 15: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item capazes de realizar tarefas diárias 
sem acompanhamento (Eu). 
Item: Capazes de realizar tarefas diárias sem acompanhamento (Eu) 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  3.08 2.54 7.48 5.92 
Spa 2.71 4.75 5.83 6.79 
Snpna  2.13 2.92 7.71 7.25 
Snpa 3.54 4.54 5.92 6.00 
 

As mesmas tendências da opinião individual são observadas na opinião do 

que se presume ser do grupo. Isto é particularmente importante, pois se refere a uma 

crença de percepção uniforme ao grupo de pertença. Assim reforça-se o conceito 

explorado no item como característico não só de uma opinião individual, mas, sobretudo, 

da crença do que presume o grupo (Tabela 16). 

Tabela 16: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item capazes de realizar tarefas diárias 
sem acompanhamento (Nós)  
Item: Capazes de realizar tarefas diárias sem acompanhamento (Nós) 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  3.75 5.25 4.96 6.08 
Spa 2.71 4.29 5.75 7.29 
Snpna 1.92 2.58 7.62 7.83 
Snpa  3.04 3.79 6.38 6.75 

Ao considerarmos o item “Conquistam a independência financeira”, 

observamos uma diferença sutil em avaliar os portadores atletas como mais 

independentes do que os portadores não-atletas (considerando avaliação dos Sp), porém 

as médias dos Spna para as categorias dos portadores (atletas ou não) – Cp – foram mais 

significativas do que a avaliação dos Spa, para as mesmas categorias (tabelas 17 e 18). 

Tabela 17: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item conquistam a independência 
financeira (Eu). 
Item: Conquistam a independência financeira (Eu) 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  3.83 4.75 5.83 5.96 
Spa  2.46 3.96 6.54 7.04 
Snpna  2.12 3.21 7.46 7.21 
Snpa  3.21 3.46 7.04 6.29 
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O mesmo comentário relativo ao item anterior pode ser aplicado quando 

consideramos o que o participante presume ser a opinião do próprio grupo. Crença de 

percepção individual semelhante a do que se presume ser a opinião do grupo (Tabela 18). 

Tabela 18: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item conquistam a independência 
financeira (Eu). 
Item: Conquistam a independência financeira (Nós) 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  4.25 4.83 5.38 5.46 
Spa  3.50 4.62 5.63 6.25 
Snpna  2.42 3.04 7.42 7.21 
Snpa  2.96 3.58 6.96 6.58 
 

Os portadores atletas avaliam ao próprio grupo mais positivamente que ao 

dos portadores não atletas; mais uma vez, os portadores não atletas avaliam ao próprio 

grupo de forma bem mais negativa, quando comparada à avaliação que fazem dos 

portadores atletas. Porém, as médias dos portadores atletas ao julgar a condição de 

portadores não atletas e dos portadores atletas julgando sua própria condição são muito 

próximas; a diferença se dá, especificamente, quando os portadores atletas avaliam os 

portadores não atletas de forma muito negativa, enquanto que os portadores não atletas 

superestimam os portadores atletas. Como se trata de uma análise comparativa, este viés 

interfere na avaliação das outras categorias, gerando uma superestimação da condição de 

não portador. 

Os portadores não-atletas avaliaram mais positivamente as categorias de 

portadores (atletas e não atletas) do que os portadores atletas, este resultado é 

interessante, uma vez que o esporte é um veículo importante para a preservação da auto-

estima e valorização do próprio grupo; é possível que para este item, relacionado à 
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independência financeira, os portadores atletas percebam a categoria de portadores mais 

negativamente. 

De modo geral, as avaliações destes itens referentes à autonomia, 

conservaram as hipóteses, salvaguardando que no item “Fazem qualquer atividade apesar 

das dificuldades” esperava-se que o grupo de não-portadores avaliasse mais 

positivamente aos portadores. Isto poderia ser esperado, pois, quando se refere à questão 

de fazer qualquer atividade apesar das dificuldades, uma aproximação das médias entre 

os Snp seria possível, possibilitando o reconhecimento de que os portadores apesar de 

sua condição de limitação física sejam capazes de fazer qualquer atividade igualmente, o 

que nos leva a pensar que uma percepção igualitária ainda é distante.  

Os resultados da hipótese Ib parecem imprecisos, pois uma análise mais 

detalhada das hipóteses posteriores evidencia que a condição de ser atleta interfere 

positivamente sobre o julgamento da possibilidade de se realizar qualquer coisa apesar 

das dificuldades e, mais importante, também sugere que ser atleta interfere positivamente 

na avaliação dos portadores – e dos não portadores. No plano da identidade grupal, 

exclusivamente os portadores atletas, tenderam a julgar mais positivamente o próprio 

grupo, quando comparados com os portadores não atletas. Os não portadores, sempre se 

julgaram mais positivamente que aos portadores, mas julgaram os portadores atletas de 

forma mais positiva que aos portadores não atletas. De forma semelhante, os não 

portadores atletas se avaliaram de forma mais positiva que aos não portadores não atletas, 

mas o inverso não se verificou.   

Quando observamos a questão da avaliação do que se presume ser do grupo 

encontramos a mesma tendência, conservando as mesmas características das médias da 
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avaliação individual, evidenciando que a idéia de uma percepção de autonomia do 

portador de deficiência física ainda é distante. 

No item “Desempenham atividades comuns sem maiores problemas” 

observamos que os portadores atletas foram mais positivamente avaliados do que os 

portadores não-atletas. A condição de ser atleta parece interferir no julgamento dos 

participantes em todas as condições, exceto entre os portadores não-atletas para a 

condição de não-portadores, havendo uma idealização para a condição não portador não-

atleta em comparação às outras condições, um efeito não esperado. 

No item “Capazes de realizar tarefas sem acompanhamento”, os portadores 

atletas foram mais positivamente avaliados do que os portadores não-atletas, exceto entre 

os portadores não-atletas, na opinião individual. Esta tendência não foi observada quando 

consideramos a opinião do que se presume ser do próprio grupo, assim, não podemos 

dizer que houve uma identidade grupal, tendendo a julgar mais positivamente o próprio 

grupo, pois, esta contradição entre a opinião individual e julgamento da opinião do grupo 

parece indicar um efeito reativo para este item em relação aos portadores atletas. Parece 

que, para os portadores não atletas, individualmente, não há uma concordância que os 

portadores atletas fossem mais capazes. 

No item “Conquistam a independência financeira” observa-se que os não 

portadores foram mais bem avaliados do que os portadores, reconhecendo terem mais 

condições de conquistarem a independência financeira. Verifica-se que houve uma 

diferença estatística nas médias entre portadores atletas e portadores não-atletas, 

acentuada pela avaliação mais negativa que os portadores atletas fizeram dos portadores 
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não-atletas e pela visão mais idealizada que os portadores não-atletas fizeram dos 

portadores atletas. 

4.4.3 Inclusão 

Uma das opiniões mais comuns em relação ao grupo dos portadores de 

deficiência física está relacionada a medidas sociais mais inclusivas, possivelmente, por 

presenciarmos dificuldades impostas aos portadores de deficiência na sociedade. Hoje, 

no Brasil, milhares de pessoas com algum tipo de deficiência estão sendo discriminadas 

nas comunidades em que vivem ou sendo excluídas do mercado de trabalho.  

O processo de exclusão social de pessoas com deficiência ou alguma 

necessidade especial é tão antigo quanto à socialização do homem. A estrutura das 

sociedades, desde os seus primórdios, muitas vezes, inabilitou os portadores de 

deficiência, marginalizando-os e privando-os de liberdade. Essas pessoas, sem respeito, 

sem atendimento, sem direitos, foram e são alvo de atitudes preconceituosas e ações 

discriminatórias. Quando observamos as relações entre grupos (não-portadores e 

portadores) podemos perceber esse pensar discriminatório, pois, é mais fácil prestar 

atenção aos impedimentos e às aparências do que aos potenciais e capacidades de tais 

pessoas.  

Parece ser comum, entre as pessoas, a opinião da necessidade de medidas 

sociais mais justas para os portadores de deficiência física, apesar de não visualizarmos, 

de modo explícito, a aplicação destas. As medidas inclusivas, geralmente, se referem à 

aceitação do portador de deficiência física na sociedade e condições de sustentabilidade 

(autonomia), visando resgatar o respeito humano e a dignidade, no sentido de possibilitar 

o pleno desenvolvimento e o acesso a todos os recursos.  
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Pensando assim, em termos avaliativos, espera-se uma percepção mais 

negativa do portador (hipótese Ic), pois a noção de inclusão refere-se estritamente a 

grupos minoritários e discriminados, o que se aplica ao mesmo. Tratando-se as medidas 

inclusivas como possibilidade de superar as adversidades, em termos sociais, é possível 

pensar que os portadores atletas sejam vistos de uma forma mais positiva do que os 

portadores não-atletas (hipótese IIIc), em função da generalização da condição de atleta 

para superar obstáculos. 

 Neste sentido, agrupamos dois itens de respostas, “Têm mais chances de 

serem aceitos na sociedade” e “Têm maiores chances de conseguirem emprego” na 

expectativa de evidenciar a diferenciação de respostas entre portadores e não-portadores. 

Os resultados mostram que os não-portadores foram mais bem avaliados que 

os portadores, o que evidentemente era esperado pelas características das categorias 

sociais presentes na avaliação dos itens. Ao observarmos as respostas, percebemos um 

consenso em atribuir valores mais baixos para as Cp (atleta ou não) e valores mais altos 

para as Cnp (atleta ou não) por todos os participantes, o que é extremamente justificado, 

uma vez que se reconhece, em qualquer categoria social, que os portadores, de modo 

geral, têm menos chances de serem aceitos na sociedade e menos chances de 

conseguirem empregos (tabela 19).  

Tabela 19: Médias dos não-portadores e portadores referentes ao grupo de itens sobre inclusão 

Inclusão Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 
 Não-

portador 
Portador p Não-

portador 
Portador p 

Mais chances de serem aceitos 6.96 3.05 <.001 6.97 3.00 <.001 
Mais chances de conseguirem 
emprego 

7.46 2.54 <.001 7.17 2.93 <.001 
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Quando consideramos a condição de ser atleta, percebemos que houve uma 

diferença bem significativa na avaliação de atleta e não atleta quanto à possibilidade de 

serem aceitos, representando uma idealização da condição de ser atleta (hipótese IIc). No 

item “Mais chances de serem aceitos”, encontramos diferenças na avaliação entre ser 

atleta ou não nos dois grupos de avaliação (tabela 20), o que não ocorreu da mesma 

maneira no item “Mais chances de conseguirem emprego”, o que torna evidente que o 

esporte ainda não é visto como uma alternativa econômica, o que é perfeitamente 

legitimado no nosso país, no qual o esporte ainda é predominantemente amador. 

Esta diferença encontrada será detalhada quando averiguarmos possíveis 

diferenças entre os portadores atletas e não atletas, para verificar se os resultados foram 

influenciados por esta avaliação. 

Tabela 20: Médias dos atletas e não-atletas referentes ao grupo de itens sobre inclusão 

Inclusão Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 
 Atleta Não-atleta p Atleta Não-atleta p 
Mais chances de serem aceitos 5.49 4.51 <.001 5.49 4.48 <.001 
Mais chances de conseguirem 
emprego 

5.28 4.72 n.s. 5.19 4.92 n.s. 

Comparamos as médias para os portadores atletas e portadores não atletas e 

evidenciamos uma tendência semelhante ao discutido na diferenciação de respostas entre 

atletas e não-atletas. Diferenças maiores entre as médias no primeiro item e menor 

diferença no segundo item.  

Observamos que os portadores atletas são vistos mais positivamente do que os 

portadores não-atletas (hipótese IIIc), o que pode representar a influência da prática 

esportiva nos julgamentos (tabela 21). O quanto de idealização há neste julgamento?  
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Tabela 21: Médias dos portadores atletas e portadores não-atletas referentes ao grupo de itens sobre 
inclusão 

Inclusão Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 
 Portador 

atleta 
Portador 
não-atleta 

p Portador 
atleta 

Portador 
não-atleta 

P 

Mais chances de serem aceitos 3.58 2.50 < .001 3.52 2.48 <.001 
Mais chances de conseguirem 
emprego 

2.96 2.11 < .05 3.13 2.74 n.s. 

Quando verificamos as médias isoladamente, na tentativa de ratificar uma 

possível valorização do próprio grupo (hipótese IVc), não encontramos resultados que 

pudessem corroborar esta hipótese, exceto ao considerarmos apenas o grupo de 

portadores, pois verificamos que os portadores atletas tendem a avaliar com médias mais 

altas a sua própria categoria que a dos portadores não-atletas. Os portadores atletas 

avaliam ao próprio grupo três vezes mais positivamente que ao do portador não atleta, 

enquanto que os portadores não atletas avaliam ao próprio grupo de forma próxima aos 

portadores atletas, mas, mesmo para eles, o portador atleta tem mais condições de ser 

aceito.  Para os Spa, há uma valorização na condição de ser atleta para os dois itens 

(tabelas 22 e 23), tanto se considerando sua própria opinião quanto no o que se presume 

ser a opinião do próprio grupo, uma tentativa de valorizar apenas a condição de ser 

atleta, numa estratégia de mudança de uma identidade social insatisfatória, 

diferenciando-se, principalmente, dos portadores não-atletas. A condição de prática 

esportiva foi vista como responsável por uma maior aceitação social. 

Tabela 22: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item mais chances de serem aceitos (Eu)  

Item:Mais chances de serem aceitos – Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 3.00 3.54 5.50 7.96 
Spa 1.71 4.13 6.29 7.88 
Snpna 2.17 3.04 7.50 7.29 
Snpa 3.13 3.63 6.79 6.46 

 

Quando observamos as do que se presume ser a opinião do próprio grupo 

verificamos tendências semelhantes às das respostas da opinião individual. Neste 
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sentido, é possível que haja uma tentativa de expandir a percepção individual para a 

percepção do próprio grupo (Tabela 23). 

Tabela 23: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item mais chances de serem aceitos (Nós)  

Item:Mais chances de serem aceitos – Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 3.08 4.33 5.79 6.79 
Spa 1.92 3.67 6.21 8.17 
Snpna 2.12 2.88 7.38 7.58 
Snpa 2.79 3.21 6.54 7.33 

 

Comparamos as médias seguintes referentes aos dois grupos de opiniões para 

o item “Têm mais chances de conseguirem emprego”, a fim de observar a tendência de 

se preservar a opinião individual para o que se presume ser a do grupo. Observamos que 

entre os Snp há uma certa linearidade (tabela 24 e 25), para estes, a condição de ser 

atleta não é mais vantajosa do que a condição não-atleta. Ainda neste mesmo item, 

percebemos uma tendência curiosa, pois, com exceção dos Spa (nas duas avaliações) e 

dos Snpa (a avaliação do que presume ser do grupo - Nós), todos os participantes 

avaliaram mais positivamente a Cnpna do que Cnpa, inclusive os próprios Snpa, 

possivelmente pelo fato do esporte, em termos gerais, não proporcionar uma chance 

maior de conseguir emprego.  

 
Tabela 24: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item mais chances de conseguirem 
emprego (Eu). 

Item: Mais chances de conseguirem emprego - Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 1.67 2.67 8.00 7.67 
Spa 1.83 3.71 6.21 8.25 
Snpna 2.67 2.88 7.33 7.13 
Snpa 2.29 2.58 7.75 7.38 
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Há uma diferença de respostas para os Spna entre a opinião individual e o 

que presume ser do próprio grupo. Percebemos a conservação das mesmas tendências 

entre os outros participantes. 

 
Tabela 25: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item mais chances de conseguirem 
emprego (Nós). 

Item: Mais chances de conseguirem emprego – Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 3.42 3.75 6.83 6.00 
Spa 1.96 3.38 6.29 8.38 
Snpna 2.96 2.71 7.88 6.87 
Snpa 2.63 2.67 7.38 7.75 

Observa-se que os não portadores foram mais bem avaliados do que os 

portadores e que os portadores atletas mais do que os portadores não-atletas, 

reconhecendo terem mais chances de conseguirem emprego. O esporte apresenta ser um 

diferencial entre os portadores, possivelmente por melhorar a auto-estima e criar uma 

crença de melhor inclusão social. 

Tomando-se como base a hipótese IVc, apenas os Spa confirmaram as 

expectativas, valorizando o próprio grupo, tanto para sua própria avaliação quanto o que 

presume ser a avaliação do seu grupo. Este dado é particularmente importante, pois o 

portador atleta utiliza-se do esporte para tentar uma identidade social mais positivamente 

valorada, tentando diminuir, pelo menos para eles próprios, a incidência de julgamentos 

negativos em seu próprio grupo.   

Outro fator surpreendente é que não houve qualquer diferenciação relacionada 

ao item emprego para os portadores, mesmo existindo uma lei de obrigatoriedade para a 

contratação de 5% de pessoas portadoras de deficiência para empresas com mais de 200 
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empregados (o que poderia até ser considerado uma ameaça para os não portadores, 

principalmente, em condições sociais de grande desemprego e exclusão social).  

É interessante notar se esta percepção também se generaliza quando 

relacionamos itens que evidenciam rejeição, i.é, se há um reconhecimento que os 

portadores em função da carência de situações inclusivas sejam vítimas de rejeição.  

4.4.4 Rejeição 

Um dos grandes problemas enfrentados pelos portadores de deficiência física 

é o processo de rejeição e menosprezo, que caracteriza a discriminação. O conceito de 

discriminação, apesar de literalmente significar “tratar alguém de uma forma diferente”, 

no seu sentido mais explícito, pode ser definido como um comportamento manifesto, 

geralmente apresentado por uma pessoa preconceituosa, que se exprime através da 

adoção de padrões de preferência em relação aos membros do próprio grupo e/ou de 

rejeição em relação aos membros dos grupos externos. Alguns estados afetivos são 

resultados da presença de processos de rejeição e discriminação, vinculados, geralmente, 

a menosprezo, humilhação e inutilidade. Apesar de ninguém gostar efetivamente de 

humilhações, quando se assume que um grupo social específico detesta se sentir 

menosprezado ou humilhado mais do que outro e quando a própria pessoa assume que 

seu próprio grupo social é vítima de humilhações e menosprezo, mais que outros, 

observamos uma possibilidade de existência de comportamentos discriminatórios.  

É interessante notar que o fato de assumirmos que alguns grupos sociais são 

menosprezados ou humilhados (ou mesmo que detestam se sentir menosprezados ou 

humilhados) não representa garantia alguma de redução de atos discriminatórios, ao 

contrário, isto pode representar atitudes que mantenha o grupo alvo em desvantangem. 
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Segundo Tajfel e Turner (1986, apud Bourhis e Leyens 1996, p. 76), “a valorização do 

próprio grupo está determinada por relações com alguns grupos específicos, por meio de 

comparações sociais em atributos ou em características carregadas de valor. As 

comparações que tendem para uma diferença positiva entre o grupo de pertença e outro 

grupo produzem um prestígio elevado; as comparações que implicam uma diferença 

negativa dão lugar a um baixo prestígio”. Isto caracteriza a percepção de que “o outro é 

aquele que eu não quero ser”, o que é bastante evidente para o grupo de portadores de 

deficiência física, o que poderia determinar numa identidade social negativa. 

Pensando nestas características de estados afetivos, de qual grupo se sentiria 

mais vítima destes comportamentos discriminatórios, utilizamos quatro itens para 

análise: “Sofrem rejeição”, “Detestam se sentir menosprezados”, “Detestam serem 

humilhados”, “Detestam sentirem-se inúteis”. Neste sentido, espera-se que o grupo de 

portadores seja avaliado mais negativamente do que os não-portadores (hipótese Id), os 

não-atletas mais do que os atletas (hipótese IId) e os portadores não-atletas mais do que 

os portadores atletas (hipótese IIId).  

Considerando as médias referentes às condições de ser ou não portador, 

verificamos que os não-portadores obtiveram uma avaliação mais positiva do que os 

portadores (hipótese Id), o que é esperado, uma vez que os portadores são 

freqüentemente vítimas de rejeição (Tabela 26). 

Tabela 26: Médias dos não-portadores e portadores referentes ao grupo de itens sobre rejeição 

Rejeição Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 
 Não-

portador 
Portador p Não-

portador 
Portador p 

Sofrem Rejeição 2.60 7.38 <.001 2.76 7.31 <.001 
Detestam se sentir menosprezado 4.03 5.99 <.001 4.32 5.67 <.05 
Detestam ser humilhados 4.53 5.46 <.05 4.64 5.28 n.s. 
Detestam sentirem-se inúteis 4.09 5.84 <.001 4.47 5.58 <.05 
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Quando agrupamos as respostas para diferenciar as condições de atleta e não-

atleta, não encontramos diferenças significativas entre as médias. Neste aspecto, parece 

que a condição de ser atleta não é suficiente para promover uma diferenciação das 

respostas, pelo menos em termos gerais (tabela 27). 

Tabela 27: Médias dos atletas e não-atletas referentes ao grupo de itens sobre rejeição 

Rejeição Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 
 Atleta Não-atleta p Atleta Não-atleta p 
Sofrem Rejeição 4.78 5.21 <.05 4.65 5.42 <.05 
Detestam se sentir menosprezado 5.07 4.95 n.s. 5.07 4.92 n.s. 
Detestam ser humilhados 5.10 4.88 n.s. 4.81 5.11 n.s. 
Detestam sentirem-se inúteis 5.01 4.92 n.s. 5.10 4.95 n.s. 

Apenas no item “Sofrem rejeição” verificamos uma pequena diferença em 

considerar que o atleta é menos rejeitado do que o não-atleta. Uma análise mais 

detalhada sobre estas médias, a ser posteriormente realizada, poderá identificar a origem 

desta diferença. 

Para verificarmos se esta tendência é geral ou se apresenta diferenciação entre 

os portadores, agrupamos as médias referentes aos portadores atletas e portadores não-

atletas (hipótese IIId). Verificamos que não houve diferença nos itens, exceto no item 

“Sofrem rejeição”, identificando que o portador atleta sofre menos rejeição que o 

portador não atleta. As médias referentes a este item são bem altas em comparação com 

as médias dos outros itens, o que evidencia que os portadores, de maneira geral, sofrem 

mais rejeição (tabela 28). 
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Tabela 28: Médias dos portadores atletas e portadores não-atletas referentes ao grupo de itens sobre 
rejeição 
Rejeição Eixo 1 de respostas (EU) Eixo 2 de respostas (NÓS) 
 Portador 

atleta 
Portador 
não-atleta 

p Portador 
atleta 

Portador 
não-atleta 

p 

Sofrem Rejeição 7.03 7.74 < .05 6.80 7.85 <.05 
Detestam se sentir menosprezado 5.97 6.02 n.s. 5.63 5.71 n.s. 
Detestam ser humilhados 5.60 5.32 n.s. 4.99 5.56 n.s. 
Detestam sentirem-se inúteis 5.81 5.88 n.s. 5.82 5.33 n.s. 

Quando analisamos as médias separadamente, percebemos que no item 

“Sofrem rejeição”, encontramos médias bem parecidas entre os participantes, tanto na 

opinião individual, quanto no que se presume ser a opinião do próprio grupo, sempre 

tendendo a considerar as categorias portadores – Cp - como mais sujeitas a sofrer 

rejeição do que as Cnp. (Tabela 29). 

Tabela 29: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item rejeição (Eu) 

Item: Rejeição - Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 7.54 7.08 2.46 2.83 
Spa 7.63 6.71 3.17 2.50 
Snpna 7.38 7.08 2.79 2.75 
Snpa 8.42 7.25 2.29 2.04 

 

Não foi observada qualquer diferença significativa entre as médias, com 

exceção aos Spna que na avaliação do grupo, atribuíram uma média maior para sua 

própria categoria Cpna (hipótese IVd) do que a categoria portador atleta Cpa: Spna – 

Cpna (8,33) e Spna – Cpa (5,83). 

Este resultado evidencia, pelo menos em termos de opinião do próprio grupo, 

que os participantes portadores não-atletas se vêem como mais vítimas de rejeição do que 

os portadores atletas. Para os outros participantes, estas médias também são mais altas, 

mas não a ponto de representar uma diferença significativa. O que é relevante é o fato de 

todos os participantes considerarem a Cp com sofredora mais de rejeição do que a Cnp e 

dentro destas categorias os não-atletas mais do que os atletas. Este item: “Sofrem 
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rejeição”, é mais evidente configurar uma opinião consensual entre os participantes, pois 

é explícito que os indivíduos portadores de deficiência física sofrem mais rejeição do que 

os não-portadores (Tabela 30).  

 
Tabela 30: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item rejeição (Nós) 

Item: Rejeição – Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 8.33 5.83 3.04 2.79 
Spa 7.83 7.00 2.92 2.25 
Snpna 7.13 7.08 3.00 2.75 
Snpa 8.17 7.29 2.29 2.21 

Quando nos referimos aos outros itens, observamos características que são 

comuns a todas as categorias, pois, de modo geral, é esperado que todos os indivíduos 

detestem serem humilhados, menosprezados ou sentirem-se inúteis; se verificamos 

diferenças entre as avaliações das categorias, notamos que alguns grupos se consideram 

mais sensíveis a estes estados do que outros, o que pode representar uma atitude reativa 

para atos discriminatórios. 

Para estes itens, os participantes não-portadores conservaram suas respostas 

com médias proximais a cinco, com exceção da avaliação feita pelos Snpna que no item 

“Detestam se sentir menosprezados” estimaram médias mais altas para as Cp do que para 

as Cnp, nos dois grupos de avaliação (tabelas 31 e 32). O que para eles, não-portadores, 

pode parecer evidente que qualquer categoria detestaria igualmente se sentir humilhado, 

menosprezado ou mesmo inútil. 

 

 

 



93 

 

Tabela 31: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item detestam se sentir menosprezados  
(Eu)  
Item: detestam se sentir menosprezados – Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 7.17 7.00 3.04 3.09 
Spa 6.25 6.17 3.04 4.46 
Snpna 5.96 6.00 4.29 3.75 
Snpa 4.79 4.79 5.08 5.33 

Entre os participantes portadores, observamos que as médias na opinião 

individual são maiores do que as médias do que presume ser a opinião do próprio grupo 

(tabelas 31 e 32).  Isto pode oferecer indícios de uma crença individual mais acentuada 

quando nos referimos a detestar se sentir menosprezado. 

Tabela 32: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item detestam se sentir menosprezados  
(Nós)  
Item: Detestam se sentir menosprezados – Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 6.58 5.92 3.50 4.42 
Spa 4.88 5.63 4.54 4.96 
Snpna 6.50 6.04 3.75 3.29 
Snpa 4.88 4.92 4.75 5.38 

No item “Detestam serem humilhados”, encontramos uma diferença 

significativa, em que foram atribuídas a Cpa médias maiores que as outras entre os Sp, 

no grupo de resposta da opinião individual (EU), tanto entre os Spna quanto entre eles 

próprios Spa (tabela 33).  

Tabela 33: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item detestam serem humilhados (Eu)  
Item: Detestam serem humilhados – Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 5.71 6.17 3.38 4.71 
Spa 5.83 6.58 3.75 3.83 
Snpna  5.00 5.29 5.17 4.54 
Snpa 4.75 4.37 5.50 5.33 
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Esta tendência não é confirmada no grupo de respostas que se presume ser a 

opinião do próprio grupo (NÓS) entre os Spna em que a média maior é atribuída à 

próprias categoria: Spna – Cpna (7,33) (tabela 34). 

 
Tabela 34: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item detestam serem humilhados (Nós)  
Item: Detestam serem humilhados – Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 7.33 4.75 4.46 3.29 
Spa 5.42 6.00 3.75 4.83 
Snpna 4.96 4.42 5.71 4.54 
Snpa 4.54 4.79 4.75 5.83 

Encontramos diferenças nas avaliações nos dois grupos: opinião individual e 

na opinião do que se presume ser do próprio grupo. Considerando a opinião individual, 

percebemos uma diferença no julgamento em duas categorias: Cpa e Cnpna, em que os 

participantes portadores Sp estimaram médias maiores para a Cpa e os participantes não-

portadores Snp, médias maiores para a Cnpna: Snpna – Cnpna (5,17), Spna – Cnpna 

(3,38), Snpa – Cnpna (5,50) e Spa – Cnpna (3,75); e Cpa com as médias: Snpna – Cpa 

(5,29), Spna – Cpa (6,17), Snpa – Cpa (4,37) e Spa – Cpa (6,58).  

Apesar de ser um item que o conjunto de respostas poderia não apresentar 

diferenças entre as médias e inclusive ter seus valores aproximados à média 5,00 

(distribuição igual para todos as condições), sendo possível que haja uma percepção em 

torno de que todos efetivamente detestam ser humilhado, observamos diferença de 

avaliação para as categorias não-portadores não-atletas e portadores atletas; os Sp 

subestimaram os primeiros e superestimaram os últimos, i.é., para os portadores, a 

Cnpna é mais tolerante à humilhação do que a Cpa; é possível que haja uma rejeição 

maior à humilhação em função do esporte, identidade mais valorada, e, sendo o grupo de 

portadores de deficiência freqüentemente alvo de situações vexatórias (que levariam à 
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humilhação) em função das barreiras sociais e de sua própria condição, a prática 

desportiva possibilitaria uma possibilidade de resistência a estas situações, em termos de 

opinião individual. 

Quando observamos a situação de avaliação do próprio grupo, observamos 

que em termos de percepção do mesmo, houve um viés das respostas dos Sa 

(participantes atletas) em atribuir valores mais altos com destaque para os Snpa ao julgar 

sua própria categoria (média de 5,83), o que pode ser uma resistência a este item, 

indicando também uma influência da prática desportiva, pois esta se torna um dos 

veículos que possibilita uma identidade social positivamente valorada. Tajfel e Turner 

(1986) sustentam que se a comparação social é desfavorável para os membros do 

ingroup, estes podem recorrer a estratégias individuais ou coletivas para melhorar a 

imagem que possuem de si mesmos. 

No item “Detestam sentirem-se inúteis” observamos uma média estimada alta 

entre os Spa para sua própria categoria em relação às outras categorias nos dois grupos 

de respostas (tabela 35).  

Tabela 35: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item detestam sentirem-se inúteis (Eu)  
Item: Detestam sentirem-se inúteis – Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 5.88 4.71 4.50 4.46 
Spa 6.46 7.75 2.75 3.04 
Snpna 5.29 5.42 4.21 5.08 
Snpa 5.88 5.38 4.42 4.25 

 

Para este mesmo item, verificamos um dado interessante ao observar uma 

diferença significativa no grupo de respostas do que se presume ser a opinião do próprio 

grupo para a Cnpna (avaliar não-portador não-atleta), entre os participantes e, também, 
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em relação a Cpa (avaliar portador atleta), representando uma diferença de opinião, no 

ingroup, entre os Spna e Spa nas duas categorias (tabela 36). 

 
Tabela 36: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item detestam sentirem-se inúteis (Nós)  
Item: Detestam sentirem-se inúteis – Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 4.79 4.83 6.58 4.29 
Spa 5.92 8.04 2.75 3.29 
Snpna 5.04 5.33 4.29 5.25 
Snpa 5.58 5.08 4.62 4.67 

Pode-se pensar, para esta questão, duas possibilidades: a primeira relacionada 

a superestimação das médias, onde poderia indicar que o grupo detestaria se sentir inútil 

e por isso mesmo são ativos e dinâmicos; e a segunda, relacionada a valores mais baixos, 

que representaria o contrário, o grupo não detesta se sentir inútil, por isso é acomodado. 

O interessante é que para os Spa, seu grupo avalia a própria categoria (Cpa), através de 

médias mais altas (8,04), é possível que a questão de inutilidade para este grupo seja um 

incômodo, ao contrário da percepção que estes mesmos sujeitos têm para a Cnpna, onde 

atribui valores mais baixos (2,75), o que poderia representar uma crença relacionada a 

atributos negativos.  

É possível que os participantes portadores atletas se identifiquem mais com a 

condição de ser atleta e, portanto, se sintam ativos e dinâmicos, possibilitando uma 

percepção do contrário de inutilidade e utilizem uma categoria, no caso não-portadores 

não-atletas, para avaliar mais negativamente e proporcionar uma identidade 

positivamente valorada, que neste caso é proporcionada em detrimento do outro grupo 

(Cnpna).  

Observamos que os não portadores foram mais bem avaliados do que os 

portadores, reconhecendo serem menos rejeitados. O esporte parece melhorar a aceitação, 
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o que reduz a possibilidade de rejeição, apesar dos portadores ainda apresentarem médias 

muito elevadas. Quando se fala de rejeição, os portadores não-atletas diferenciam seu 

julgamento individual do julgamento do grupo, na avaliação que faz do grupo, estimam 

maiores médias, talvez porque assumir sofrer rejeição é assumir uma posição de 

fragilidade. É interessante notar que entre os não-portadores existe também uma 

tendência de perceber o portador atleta menos vítima de rejeição, um efeito benéfico da 

condição de ser atleta. 

Quanto ao item “Detestam se sentir menosprezados”, os não-portadores 

atletas foram os que avaliaram mais positivamente os outros grupos, atribuindo médias 

próximas a 5 a todas as categorias, é possível que a prática esportiva influencie este 

julgamento. Apesar de não haver diferenças entre o julgamento de portadores atletas e 

portadores não-atletas, os portadores atletas avaliaram as condições dos portadores com 

médias menores que os portadores não-atletas e na opinião do grupo as médias são 

menores ainda. Parece existir, ainda que se isso não possa ser constatado pela análise das 

médias, uma diferença no julgamento entre não atletas e atletas; os atletas avaliam de 

maneira a aproximar a avaliação dos grupos, enquanto os não-atletas, diferenciam a 

percepção do portador do não portador. 

Quanto ao item “Detestam serem humilhados”, observamos uma tendência 

entre os portadores não atletas de estimar que o próprio grupo a que pertencem, avaliação 

“Nós”, pensam serem estes mais sensíveis à humilhação. Os portadores atletas assumem 

que detestam serem humilhados e acreditam que esta mesma tendência é confirmada na 

opinião do próprio grupo. É possível que para o portador não atleta em termos da opinião 

individual, assumir que detesta ser humilhado é assumir uma posição de fragilidade. Não 

foi observado qualquer efeito do esporte para este item. 
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Para o item “Detestam se sentir inútil” era esperado que os atletas 

apresentassem uma tendência em valorizar seu próprio grupo, em função da característica 

do item, porém, observamos que somente os portadores atletas estimaram médias mais 

altas para seu próprio grupo. É possível que essa identificação de resistência à inutilidade 

tenha um valor relacionado ao aumento da auto-estima, proporcionado pela crença de se 

portar uma deficiência e não pela função atlética como era esperado, pois os portadores 

atletas percebem os não-portadores mais acomodados, obtendo médias até três vezes 

menor que os não-portadores.  

4.4.5 Preconceito 

A noção de preconceito refere-se a uma atitude, que seria injusta ou negativa 

em relação a um grupo ou a uma pessoa que se supõe ser membro do grupo. 

Generalizações desfavoráveis são impostas a cada um dos indivíduos que são membros 

de um grupo particular, sem levar em conta as diferenças individuais existentes no 

interior de cada grupo. Um indivíduo pode sustentar preconceitos em relação a membros 

de qualquer categoria social distinta da sua e pela qual experimenta sentimentos 

desfavoráveis. 

Os grupos sociais definidos em termos de “nós” e “eles” são o produto de um 

dos processos psicológicos mais fundamentais do ser humano, a categorização social 

(Tajfel, 1981). Com a ajuda desta ferramenta cognitiva, estabelecemos compartimentos, 

classificamos e ordenamos nosso entorno físico e social (Fiske e Neuberg, 1990). Cada 

deficiência acaba acarretando um tipo de comportamento, suscitando diferentes formas 

de reações, preconceitos e inquietações. As deficiências físicas, tais como paralisias, 

ausência de visão ou de membros, causam imediatamente apreensão mais intensa por 
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terem maior visibilidade.  Neste sentido, mais uma vez, recorremos à noção “de que o 

outro é aquele que eu não quero ser”, o que leva, inclusive, a ter atitudes depreciativas 

para manter o grupo não desejado em desvantagem.  

É evidente que nenhum indivíduo desejaria ser portador de deficiência, de 

qualquer ordem, porém, o que se discute não é simplesmente a identificação ao grupo, 

mas a ter atitudes injustas e negativas (que poderiam pertencer a qualquer indivíduo em 

qualquer grupo social) para o portador de deficiência. Observamos os itens do inventário, 

selecionamos os que melhor expressariam tais atitudes: “Arrogantes”, “São preguiçosos”, 

“São imprudentes” e evidentemente “São alvos de preconceito”. 

Ao agruparmos as médias dos portadores e não portadores dos itens em 

questão, verificamos que, os portadores foram melhor avaliados do que os não 

portadores, exceto no item “são alvos de preconceito”, o que é perfeitamente explicável, 

uma vez que os portadores são freqüentemente alvos de preconceito (tabela 37). Esta 

tendência de avaliar mais positivamente os portadores, de modo geral, pode representar 

uma atitude condescendente em relação aos mesmos, pela própria característica dos itens. 

Ser arrogante, preguiçoso ou imprudente poderia ser atribuído a qualquer indivíduo de 

qualquer grupo social, porém, ao julgarmos um grupo como mais que o outro (não 

portadores mais que portadores), verificamos a presença de elementos de categorização 

em função da característica física; é possível que a deficiência física proporcione uma 

percepção assistencialista, i.é, o portador por possuir uma deficiência física e, portanto, 

visível, seja suficiente para considerá-lo menos arrogante, imprudente e preguiçoso, o 

que representa evidentemente uma distorção de julgamento. 
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Tabela 37: Médias dos não portadores e portadores referentes ao grupo de itens sobre preconceito 

Preconceito Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 

 Não-
portador 

Portador p Não-
portador 

Portador P 

Arrogantes 6.52 3.48 <.001 6.53 3.49 <.001 
São preguiçosos 5.48 4.45 <.05 5.56 4.53 <.05 
São imprudentes 6.93 3.15 <.001 6.43 3.55 <.001 
São alvos de preconceito 2.81 7.19 <.001 3.29 6.68 <.001 
São intolerantes 6.31 3.69 <.001 6.60 3.44 <.001 
 

Quando verificamos as médias entre atletas e não atletas, observamos que, de 

modo geral, os atletas foram mais bem avaliados do que os não atletas (hipótese IIe) 

(tabela 38). Somente nos itens “arrogantes” e “imprudentes” que as diferenças não 

representam um deslocamento no julgamento, numa avaliação muito semelhante entre 

atletas e não-atletas, com ligeira tendência em avaliar mais positivamente o atleta. Esta 

visão idealizada da condição de ser atleta já era esperada, principalmente em relação ao 

item “são preguiçosos”, mostrando um efeito benéfico do esporte como o contrário da 

preguiça.  

Tabela 38: Médias dos atletas e não atletas referentes ao grupo de itens sobre preconceito 

Preconceito Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 

 Atleta Não-atleta p Atleta Não-atleta P 
Arrogantes 4.79 5.21 n.s. 4.79 5.23 n.s. 
São preguiçosos 3.44 6.50 <.001 3.74 6.34 <.001 
São imprudentes 4.79 5.29 n.s. 4.70 5.28 n.s. 
São alvos de preconceito 4.68 5.31 <.05 4.77 5.20 n.s. 
São intolerantes 4.40 5.59 <.001 4.41 5.62 <.001 

O que nos interessa, especificamente, é se essa idealização é tão forte a ponto 

de promover uma diferenciação no julgamento das categorias de portadores não atletas e 

portadores atletas (hipótese IIIe). Para tanto, observamos as médias dos dois grupos em 

questão e encontramos diferenças significativas apenas no item “são preguiçosos” 

(tabela 39), onde a condição atlética promove uma distorção no julgamento e os 

portadores atletas foram vistos como menos preguiçosos do que o portador não-atleta. 
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No item “são imprudentes” não houve diferenças entre portador atleta e portador não-

atleta, mas curiosamente o portador atleta foi considerado como mais imprudente que o 

portador não-atleta. O esporte entre os portadores permite julgá-lo como mais 

imprudentes? 

Quando observamos o item “intolerantes” percebemos que não houve 

diferenças entre portador atleta e portador não-atleta, não acompanhando a tendência da 

hipótese IIe que verificou uma diferença entre atleta e não atleta, o que nos permite 

pensar que o efeito da condição atlética foi maior entre os não-portadores, uma 

idealização maior ainda. 

Para o item “são alvos de preconceito”, observamos apenas uma diferença 

marginal na opinião que se presume ser do grupo, com avaliação mais positiva para o 

portador atleta. 

 Considerando-se que não foram observadas diferenças, de modo geral, para 

estes itens, podemos inferir que a condição de ser atleta para o portador de deficiência 

não parece ser suficiente para um melhor julgamento relacionado aos itens que 

evidenciam o preconceito.  

 
Tabela 39: Médias dos portadores atletas e portadores não-atletas referentes ao grupo de itens sobre 
preconceito 

Preconceito Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 

 Portador 
atleta 

Portador 
não-atleta 

p Portador-
atleta 

Portador 
não-atleta 

p 

Arrogantes 3.54 3.43 n.s. 3.44 3.54 n.s. 
São preguiçosos 3.21 5.70 <.001 3.13 5.93 <.001 
São imprudentes 3.30 2.99 n.s. 3.68 3.43 n.s. 
São alvos de preconceito 6.85 7.53 n.s. 6.28 7.08 <.05 
São intolerantes 3.47 3.91 n.s. 3.08 3.79 <.05 
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Quando analisamos separadamente os itens, observando as médias de cada 

categoria, procuramos verificar se existe diferenciação das avaliações no sentido de 

favorecer o próprio grupo. 

No item “Arrogantes”, encontramos, na avaliação das médias, uma 

manifestação reativa, pois geralmente atribuímos este conceito a grupos ou pessoas que 

desenvolvem atitudes de ser superior ao outro. O que leva um indivíduo a classificar um 

grupo social como arrogante é a crença de que aquele grupo desenvolve atitudes 

depreciativas em relação ao grupo classificatório. Neste sentido, espera-se que os 

portadores classifiquem os não portadores como arrogantes mais do que os próprios não 

portadores em relação a si mesmo. 

Neste item, as médias mais altas foram atribuídas para as categorias de não-

portadores (Cnp), tanto entre os Sp, como, surpreendentemente entre os próprios Snp. 

Observamos que a Cnpna é a que apresenta as maiores médias em relação às outras, 

menos, é claro, para os próprios Snpna, que deslocam o valor para a Cnpa, mas, ainda 

assim, consideram sua própria categoria como mais arrogante do que os portadores 

(tabela 40). 

Tabela 40: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item arrogantes (EU) 
Item:Arrogantes - Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 3.79 4.46 7.25 4.58 
Spa 3.83 3.29 6.79 6.08 
Snpna 3.29 3.46 6.12 7.12 
Snpa 2.79 2.96 7.83 6.33 

Na avaliação do que se presume ser a opinião do grupo, observamos uma 

diferença significativa entre os participantes ao avaliar a Cnpna, com os atletas 

avaliando com maior média que os não-atletas: Snpna - Cnpna (5,92), Spna - Cnpna 
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(5,13), Snpa - Cnpna (7,67) e Spa - Cnpna (8,96). É possível que haja um componente, 

em termos de crenças do próprio grupo, de acreditar que o esporte reduza a manifestação 

de atitudes relacionadas à arrogância, tendência esta observada na opinião individual, 

apenas entre os Spa (Tabela 41). 

 
Tabela 41: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item arrogantes (Nós) 
Item:Arrogantes - Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 4.75 4.12 5.13 5.92 
Spa 2.38 2.38 8.96 6.29 
Snpna 3.38 3.96 5.92 6.96 
Snpa 3.67 3.29 7.67 5.42 

No item: “São preguiçosos”, observamos um consenso em considerar as 

categorias de não-atletas como mais preguiçosos do que os atletas, uma visão altamente 

idealizada para a condição de ser atleta como contrário à preguiça. Dentre as categorias 

avaliadas, a que foi avaliada mais negativamente entre todos os participantes foi a 

Cnpna. Um dado particularmente relevante foi a avaliação feita pelos participantes 

portadores atletas que atribuíram médias mais baixas para sua própria categoria e mais 

alta para a categoria não-portador não-atleta, tanto na opinião individual: Spa – Cpa 

(2,75) e Spa – Cnpna (8,17) quanto no que se presume ser a opinião do próprio grupo: 

Spa – Cpa (2,71) e Spa – Cnpna (7,71). Trata-se de um favorecimento da própria 

condição, porém, esta identificação positivamente valorada é atingida também em 

detrimento da desvalorização de outra condição, corroborando a hipótese IVe (tabelas 42 

e 43). 
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Tabela 42: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item são preguiçosos (Eu)  
Item:São preguiçosos – Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 5.75 3.58 6.58 3.50 
Spa 5.87 2.75 8.17 3.21 
Snpna 5.33 3.25 7.63 3.79 
Snpa 5.83 3.25 6.83 4.17 

Observa-se na avaliação do que se presume ser a opinião do próprio grupo a 

diferenciação entre as categorias portador não-atleta e portador atleta na avaliação dos 

participantes, principalmente os portadores atletas, preservando a mesma tendência 

individual. 

Tabela 43: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item são preguiçosos (Nós)  
Item:São preguiçosos – Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 6.79 3.29 5.67 4.79 
Spa 4.96 2.71 7.71 4.63 
Snpna 5.71 3.13 7.25 4.00 
Snpa 6.25 3.38 6.38 4.04 

Quando nos referimos aos itens: “São imprudentes” e “São intolerantes”, 

novamente observamos uma tendência em considerar as categorias de não-portadores 

(Cnp) com maiores médias (destaque para a Cnpna – médias maiores que as outras) do 

que as de portadores (Cp). Não houve diferenças significativas entre ser ou não atleta 

entre os portadores de deficiência, tanto em seus próprios julgamentos quanto entre os 

Snp, exceto entre os Spna ao avaliar as categorias de não-portadores, o que não 

representaria um dado significativo para o presente trabalho. 

Para o item “são imprudentes”, observamos que os portadores atletas avaliam 

de forma igual sua categoria ao de portador não-atleta na avaliação individual, inclusive 

com médias muito baixas (Tabela 44). 
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Tabela 44: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item são imprudentes (Eu)  
Item:São imprudentes – Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  3.17 4.38 7.54 5.00 
Spa  2.38 2.38 8.25 7.00 
Snpna 3.46 3.46 7.42 6.08 
Snpa 2.96 3.00 7.12 7.00 

Na opinião do grupo o portador atleta estima que seu próprio grupo seria visto 

como mais imprudente que o portador não-atleta. 

Os portadores não-atletas avaliaram mais negativamente os portadores atletas 

que os outros participantes, determinando a ligeira diferença observada entre as médias 

dos portadores atletas e portadores não-atletas. Essa diferença é proporcionada pelo fato 

do portador atleta fazer coisas que o portador não-atleta não pode fazer ou pelo menos 

acredita não fazer. 

Os próprios não portadores se consideram mais imprudentes que os 

portadores, representando médias muito baixas para as categorias de portadores. O que 

parece indicar que os grupos de participantes, de modo geral, não julgam os portadores 

como imprudentes, possivelmente pela característica limitadora da deficiência (tabela 

45). 

Tabela 45: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item são imprudentes (Nós)  
Item:São imprudentes – Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 3.58 3.83 7.29 5.04 
Spa 3.79 4.50 6.79 4.92 
Snpna 3.17 3.21 7.29 6.50 
Snpa 3.17 3.17 7.17 6.42 

Quando observamos as médias do item “são intolerantes”, verificamos que os 

portadores atletas consideraram os não-portadores como mais intolerantes, o que foi 

confirmado pelos outros participantes, principalmente relacionado a Cnpna. Apesar de 
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não haver uma diferença significativa entre a avaliação do seu próprio grupo (Cpa) em 

comparação aos portadores não-atletas, houve uma tendência em valorizar o próprio 

grupo, principalmente na opinião individual (tabela 46). 

Entre os portadores não-atletas, observou-se que eles avaliaram de forma 

muito negativa a categoria não-portador não-atleta, idealizando a categoria não-portador 

atleta considerando-a menos intolerante, inclusive, surpreendentemente em relação à 

própria categoria. 

Tabela 46: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item são intolerantes (Eu)  
Item: São intolerantes – Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  5.13 4.08 7.29 3.54 
Spa 4.17 3.75 6.71 5.37 
Snpna 3.17 3.46 7.29 6.08 
Snpa 3.17 2.58 7.83 6.33 

Os não-portadores foram vistos, de maneira geral, como mais intolerantes, 

inclusive, entre eles mesmos, tanto na avaliação individual, quanto do que presume ser a 

opinião do próprio grupo. 

Os portadores atletas foram avaliados mais positivamente do que os 

portadores não-atletas, exceto entre os não-portadores não-atletas, o que explicaria a 

ausência de diferença entre as médias gerais atribuídas aos portadores atletas e não 

atletas, observadas anteriormente (tabela 47). 

Tabela 47: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item são intolerantes (Nós)  
Item: São intolerantes – Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 4.33 2.04 7.75 5.88 
Spa 4.08 3.63 7.25 5.04 
Snpna 2.96 3.54 7.46 6.25 
Snpa 3.79 3.13 7.38 5.79 
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De modo geral, quando observamos as tendências destes itens, verificamos 

que os participantes avaliaram as categorias de portadores de deficiência física mais 

positivamente, com menores médias, como se os estados apresentados pelos itens não 

fossem, também, uma característica de qualquer pessoa, portadora de deficiência ou não. 

Algo a ser pesquisado é se esta tendência é produto de atitudes condescendentes em 

relação aos portadores de deficiência física, i.é., se por trás deste julgamento encontra-se 

atitudes que confinam o portador em um estado de desvantagem e limitação, por 

exemplo, um pensamento de não poder ser arrogante, pois já são deficientes, produto de 

uma crença de condescendência à deficiência.  

Para o item “São alvos de preconceito”, as categorias dos portadores foram 

avaliadas com médias maiores do que as categorias dos não-portadores; os atletas foram 

mais positivamente avaliados que os não-atletas conforme a hipótese II, porém as médias 

não permitiram observar diferenças significativas que corroborassem as hipóteses III e 

IV. Um dado interessante é a avaliação dos Sp quando comparamos a avaliação da 

opinião individual com o que se presume ser a opinião do próprio grupo e observamos 

que as médias são significativamente mais altas quando estes exprimem sua opinião 

individual para sua própria categoria do que quando solicitado a opinião do grupo 

(tabelas 48 e 49). 

 
Tabela 48: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item são alvos de preconceito (Eu) 
Item: São alvos de preconceito – Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  7.29 6.83 3.71 2.33 
Spa 7.79 7.08 3.00 2.12 
Snpna 7.63 7.17 2.75 2.46 
Snpa 7.42 6.33 2.96 3.13 
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Observa-se na avaliação do que se presume ser a opinião do próprio grupo a 

diferenciação entre as categorias portador não-atleta e portador atleta na avaliação dos 

participantes portadores, preservando a mesma tendência individual, porém com médias 

menores. 

Tabela 49: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item são alvos de preconceito (Nós) 
Item: São alvos de preconceito – Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 6.58 5.08 4.50 3.92 
Spa 6.79 6.08 3.25 3.88 
Snpna 7.33 7.00 2.96 2.63 
Snpa 7.63 6.96 2.54 2.63 

Parece evidente que, para este item, a opinião individual mais expressiva, 

significa, possivelmente, que a pessoa que é alvo de preconceito manifeste mais 

fortemente sua própria opinião do que se presume ser do próprio grupo. 

Para o item “arrogantes”, de modo geral, os não-portadores foram 

considerados como mais arrogantes que os portadores, inclusive entre os próprios não-

portadores. Não foi observada qualquer influência da condição atlética nos julgamentos, 

porém observamos uma tendência dos portadores em avaliar de forma muito negativa a 

condição de não-portador não-atleta considerando a opinião individual. Os próprios não-

portadores avaliaram seu próprio grupo mais negativamente que o de portadores.  Neste 

sentido, quais atitudes podem ser consideradas arrogantes a ponto de levar a um desvio 

de julgamento em que considera os portadores como menos arrogantes? Ou, assumir que 

seu próprio grupo é mais arrogante que o outro é assumir ser possuidor de atitudes 

preconceituosas? Percebemos que estas questões estão vinculadas a uma percepção 

assistencialista do portador, que não permite identificá-lo como arrogantes em função da 

deficiência. 
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Para o item “são preguiçosos” foi observado um efeito benéfico da condição 

da prática esportiva nos julgamentos, sendo que a categoria melhor avaliada foi a do 

portador atleta. Os portadores não-atletas tiveram médias sempre mais baixas que a dos 

não-portadores não-atletas, é possível que exista uma atitude condescendente em função 

da deficiência. O fato de identificarmos que uma pessoa portadora é atleta é suficiente 

para julgarmos como não-preguiçosa, evidenciando uma idealização para a categoria alvo 

do julgamento. 

Quando observamos o item “imprudência”, de modo geral, os não-portadores 

foram considerados como mais imprudentes que os portadores, inclusive entre os 

próprios não-portadores. Observa-se que os portadores são avaliados como menos 

imprudentes, neste sentido, a deficiência limitaria a pessoa a ter ações menos 

imprudentes, existindo uma atitude condescendente em função da deficiência. Porque a 

atitude reativa dos portadores não-atletas em considerar os portadores atletas mais 

imprudentes que eles, já que não foi observada diferença entre a condição de ser atleta 

entre os demais participantes? É possível que o fato do portador ser atleta o faça 

desempenhar movimentos que o portador não atleta não consiga e, portanto, para este 

último, esta ação possa ser considerada como imprudência pelo simples fato de não poder 

realizá-la. 

Para o item “são alvos de preconceito”, os portadores foram fortemente 

avaliados como alvo maior de preconceito, o que é perfeitamente explicável pelas ações 

discriminatórias que eles são vítimas. O que chama a atenção é que existe um consenso 

entre os participantes, pois as médias são muito parecidas, o que evidencia que todos 

reconhecem que os portadores são alvos de preconceito, porém, saber que existe uma 
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categoria alvo do preconceito não é suficiente para adotarmos posturas mais justas e 

menos depreciativa. 

Quando observamos o item relativo à “intolerância”, os não-portadores foram 

considerados como mais intolerantes que os portadores, inclusive entre os próprios não-

portadores. É possível estimar que a forte intolerância dos não-portadores possibilita a 

manifestação de ações discriminatórias, uma vez que a intolerância é um agente que 

permite visualizar o preconceito existente entre os grupos.  

4.4.6 Superação 

Quando nos deparamos com um portador de deficiência física percebemos, 

quase que automaticamente, uma condição de limitação ou até mesmo incapacidade, em 

virtude do efeito distintivo da deficiência física.  Pensar o contrário é fruto de um esforço 

cognitivo que muitas vezes nos indispõe a adotar percepções mais igualitárias. É mais 

fácil pensarmos o portador de deficiência física confinado em sua limitação, do que 

visualizá-lo em atividades comuns aos não-portadores. Quando observamos um portador 

de deficiência física interagindo de forma comum aos não-portadores, naturalmente os 

percebemos como superando alguma adversidade, sendo persistentes em seus ideais. 

Nesta acepção, uma das características mais positivamente valorizadas entre 

os portadores é a capacidade de superação. Freqüentemente ouvimos exemplos de 

superação de pessoas que foram acometidas por alguma deficiência física quando realiza 

tarefas não comuns à sua limitação. O portador de deficiência é notado por usar suas 

potencialidades e ir além de suas limitações.  
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Neste sentido, o esporte é uma fonte de manifestação da superação, pois, 

freqüentemente, exercita habilidades dificilmente reforçadas em tarefas sociais comuns e 

proporciona uma visão idealizada de viver intensamente, ter mais força e ser persistente. 

Quando nos referimos aos portadores atletas, esperamos que estas características sejam 

potencializadas, colocando-os em um patamar mais valorativo que as outras categorias 

analisadas. 

Assim ao agruparmos os itens: “Vivem intensamente”, “Têm mais força”, 

“São persistentes quando se deparam com obstáculos”, podemos visualizar a 

manifestação de uma identidade mais positiva do portador de deficiência física atleta em 

relação ao portador não-atleta. 

Ao agruparmos as respostas para os portadores e não portadores, observamos 

que nos dois primeiros itens os não portadores foram mais bem avaliados do que os 

portadores (hipótese If), porém, quando observamos o item “São persistentes quando se 

deparam com obstáculos” a avaliação para os portadores foi significativamente mais alta 

que para os não-portadores (tabela 50).  

Tabela 50: Médias dos portadores e não portadores referentes ao grupo de itens sobre superação 
Superação Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 

 Não-
portador 

Portador p Não-
portador 

Portador p 

Vivem intensamente 5.66 4.30 < .05 5.30 4.70 n.s. 
Tem mais força 5.22 4.80 n.s. 5.79 4.90 n.s. 
São persistentes quando se 
deparam com obstáculos 

3.71 6.29 < .001 3.96 6.03 <.001 

Neste conjunto de respostas, já percebemos uma tendência em considerar os 

portadores como exemplo de persistência, possivelmente por estar atrelada à deficiência 

uma imagem de superação, mesmo que de fato isto não aconteça, o que pode representar 

uma distorção de julgamento baseada na possibilidade de se superar uma limitação. 
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Analisando as diferenças de respostas para o portador atleta e não-atleta, 

pudemos verificar melhor esta tendência, mas antes verificamos as distinções entre ser ou 

não atleta (tabela 51).  

Quando agrupamos as médias atribuídas para atletas e não atletas, observamos 

uma idealização da condição de ser atleta (hipótese IIf), levando a uma avaliação quase 

duas vezes maior que a condição não-atleta. É interessante notar que até no item “vivem 

intensamente” essa diferença é significativa, evidenciando uma forte idealização. 

Verificaremos as condições desta idealização, quando conferirmos individualmente as 

médias. 

 
Tabela 51: Médias dos atletas e não atletas referentes ao grupo de itens sobre superação 

Superação Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 
 Atleta Não-atleta p Atleta Não-atleta p 
Vivem intensamente 6.03 3.93 < .001 5.78 4.22 <.001 
Tem mais força 6.09 3.93 < .001 6.63 4.05 <.001 
São persistentes quando se 
deparam com obstáculos 

6.28 3.72 < .001 6.07 3.92 <.001 

Quando verificamos as médias atribuídas para portadores atletas e portadores 

não-atletas, observamos que os primeiros são significativamente melhor avaliados que 

os últimos (hipótese IIIf), o que mostra um efeito benéfico da condição de ser atleta no 

julgamento de portadores. Este dado é bastante relevante, pois, o fato do portador ser 

atleta parece ser suficiente para classificá-lo como mais capaz de superar a deficiência, 

mostrando que a prática esportiva, para os portadores, é fundamental para uma 

identidade social mais positivamente valorada (tabela 52). 

Neste sentido, observamos que a avaliação significativamente mais alta para 

os portadores atletas interfere no conjunto de respostas para os portadores e não-

portadores discutido anteriormente. 
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Tabela 52: Médias dos portadores atletas e portadores não-atletas referentes ao grupo de itens sobre 
superação 

Superação Grupo de respostas (EU) Grupo de respostas (NÓS) 
 Portador 

atleta 
Portador 
não-atleta 

p Portador 
atleta 

Portador 
não-atleta 

p 

Vivem intensamente 5.33 3.27 <.001 5.73 3.67 <.001 
Tem mais força 5.90 3.70 < .001 5.91 3.90 <.001 
São persistentes quando se 
deparam com obstáculos 

7.64 4.95 <.001 7.27 4.79 <.001 

Quando verificamos as médias isoladamente, observamos que, de modo 

geral, os portadores de deficiência física atletas foram avaliados de forma mais positiva 

que o portador não-atleta. Em alguns casos a avaliação suplantou categorias de não-

portadores, inclusive à Cnpa. 

Para o item “vivem intensamente”, observamos que os atletas foram mais bem 

avaliados que os não atletas e que os portadores atletas melhor que os portadores não 

atletas por todos os participantes, verificando o efeito de valorização do ingroup somente 

nas condições mais bem avaliadas (tabela 53). 

Tabela 53: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item vivem intensamente (Eu) 
Item: Vivem intensamente – Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 3.09 5.09 4.83 6.96 
Spa 3.83 6.71 3.42 5.92 
Snpna 2.88 4.42 5.50 7.21 
Snpa 3.29 5.17 4.67 6.87 

Observamos uma tendência muito semelhante à avaliação individual quando 

consideramos a opinião do que se presume ser a opinião do próprio grupo. É interessante 

notar que nas duas avaliações, os participantes portadores atletas consideraram a 

categoria portador não-atleta (Cpna) mais positivamente avaliada do que a Cnpna, 

possivelmente numa tentativa de valorizar o grupo. 
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Tabela 54: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item vivem intensamente (Nós) 
Item: Vivem intensamente – Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  4.04 6.83 4.92 4.38 
Spa 3.83 6.42 3.58 6.04 
Snpna 3.25 4.71 5.17 6.79 
Snpa 3.54 4.96 5.42 6.08 

As mesmas tendências são observadas para o item “tem mais força”, sempre 

na perspectiva de considerar o atleta mais do que o não atleta e portador atleta mais do 

que portador não atleta. 

Observamos uma idealização para a Cpa, onde a mesma é avaliada mais 

positivamente do que a Cnpna por todos os participantes, inclusive entre os próprios Snp 

(tabela 55). 

 
Tabela 55: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item tem mais força (Eu) 
Item: Tem mais força - Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 2.88 5.25 4.75 7.21 
Spa 3.96 6.75 3.42 5.87 
Snpna 4.04 5.79 4.08 6.08 
Snpa 3.92 5.79 4.38 6.00 

Na avaliação do que se presume ser a opinião do próprio grupo, observamos 

que os participantes portadores não-atletas avaliam mais positivamente a Cpa do que os 

próprios Spa e, de modo geral, percebemos a conservação da mesma tendência 

individual (tabela 56). 

Tabela 56: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item tem mais força (Nós) 
Item: Tem mais força - Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna 3.71 7.04 4.08 7.10 
Spa 3.83 6.29 3.63 6.21 
Snpna 4.21 5.13 4.25 6.33 
Snpa 3.83 5.17 4.87 6.21 
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Quando observamos o item “são persistentes quando se deparam com 

obstáculos”, verificamos que os portadores tiveram uma avaliação bem positiva, 

inclusive entre os não portadores e que os portadores atletas foram os que obtiveram 

maiores médias por todos os participantes.  

Observamos uma avaliação mais positiva do portador não atleta, 

principalmente em comparação a Cnpna, o que confirma o que foi discutido 

anteriormente na comparação das médias para os portadores e não-portadores. 

Verificamos a clara influência da condição de ser atleta nos julgamentos, principalmente 

relacionado às categorias de portadores (tabela 57). 

 
Tabela 57: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item são persistentes (Eu) 
Item: São persistentes quando se deparam com obstáculos - Eu 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  5.29 7.46 2.58 4.71 
Spa  5.08 8.46 2.37 4.08 
Snpna 4.79 6.79 3.04 5.38 
Snpa 4.63 7.83 2.00 5.54 

Quando observamos a avaliação do que se presume ser do próprio, 

percebemos a mesma tendência da avaliação individual. Estes itens permitiram uma 

avaliação muito semelhante entre a percepção individual e do próprio grupo, o que 

parece significar um certo consenso nas avaliações (tabela 58). 

Tabela 58: Médias de cada grupo de participantes referentes ao item são persistentes (Nós) 
Item: São persistentes quando se deparam com obstáculos - Nós 
 Cpna Cpa Cnpna Cnpa 
Spna  4.96 6.46 3.88 4.67 
Spa 5.04 8.79 2.29 3.87 
Snpna 4.88 6.92 2.87 5.33 
Snpa 4.29 6.92 3.17 5.62 
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Assim, de modo geral, percebemos que a avaliação feita pelos Spa foi 

tendenciosamente mais alta para sua própria categoria (Cpa) em relação às outras, em 

todos os itens analisados, corroborando a hipótese IVf. 

Observamos ainda que em todos os itens as médias relativas aos atletas foi 

superior aos dos não-atletas, o que nos permite pensar numa visão idealizada da condição 

de ser atleta. Esta idealização é tão significativa que os próprios Snp (participantes não-

portadores), no item “Têm mais força”, atribuíram médias mais altas a Cpa do que a 

Cnpna, um julgamento baseado principalmente pela condição atlética. Neste sentido, 

notamos que em todos os itens os Spna avaliam de forma mais positiva a Cpa do que a 

sua própria categoria Cpna e do que a Cnpna. 

As diferenças mais significativas encontram-se no item: “São persistentes 

quando se deparam com obstáculos”, em que todos os participantes avaliam mais 

positivamente a Cpa do que todas as outras, atribuindo médias substancialmente mais 

altas e a Cpna mais do que a Cnpna. Notamos, assim, para este item particular, além da 

idealização da condição de ser atleta, o que já era esperado, uma distorção no julgamento 

relacionado a ser portador, suficiente para julgar esta categoria como mais persistente. É 

possível que atrelado a este julgamento exista uma atitude condescendente em relação 

aos portadores não-atletas. 

De modo geral, os resultados são significativamente importantes, pois 

asseguram a relevância da prática esportiva na formação de uma identidade social mais 

satisfatória para o portador de deficiência física, o que poderia representar uma 

alternativa de inserção em grupos socialmente mais valorados. 
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CAPÍTULO 5 

Considerações finais 

As pesquisas recentes em Psicologia Social mostram como os estereótipos 

que se encontram por trás do preconceito são um subproduto do nosso pensamento: a 

maneira que temos de simplificar o mundo. Ao agruparmos pessoas em categorias, 

exageramos a uniformidade dentro e as diferenças entre grupos. Os estereótipos têm 

conseqüências e fontes cognitivas, sendo resistentes à mudança, influenciando nossas 

avaliações do comportamento de indivíduos. 

Podemos imaginar que uma série de processos – cognitivos, afetivos, 

motivacionais, sociais e culturais – contribuem para o surgimento e desenvolvimento do 

estereótipo. Entende-se que os estereótipos são supradeterminados, reconhecendo-se, 

ainda, a necessidade de indicar os diversos mecanismos responsáveis pela sua 

manifestação. 

Tratando-se do grupo de portadores de deficiência física atletas, podemos 

inferir que o plano cognitivo, bem como o afetivo, exercem uma influência muito grande 

na formação dos estereótipos. 

Quando consideramos o sistema cognitivo, vimos que a percepção que se tem 

do portador atleta, através de um raciocínio inferencial, pode ser formada além das 

informações que se apresentam no plano imediato, fornecendo informações adicionais 

sobre o grupo que está sendo categorizado, generalizando-se a imagem do atleta e 

potencializando uma identidade social mais positiva. Percebemos também, além deste 

efeito inerente ao funcionamento do próprio sistema cognitivo, um efeito benéfico no 
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plano auto-avaliativo, em decorrência dos processos característicos da formação da 

identidade social, como a diferenciação entre membros do ingroup e do outgroup, o 

contraste intragrupal, a homogeneidade intergrupal e os vieses negativos da avaliação do 

outgroup. 

No plano afetivo, não podemos esquecer a influência do condicionamento 

clássico na formação dos afetos vinculados aos estereótipos, pois se trata de uma das 

formas mais primitivas de aprendizagem. Podemos suspeitar, com uma certa dose de 

razão, que as interações com grupos com os quais não se têm muitos contatos sejam 

acompanhados por afetos negativos e que, após uma série de encontros desta natureza, ao 

contrário de se aumentar à familiaridade, o encontro intergrupal, marcadamente 

desconfortável, termina por gerar sentimentos negativos e, como tais afetos tornam-se 

associados ao grupo percebido, com o transcorrer do tempo eles passam a ser eliciados 

apenas pela mera referência ao grupo, sem que seja necessária a presença de qualquer 

indivíduo em particular para disparar a reação afetiva. Os portadores de deficiência 

física, por apresentarem uma característica visível e por serem minoria, tornam-se alvo 

de possíveis associações negativas. 

Por outro lado, nesta mesma linha de raciocínio, somos obrigados a 

reconhecer o papel desempenhado pela simples exposição a um determinado estímulo, 

um grupo social, por exemplo, que pode favorecer o desenvolvimento de atitudes 

positivas em relação àquele grupo. Assim, quando identificamos o portador como atleta, 

podemos imaginar que os estereótipos positivos a respeito do atleta favorecem 

prontamente a identidade deste grupo. 



119 

 

Aprendemos desde cedo que atleta é sinônimo de saúde, disposição, bem-

estar e até mesmo heroísmo. Assim, numa perspectiva operante, a criança, por exemplo, 

é reforçada continuamente pelos pais, na execução de tarefas desejáveis, com conceitos e 

verbalizações do tipo de ter sido “o atleta”, “o campeão” pelas finalizações destas tarefas. 

Não descartando as influências dos aspectos motivacionais, mas colocando-os 

em um plano menos influente, percebemos que os estereótipos negativos a respeito dos 

portadores surgem como respostas às necessidades dos indivíduos em lidar com as 

inseguranças e descontentamentos vinculados à própria deficiência. 

Neste sentido, um outro mecanismo capaz de afetar o desenvolvimento dos 

estereótipos refere-se ao plano social, no qual percebemos a tendência de utilizá-los 

como justificativa para a manutenção das diferenças de status entre os grupos, sobretudo 

o favorecimento do ingroup, o que entre os portadores atletas é muito nítido. 

Entre os mecanismos culturais, principalmente referindo-se a aprendizagem 

social, podemos destacar, sobretudo, a influência que os meios de comunicação de massa 

exercem se encarregando de transmitir, difundir e criar estereótipos sobre atletas. Mais 

recentemente, acompanhamos uma crescente veiculação de imagens e conceitos 

vinculados também aos portadores atletas, principalmente relacionados as 

Paraolímpiadas. 

O efeito do esporte entre os portadores atletas é mais significativo que nas 

outras categorias estudadas. Para este grupo, o esporte representa uma possibilidade de 

mobilidade social, uma identidade social mais positivamente valorada e um mecanismo 

de superação da limitação imposta pela deficiência física e pelas relações sociais. Mesmo 

que este grupo não fosse visto com uma percepção mais positiva dos demais grupos 
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estudados entre os outros participantes (o que aconteceu em alguns itens estudados), eles, 

os próprios portadores atletas, se percebem, na maioria das vezes, como diferenciados 

dos demais grupos, mais especificamente do grupo de portadores não-atletas e 

particularmente próximo ao grupo de não-portadores atletas.  

Enfim, percebemos que existem múltiplos fatores que determinam a formação 

dos estereótipos sobre atletas portadores de deficiência física, em especial os fatores 

cognitivos e afetivos e que tal pesquisa, ao contrário de sugerir que os estereótipos sejam 

imunes à mudança ou mesmo supressão, oferece indicadores favoráveis, já que os 

resultados podem ser explicados pelo fato de que a visão dos participantes acerca do seu 

e do outro grupo já se encontrava bastante sedimentada, dando-nos indícios sobre o 

processo de estereotipização, o que pode não ser suficiente para indicar os procedimentos 

necessários para a redução dos estereótipos, embora saibamos que é um passo importante 

para que se possa avançar no conhecimento dos mecanismos que levam a uma redução 

destes. 
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Anexo 3 

NOME:_____________________________________ IDADE:_________ SEXO: 

_____ 

CONDIÇÃO: _______________________  

 
                                                                           EU                             NÓS                           
ELES 
 

            
Podem agir normalmente  
 

            

Capazes de realizar tarefas de vida 
diária sem acompanhamento  

            

Desempenham atividades comuns 
sem maiores problemas  

            

Lidam com maiores dificuldades no 
ambiente de trabalho  

            

Fazem qualquer atividade, apesar 
das dificuldades  

            

Têm mais chances de serem aceitos 
na sociedade  

            

Têm maiores chances de 
conseguirem emprego  

            

Vivem intensamente              
Têm mais força              
Vêem dificuldades onde não existe             
Arrogantes             
São solidários             
São preguiçosos             
Agem com insegurança             
Detestam sentirem-se inúteis             
São imprudentes             
São intolerantes             
São alvos de preconceito             
Sofrem rejeição             
Detestam se sentir menosprezados             
Detestam serem humilhados             
São persistentes quando se deparam 
com obstáculos 

            

Conquistam a independência 
financeira 

            

Se aborrecem ao serem 
incomodados para ajudar os  outros 
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