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Resumo Ao falar do conceito de deficiência, primeiramente há que relacioná-lo ao contexto cultural 

e ao período histórico da sua ocorrência. Na análise da realidade brasileira percebe-se, na atualidade, 

uma propagação de ações que se dizem inclusivas, por parte do Estado, destinadas às pessoas com 

deficiência. Entretanto, em paralelo, ao adotar um modelo econômico que privilegia a produtividade 

e perfeição, a ideia de deficiência se distancia da condição de igualdade de participação desse 

segmento populacional na sociedade em geral, e o perigo recai a associá-la a uma situação de 

desvantagem, diante aos demais sujeitos. No entanto, apesar de se constatar inúmeras conquistas em 

termos normativos, preceitos e ações excludentes ainda estão presentes nas relações e nos discursos 

da sociedade, de sorte na compaixão, na benevolência ou ainda embasados no assistencialismo. Neste 

sentido, esta pesquisa, que decorre de um estudo de pós-doutoramento, procura descrever os 

procedimentos metodológicos adotados para a elaboração de uma Escala para averiguar as 

concepções de deficiência. Após revisão da literatura nacional e internacional foram elaboradas 

quatro concepções de deficiência: a) orgânica; b) psicossocial; c) sociocultural; d) metafísica. Para 

cada concepção foram elaboradas cinco asserções, dispostas em escala Likert de cinco pontos ordinais 

com variação de total concordância a discordância extrema. Na sequência a escola foi encaminhada 

a dez juízes, todos com familiaridade teórico-metodológica em pesquisas relacionadas à temática 

deficiência, atuando como docentes e pesquisadores junto a programas de pós-graduação em 

educação especial, psicologia e/ou educação. Após o recebimento das respostas foi calculado índice 

de concordância entre as classificações originais dos enunciados com as marcações dos juízes e cópia 

das respostas das questões em que as classificações foram discordantes. Das nove respostas obtidas, 

uma teve índice de concordância de 75%, uma 95% e três  85% e a mesma quantidade, de 90%. 

Também foi averiguado o índice de Alfa Cronbach, para averiguar consistência interna e também o 

índice de Kappa, entre os juízes avaliadores e os pesquisadores. Este instrumento foi considerado 

pertinente pelos juízes avaliadores para averiguar como as pessoas se manifestam diante de 

afirmativas, que retratam posicionamentos diferenciados em relação às pessoas com deficiência, 

indicando como concebem e avaliam a deficiência. 
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