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Abstract: How disabled people are perceived? What are the attitudes manifested across from them?
New policies promoted at national and international level aimed at creating conditions for the
acceptance of diversity, but the acceptance of diversity requires the equalization of opportunities, and
this objective can not be achieved in the absence of proper attitudes of acceptance and valuing
diversity. The attitude of society is the main barrier raised against these individuals, creating many
repercussions both psycho-emotional and social. To achieve the goal of equal opportunities is
imperative to changing attitudes regarding this category of subjects, adequate knowledge of these
people, treating them after the availability they have and not after the label conferred by stereotypes
and prejudices.
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Răspunsurile afective, cognitive şi comportamentale pe care persoanele le exprimă în
cadrul interacţiunilor dintre ele nu sunt altceva decât atitudini. Interacţiunea cu ceilalţi
constituie cadrul fundamental al existenţei umane, relaţiile pe care le stabilim cu cei din jurul
nostru fiind influenţate de opiniile, credinţele, convingerile noastre, de atitudinile pe care le
manifestăm în cadrul acestor interacţiuni. Atitudinile se fac cunoscute în context social,
interacţiunea dintre oameni fiind deopotrivă atât factor de formare cât şi de schimbare a
atitudinilor.
Termenul de atitudine se referă la modalităţile de a reacţiona verbal sau
comportamental vizavi de aspecte ale vieţii exprimate în cadrul relaţiilor interpersoanale.
Vorbim astfel de atitudini faţă de persoane, faţă de idei, mentalităţi, stiluri de viaţă, valori,etc.
Ele pot avea diverse grade de toleranţă, de flexibilitate dar şi de intoleranţă şi neflexibilitate în
discuţii, fiind ,,moduri de a fi în situaţii foarte diferite”(Şchiopu, 1997, p.89).
Atenţia deosebită de care se bucură ,,atitudinea” în cadrul disciplinelor sociale a dus
la numeroase încercări de definire a conceptului din diverse perspective. Nu există o definiţie
unanim acceptată, atitudinea fiind încă o provocare, un câmp deschis pentru oamenii de
ştiinţă.
Definiţia propusă de Gordon W.Allport: ,,o atitudine este o stare de pregătire mintală
şi neurală, organizată prin experienţă, care exercită o influenţă directoare sau dinamică asupra
răspunsului individual la toate obiectele şi situaţiile cu care este înrudit/ în
relatie(apud.Popescu-Neveanu, 1978, p.72). îşi păstrează şi astăzi valabilitatea.
S.Chelcea vede atitudinea ca fiind ,,poziţia unei persoane sau a unui grup de acceptare
sau de respingere cu o intensitate mai mare sau mai mică a obiectelor, fenomenelor,
persoanelor, grupurilor sau instituţiilor (Chelcea şi Iluţ, 2003, p.46).
Rockeach (1970, apud. Popescu-Neveanu, 1978, p.72) înţelegea atitudinea ca ,,o
organizare durabilă a convingerilor despre un obiect sau despre o situaţie, predispunând
persoana să răspundă într-o manieră preferenţială”. Alte definiţii accentuează relaţia dintre
atitudine şi comportament. F.J.Mc Donald (1965) defineşte atitudinea ca ,,o predispoziţie de a
acţiona pozitiv sau negativ faţă de persoane, obiecte, idei şi evenimente” (apud.
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Hankins,1973, p.154, apud. Chelcea, 2006, p.148). Indiferent de definiţia propusă cert este că
atitudinile există, se formează şi se manifestă în cadrul interacţiunilor dintre oameni,
exercitând o influenţă pozitivă sau negativă asupra diverselor categorii de actori sociali.
Dizabilitatea. Percepţie şi atitudini sociale
Atitudinile vizavi de dizabilitate au cunoscut de-a lungul timpului numeroase forme de
exprimare, de la aruncarea copiilor dizabili în râuri, la tratarea acestora ca fiinţe sacre,
considerate ,,copiii bunului Dumnezeu”(Hanamura, 1998, p.70), până la actualele politici
incluzive şi de egalizare a şanselor.
In ciuda politicilor promovate la nivel internaţional şi naţional, a creşterii gradului de
toleranţă socială faţă de persoanele cu dizabilităţi, numeroşi actori sociali manifestă adesea un
oarecare discomfort în prezenţa persoanelor dizabile, ceea ce subliniază persistenţa unor
comportamente şi atitudini discriminatorii direcţionate către acestea.
N.Malofeen (apud.Racu şi colab., 2007, p.17) distinge cinci mari etape ale atitudinilor
faţă de persoanele cu deficienţe:
(I). 996-1715→de la agresivitate la conştientizarea necesităţii de a ocroti persoanele cu
dizabilităţi;
(II). 1715-1806→ de la conştientizarea existenţei şi necesităţii de a ocroti persoanele
cu handicat la recunoaşterea posibilităţilor de a le instrui;
(III). 1806-1927→ recunoaşterea necesităţii organizării instruirii surzilor, orbilor şi
oligofrenilor;
(IV). 1927-1991→ conştientizarea necesităţii de a instrui toate categoriile de copii cu
deficienţe, diferenţierea sistemului
(V). 1991-prezent→ de la izolare la integrarea persoanelor cu deficienţe
Studiile realizate asupra percepţiei dizabilităţii au demonstrat că ea provoacă
comportamente ambivalente exprimate atât sub formă de milă, compasiune, dorinţă de a ajuta
cât şi prin reacţii negative, antisociale care duc la marginalizare, discriminare, chiar tendinţa
de a evita contactul fizic cu aceste persoane (Snyder et.all, 1979).
Dizabilitatea este percepută ca o ,,pată” Goffman, 1963), iar individul dizabil este
văzut ca deviant, rolurile atribuite lui fiind negative:,,animal”, ,,obiect al milei“, ,,organism
subuman”, etc, Dizabilitatea apare astfel ca un fenomen de devianţă definit de Wolfensberger
(1983, p.13) drept ,,o carcateristică a unei persoane percepută ca fiind semnificativ diferită de
alţii sub un aspect care este considerat relativ important şi dacă această diferenţă este evaluată
negativ”. Percepţia asupra dizabilităţii nu este uniformă, ea cunoaşte diferenţieri de la o ţără la
alta fiind puternic influenţată de modelele culturale şi ideologice promovate la nivel social, şi
influenţând la rândul său manifestările atitudinale şi comportamentale ale celorlalţi membrii
ai societăţii vizavi persoanele cu dizabilităţi.
Concepţiile religioase au jucat un rol important de-a lungul timpului în influenţarea
atitudinilor manifestate faţă de aceşti subiecţi. Credinţa conform căreia diformitatea/ boala era
pricinuită de o zeitate înfuriată a fost larg răspândită în antichitate. Tot legat de mesajele
biblice este şi promovarea atitudinii de milă şi toleranţă.
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Privitor la atitudinea societăţii faţă de copiiii cu handicap, Descamp şi colab.(1983,
apud. Vrăşmaş, 2001, p.9) subliniază patru tipuri de reacţii: exterminare, segregare, acordarea
cetăţeniei reduse şi recunoaşterea drepturilor egale.
Barker, Wright, Myerson şi Gonick (1953) în studiul privind atitudinile publicului
general asupra dizabilităţii au concluzionat că publicul exprimă atitudini favorabile vizavi de
persoanele cu dizabilităţi însă posedă sentimente mult mai profunde neverbalizate, care sunt
adesea de respingere (Barker et.all, 1953, apud.Daruwalla şi Darcy, 2005).
Atitudinile se află în strânsă legătură cu reprezentările sociale, între ele existând o
relaţie care ,,trece de la instabilă la permanentă (Seca, 2001, p.28). Reprezentările sociale
asupra persoanelor cu dizabilităţi apar ca factor favorizant în creionarea unor convingeri cu
valoare de stereotipuri, atitudinile şi comportamentele fiind organizate de acestea. Descrise
adesea ca ,,dependenţi”, ,, instituţionalizaţi” ,,incapabili a realiza sarcini profesionale”
(Runceanu, 2007, p.235) persoanele cu dizabilităţi sunt supuse stereotipurilor promovate la
nivel social, stereotipuri care cel mai adesea se asociază cu reacţii negative faţă de
dizabilitate, se exteriorizează în atitudini şi comportamente indezirabile de genul dezgust şi
anxietate (Ryan, 1971)
. Studiul realizat de Morvan (1997, apud.Mercier şi Bazier,
2001) asupra reprezentărilor sociale ale dizabilităţilor intelectuale, a subliniat faptul că la baza
lor se află cinci categorii de imagini:
-imaginea semiologică- care acordă o atenţie deosebită înfăţişării fizice, diverselor
caracteristici observabile;
- imaginea figurii ,,purtătoare” de caracteristici, prin care persoanele dizabile apar ca
figuri lipsite de discernământ, care necesită o asistenţă permanentă, fiind incapabile de o viaţă
socială autonomă ;
- imaginea secundară, potrivit căreia consecinţele dizabilităţii intelectuale se manifestă
prin izolare afectivă;
-imaginea afectivă, ansamblul trăirilor afective, care în cazul persoanelor cu
dizabilităţi intelectuale se exprimă în contextul unor relaţii de dependenţă şi izolare social;
-imaginea relaţională, care constituie fundamentul interacţiunilor dintre persoanele cu
dizabilităţi şi cele fără dizabilităţi;
Aceste imagini fac referire la: handicap, simptome, aspectele funcţionale direct
observabile, relaţiile şi inadaptarea socială (apud.Runceanu, 2007).
Potrivit modelului social al dizabilităţii impedimentul nu trebuie căutat la persoana în
cauză. Cel care provoacă dizabilitatea este mediul social prin incapacitatea sa de a răspunde
adecvat necesităţilor tuturor membrilor săi. Interacţiunile pe care subiecţul dizabil le
realizează cu mediul social generează numeroase trăiri psihoemoţionale, pozitive sau
negative, cu repercursiuni asupra calităţii vieţii. Pentru persoanele cu dizabilităţi excluderea
din mediile sociale le accentuează sentimental nonapartenenţei la lumea în care trăiesc
persoanele fără dizabilităţi (Morris, 1991), simţindu-se marginalizaţi, excluşi, discriminaţi.
Respectivele comportamente ale mediului social sunt trăite intens de persoanele dizabile şi au
repercursiuni negative asupra întregii lor existenţe (Chelemen, 2007) fiind exprimate prin
scaderea stimei de sine, trăirea unor stări depresive, suportarea stigmei, dificultăţi în
participarea la viaţă socială, neacordarea locurilor de muncă,etc (Ponea, 2009).
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Efectele emoţionale ale dizabilitaţii şi reacţiile sociale vizavi de ea, au fost foarte bine
subliniate în cadrul unui studiu realizat de Reeve (2006). Robert, persoană cu dizabilităţi
descrie trăirile pe care le încercă de fiecare dată când doreşte să acceseze diverse medii
sociale cum ar fi magazinele sau pub-urile. Nepăsarea celor din jur care trec pe lângă el fără
a-l ajuta, deşi constată că întâmpină dificultăţi de acces în mediul respectiv, sau nu îi acordă
ajutor deşi îl solicită, îi accentuează incapacităţile, simţindu-se nedorit, exclus. Totodată
numeroasele scuze pe care trebuie să le ceară afişând un zâmbet larg pentru ca cei din jur să îi
ofere un minim spriji, îi provoacă intense trăiri negative asociate cu sentimentul inutilităţii.
Adinuf, un alt subiect cu dizabilităţi urmând alături de persoane nondizabile un curs de
instruire descrie de asemenea experienţe discriminatorii. In cadrul cursului, pentru a putea
urmări o demonstraţie la calculator profesorul le-a cerut tuturor să se adune, moment în care a
sezizat că nimeni nu a dorit să se aşeze lângă el, fiind marginalizat, evitat, considerat ca fiind
ceva înficoşător şi prin urmare nedorit în cadrul grupului.
Stereotipurile existente la nivel social duc la stigamtizare şi etichetare a cărei
consecinţă directă este discreditarea. Perspectiva de ansamblu asupra handicapului este
asociată dizabilităţii intelectuale, de unde şi numeroase etichetări, atitudini devalorizante,
reţineri ale angajatorilor în faţa unei astfel de persoane.
Imaginea greşită asupra acestor indivizi rezultă din faptul că societatea îi priveşte
adesea prin prisma unor ochelari focusaţi doar asupra incapacităţilor pierzând din vedere
abilităţile de care ei dispun (Brisenden, 1986). Nu de puţine ori accesul pe piaţa forţei de
muncă este limitat de dizabilitate, persoana în cauză, tratată în virtutea etichetei, nu poate
accesa un loc de muncă conform nivelului său de pregătire. Percepţia conform căreia
persoanele dizabile au o capacitate de muncă mai redusă, iar sarcinile nu pot fi realizate decât
la un nivel foarte scăzut, adesea necesitând ajutor şi intervenţie din partea celorlalţi colegi,
lucru care afectează productivitatea şi calitatea muncii celorlalţi angajaţi, constituie factori
generatori ai atitudinilor discriminatorii ale angajatorilor în ceea ce priveşte această categorie
de subiecţi.
Prin urmare atitudinile de marginalizare ,segregare sunt un produs al slabei informări
asupra caracteristicilor fiecărei categorii de dizabilitate, inconvenient care frânează
implementarea cu succes a politicilor şi practicilor incluzive, de egalizare a şanselor.
Formarea percepţiilor reale asupra persoanelor cu dizabilităţi se poate realiza după
cum subliniază Adrian Plop (2000) şi prin intermediul mass-media. Studiind articolele din
presa românească care au avut drept subiect ,, persoana cu handicap” apărute după 1989, el
evidenţiază că numărul articolelor apărute în presă legat de acest subiect, corelează pozitiv cu
îmbunătăţirea imaginii acestor persoane în viaţa socială. Prin urmare cunoaşterea adecvată a
acestei categorii de indivizi contribuie la dărâmarea prejudecăţilor şi stereotipurilor existente
la nivel social. Acelaşi studiu a evidenţiat faptul că articolele cu caracter valorizant a căror
temă era persoana handicapată duce la schimbarea în sens pozitiv a atitudinilor populaţiei,
lucru extreme de important şi benefic în vederea atingerii ,,normalizării”.
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Normalizarea (Niels Erik Bank-Mikkelsen)
Niels Erik Bank-Mikkelsen, în jurul anilor 1950 a introdus pentru prima dată termenul
şi ideea de normalizare , având contribuţii importante în implementarea acestuia în
Danemarca .
Conjunctura istorică a perioadei naziste pe care Bank-Mikkelsen a trăit-o, experienţa
încarcerarii, precum şi munca prestată în cadrul ,,Departamentului pentru retard mintal” au
constituit etape care au dus la conturarea filozofiei sale. Politicile sociale ale anilor 1940
promovau segregarea persoanelor cu dizabilităţi, fiind asistaţi în condiţii inumane, iar
sterilizarea era o practică curentă a vremii.
Conceptele fundamentale pe care Bank-Mikkelsen sprijină ,,normalizarea” sunt:
libertate, egalitate, fraternitate şi solidaritate. Pentru el normalizarea înseamnă egalizare şi
umanizare. ,,Nu este o filozofie dificilă ci un mod natural de gândire şi
comportament”(apud.Hanamura, 1998, p.49). Scopul principal al normalizării nu este de a
face persoana dizabilă ,,normală” ci de a normaliza condiţiile ei de viaţă. Crezul de căpătâi al
viziunii sale subliniază necesitatea acceptării persoanelor cu dizabilităţi de către societate,
conferirea respectului pentru statutul de fiinţă umană şi acordarea de drepturi egale, astfel
încât şi aceşti subiecţi să se poată bucura de viaţă la fel ca şi ceilalţi membrii ai societăţii.
Normalitatea, subliniază Bank-Mikkelsen, este o noţiune relativă, iar persoanele cu
dizabilităţi nu sunt anormale, nu sunt deviante. Abordată statistic ea desemnează o medie, o
cantitate care nu este echivalentă cu a fi ,,normal”.
Nimeni nu ar trebui să fie discriminat pentru că are o dizabilitate. Orice fiinţă umană
este parte integrantă a societăţii din care face parte iar societatea are datoria de a trata şi oferi
condiţii normale de viaţă pentru fiecare membru al său. Aceasta presupune aceleaşi servicii ,
aceleaşi oportunităţi, aceleaşi drepturi, deoarece egalitatea deplină reprezintă condiţia
normalizării vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Dezideratul lui Bank-Mikkelsen nu poate fi
atins decât prin modelarea unor atitudini corespunzatoare vizavi de aceste persoane, lucru
condiţionat de informarea cu privire la ceea ce este şi presupune handicapul respectiv, precum
şi găsirea soluţiilor optime pentru a ajuta persoana în cauză. Totodată normalizarea trebuie
însoţită de cinci recomandări (apud. Vrăşmaş şi colab. 1996, p.15):
-principiul normalizării nu reprezintă ceva abstract, scopul său fiind de a oferi tuturor
cetăţenilor din cadrul unei comunităţi acelaşi mod de viaţă;
-persoanele cu dizabilităţi să beneficieze de condiţii de viaţă cât mai normale;
- persoana cu deficienţă să nu fie tratată ca un deviant ci să fie ,,ea insăşi”;
-educaţia specială reprezintă o condiţie absolut necesară care trebuie asigurată
persoanelor cu deficienţe pentru a putea duce o viaţa cât mai aproape de cea pe care o duc
persoanele fără dizabilităţi;
-prin condiţii normale de viaţă se înţelege ansamblul condiţiilor economice, sociale,
culturale, religioase la care aspiră toţi membrii unei societăţi;
Nirje (1993) vede principiul normalizării şi ca un indicator al evaluarii calităţii vieţii
persoanelor dizabile. Raportat la acestea, conceptual de calitate a vieţii cuprinde patru
componente principale (apud. Chelemen, 2010, p.76):
1.activitatea – care presupune implicarea/ angajamentul, autorealizarea şi libertatea de a alege;
2.relatiile cu altii- respectiv interacţiunile interpersonale
380

CCI3

PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY

3.nevoile de bază- de a se bucura de experienţele, sentimentele de siguranţă, de a avea un mod
plăcut de viaţă
4.experienţa pozitivă- libertatea de a rezolva singur anumite probleme, de a respecta pe alţii şi
pe sine, de a se simţi valoros.
Normalizarea este o puternică lovitură dată segregării, fiind baza actualelor politici
promovate la nivel internaţional şi naţional privind egalizarea şanselor.
Concluzii
Deşi persoanele cu dizabilităţi sunt parte a societăţii noastre beneficiind de statutul de
fiinţă socială, percepţia şi atitudinile faţă de ele nu sunt deocamdată perfect compatibile cu
principiul drepturilor egale. Atitudinile discriminatorii, etichetarea, marginalizarea, sunt
consecinţele unei cunoaşteri neadecvate a caracteristicilor categoriilor de dizabilitate, a
perpetuării stereotipurilor şi prejudecăţilor. Acceptarea deplină a acestor subiecţi în cadrul
vieţii sociale nu se poate realiza decât printr-un proces de cunoaştere adecvată a lor, cuoaştere
care să ducă la o schimbare atitudinală în sens pozitiv, adică de acceptare a diversităţii care ne
înconjoară. Schimbara atitudinală trebuie să fie coroborată cu acordarea de roluri sociale,
astfel încât şi persoanele cu dizabilităţi să se simtă utili , să îşi aducă contribuţia la dezvoltarea
societăţii din care fac parte.
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