


JR -Você fez o curso de Comuni-
cação Social na ESPM. Qual era o
seu objetivo?

MARA - Quando comecei a fazer
o curso, não tinha muito conheci-
mento sobre o que eram propagan-
da e marketing. Mas, rapidamente,
apaixonei-me pela Escola, pelas
aulas, embora não tivesse - como
alguns colegas - o sonho de tra-
balhar, especificamente, numa
agência de propaganda. Queria
simplesmente algum trabalho em
que pudesse usar o que estava
aprendendo. Eu comecei ainda
na sede antiga, da Rui Barbosa;
tranquei, morei uns tempos fora,
e voltei para a faculdade nova. Aí
eu terminei em 1992.

JR - Depois de se formar você
trabalhou em publicidade?

MARA - Sim. Comecei a trabalhar
com eventos e depois com mídia
exterior e painéis eletrônicos de
alta definição.

JR - Quando foi o seu acidente?

MARA - Foi em agosto de 1994
- e fiquei internada, entre Brasil e
Estados Unidos, até 1995. Quando
voltei para o Brasil, em 1995,
passei praticamente um ano em
função de mim mesma. Só para
fazer as minhas necessidades
básicas, fisioterapia, comer, tomar
banho, já tinha chegado a hora de
dormir... Quando eu tinha acaba-

do de fazer tudo, também tinha
acabado o dia. Aí fui aprendendo,
aos poucos, a fazer tudo de forma
mais rápida. Depois de um ano,
comecei a questionar-me: se não
iniciasse alguma atividade profis-
sional, alguma outra coisa, eu ia
ficar muito chata. Tinha-me for-
mado em Psicologia, também.

JR- Antes da ESPM?

MARA -Junto com a ESPM. Quan-
do voltei da Itália comecei a fazer
psicologia. Mas acabei a ESPM
antes, comecei a trabalhar, e só
depois me formei em psicologia e
sofri o acidente, na seqüência. Eu
não tinha feito a residência clínica
da psicologia, era bacharel, mas
não podia clinicar e foi isso que
eu achei que estava mais à mão,
quando comecei a me questionar.
Entrei em contato com a faculdade
e, em poucas semanas, já estava na
clínica da faculdade e comecei a
atender. Foi o primeiro passo e foi
maravilhoso, porque, de repente,
tive de parar de ficar olhando para
mim para ouvir as outras pessoas.
Foi importantíssimo.

JR - Você falou da importância
que representava o seu corpo;
não é extraordinário ter perdido
boa parte das suas funções, para
aumentar a percepção sobre o seu
próprio corpo?

MARA - E aumentou muito. Hoje,
mesmo com as minhas responsabi-
lidades profissionais, o meu corpo
é o ator principal da minha vida.
Tenho de dar-lhe atenção hora a
hora, minuto a minuto, porque a
comunicação do meu corpo com



novo até hoje. Eu tenho que ficar
prestando atenção no que ele está
tentando me dizer, porque não é
óbvio!

JR - Você não acha que há um
imenso desperdício das pessoas
que não têm deficiência, de não
se sintonizar mais com o próprio
corpo?

MARA - Eu acho. A organização
dos movimentos do nosso corpo
organiza nosso pensamento. Uma
coisa está ligada à outra. Todo o
trabalho que você despende com
o corpo, toda atenção que você dá
ao corpo, você dá para sua mente,
para sua alma, para suas emoções,
para a sua vida.

JR -Tudo é uma coisa só: corpo,
alma, sentimentos?

MARA - Com certeza.

JR - Sabe que essa é uma visão
considerada pós-moderna? Um
amigo meu e colega seu, psicó-
logo, diz que, na modernidade
racional, só valia a cabeça, as
pessoas não entravam em sintonia
com o resto do corpo, do pescoço
para baixo...

MARA - A gente não pode se
fragmentar. A minha atitude com
o meu corpo é a minha atitude
com os outros corpos de que eu
cuido, na cidade, e levam-me a
uma atitude de devoção, de querer
transformar, querer melhorar, de
enxergar e ir atrás daquilo que
tem para se ganhar; e não ficar
pensando o que mudou, o que se
perdeu. Nunca fui dessa linha. Eu
sou de ficar buscando as poten-

cialidades, tanto em mim quanto
nos outros.

JR - E a mistura da Publicidade
com a Psicologia somou para
você?

MARA - Perfeita. Maravilhosa.
Para a publicidade, é importantís-
simo conhecer o ser humano,
o funcionamento psíquico das
pessoas. Conhecendo-as, é mais
fácil agradá-las, saber o que vai
despertar a sua curiosidade. E é
uma ferramenta importante para o
marketing, porque se sai daquele
universo intimista, muitas vezes
ensimesmado, de ficar buscando
só a questão do pensamento e do
sentimento, você sai do indivíduo
e considera o mercado. Acho que

leva a um equilíbrio muito inte-
ressante.

JR - Você acha que - para o seu
trabalho - a publicidade tem sido
útil; e os seus conhecimentos
sobre como atrair a atenção das
pessoas?

MARA -Totalmente. Uso essas fer-
ramentas da minha formação em
tudo que faço. Junto com a ativi-
dade de psicóloga, eu fundei uma
ONG, para estimular a pesquisa
de cura de paralisia e melhorar
a qualidade de vida das pessoas
com deficiência. Comecei a fazer
campanhas em restaurantes, com
artistas plásticos, consegui pa-
trocínio de óperas, para arrecadar
fundo para a pesquisa. Quer dizer,



o objetivo era a pesquisa, mas o
ferramental era mercadológico, de
acordo com a minha estrutura. Só
consigo trabalhar assim.

|R - Nesse sentido, o que você
aprendeu na ESPM contribuiu
positivamente?

MARA - E continua contribuindo.
Por exemplo, quando cheguei à
Prefeitura, como secretária mu-
nicipal, eu não tinha a mínima
experiência. Comecei a raciocinar,
a pensar nas empresas, em como
atingir a todos com a mensagem
das pessoas com deficiências: tinha
uma mensagem para passar para
as pessoas e que tem de funcionar
dentro do poder público, com o
prefeito, com os secretários, dentro
da prefeitura; tem de funcionar na
iniciativa privada; tem de funcionar
no terceiro setor e na sociedade em
geral. E é preciso transmitir uma
mensagem, de forma tal, que leve
as pessoas a quebrarem suas bar-
reiras de atitude. Só assim a gente
vai conseguir marcar a questão das
pessoas com deficiência. Tudo isso
é marketing...

JR - Para chegar à mudança de
comportamento, o marketing e a
propaganda lhe deram alguns bons
instrumentos. Mas você tem sido
uma grande defensora - não só de
que as empresas cumpram a lei,
que a gente sabe que é importante
- mas tem sido muito persuasiva
em convencê-las de que fazem um
bom negócio, ao contratar profis-
sionais com deficiência. Fale um
pouco sobre isso.

MARA - A Lei de Cotas foi real-
mente transformadora, importante.

Em 2001, quando a Delegacia Re-
gional do Trabalho e o Ministério
Público começaram a fiscalizar
as empresas, havia 600 profissio-
nais com deficiência trabalhando
em todo o Estado de São Paulo.
Chegamos em 2007 com cerca de
80 mil pessoas com deficiência
trabalhando. Uma fantástica evo-
lução e inclusão no mercado. Al-
gumas empresas contrataram para
cumprir a lei e não pagar multas.
Mas muitas perceberam que essas
pessoas trazem novos benefícios.
Numa análise sociológica mais
profunda, trazem mesmo, porque
estamos trabalhando a diversidade
humana e tudo que contempla a
diversidade humana acaba saindo
com mais qualidade. As pessoas
param para olhar a diferença do
outro, e para refletir mais sobre
ela. Esse entrosamento no merca-

do de trabalho acaba melhorando
o desempenho de todo mundo.
Isso acontece no trabalho, e na
escola também. Uma criança que
estuda com outra, que tem sín-
drome de Down, passa a ter uma
outra dimensão da potencialidade
do ser humano. Essas pessoas fica-
ram excluídas tantos anos, com
tanta dificuldade para conseguir
trabalho, que valorizam demais o
emprego assim conseguido. Então,
muitas vezes, têm características
de superação e de disciplina que
acabam sendo maiores até do que
as pessoas que não fizeram tanto
esforço para conseguir um empre-
go. Pelas informações que tenho
recebido, as empresas têm ficado
satisfeitas com as contratações;
mas estão, agora, com dificuldade
de contratar: há mais de 100 mil
vagas disponíveis e é difícil encon-



trar pessoas com deficiência para
preenchê-las.

JR - A situação inverteu-se. Mas
tenho visto números muito eleva-
dos, por exemplo, de que 10% das
pessoas têm deficiências. Como se
chega à definição do que é uma
pessoa com deficiência?

MARA - As visões variam muito.
Fui a uma convenção da ONU,
em Nova York, sobre os direitos
das pessoas com deficiência. Foi
a maior concentração de diversi-
dade humana que vi, por metro
quadrado. Havia 192 países par-
ticipando durante 15 dias, com
representantes de todo tipo de
deficiência. E essa foi uma das
principais discussões: quem é a
pessoa com deficiência. Na China,
usa-se o laudo médico. Fulano
teve uma isquemia e paralisou tal
coisa, então tem tal deficiência.
Teve uma lesão na vértebra 12,
tem outra deficiência. No Brasil,
não se define mais deficiência
dessa forma, porque há que se
levar em consideração o ambiente,
o meio social onde a pessoa vive.
Uma pessoa como eu, que, pelo
diagnóstico médico, teve uma
deficiência gravíssima - quebrei o
pescoço numa vértebra muito alta
e não mexo nada do pescoço para
baixo -, mas por ter mais recursos
e ferramentas que me propor-
cionam trabalhar, fazer ginástica,
ter prazer, entretenimento, uma
vida digna e completa, a minha
deficiência diminui. Às vezes,
nem me lembro dela e consigo
fazer tudo o que quero. Mas uma
pessoa que mora numa favela,
que não tem acesso à informação,
pode estar muito "melhor" do

que eu fisicamente, mas tem uma
limitação tão grande, que acaba
sendo mais deficiente do que eu.
Logo, para se definir a pessoa
com deficiência é preciso julgar
a situação física com a condição
social, para traçar o quadro mais
próximo da realidade.

JR -Você disse que há 80 mil pes-
soas empregadas, com carteiras
assinadas. Quantas há disponíveis,
que poderiam estar trabalhando?

MARA - Só no Estado de São Paulo
há 4 milhões de pessoas com
deficiência: desde possibilidade
zero até pessoas idosas, com de-
ficiência auditiva, visual, mental
e/ou física. Se, neste grupo, você
destacar os que têm entre 18 e
45 anos, dá em torno de metade
ou mais...

JR - Você pode afirmar que, no
Estado de São Paulo, há 2 milhões
de pessoas com algum tipo de de-
ficiência - e com possibilidade de
ser economicamente ativas?

MARA - Posso afirmar sim.

JR - O que, então, separa os 80
mil que estão empregados, desses
outros quase 2 milhões que não
estão numa atividade economica-
mente ativa?

MARA - Eu citaria alguns itens: um
você já falou, que é a capacitação.
Esses 80 mil empregados foram
provavelmente capacitados para
isso; mas as pessoas com deficiên-
cia "capacitáveis" estão acabando;
porque não adianta você capacitar
alguém em informática se ele não
aprendeu português e matemática.



Eis o primeiro grande obstáculo:
as pessoas não tiveram oportuni-
dade de passar pela escola; não
conseguem ingressar no mercado
de trabalho porque não têm ensino
médio, ensino fundamental. Se-
gundo: a pessoa quando sofre um
acidente, ou mesmo nasce com
uma deficiência, acaba tendo di-
reito de receber uma aposentado-
ria por invalidez. Se ela conseguir
um emprego, essa aposentadoria é
suspensa na mesma hora e ela não
consegue depois, caso perca o em-
prego, reaver a aposentadoria...

}R - Isso é um defeito da lei, pois
a aposentadoria não pode ser ne-
nhuma fortuna, não é?

MARA - É um tipo de Bo lsa
Família, um incentivo à pessoa
ficar ociosa. Há famílias que usam
essa aposentadoria do deficiente
para se manter. Claro que ele não
vai sair de casa, fazer um rally de
cadeira de rodas, penar para pegar
um ônibus acessível para ir para o
trabalho - e ganhar praticamente a
mesma coisa. Ele prefere ficar em
casa. Esse é um grande obstáculo
para a inclusão no mercado de
trabalho. Outro obstáculo é a
própria dificuldade física que as
pessoas têm para chegar ao local
de trabalho, isso é um impeditivo
muito grande.

JR - Eu representei a ESPM num
encontro, na Câmara Municipal,

com você, e tratamos das formas
como as instituições de ensino po-
deriam oferecer mais e melhores
oportunidades às pessoas com de-
ficiência. Nas escolas particulares,
sempre há a questão custo-benefí-
cio. Por exemplo, uma escola que
possibilite às pessoas portadoras
de deficiência visual acompanhar
o seu curso de Marketing não é um
investimento muito grande, com
pouco retorno? Quantos alunos
cegos terá esse curso?

MARA - Na cidade de São Paulo
há 150 mil pessoas com deficiên-
cia visual. Isso inclui cegueira
e baixa visão. Para você ter um
aluno cego em um curso de mar-
keting, o investimento é mínimo.

JR - Talvez eu esteja pensando
de uma forma demasiadamente
comercial... Mas por que um aluno
cego, por que não dez - ou cem
- alunos cegos?

MARA - Mas é que sempre começa
com um... Os investimentos não
são tão grandes assim. Se você
instalar um piso tátil, ele poderá
andar sem ajuda. Vai precisar de
uma impressora Braille, ou - se for
no começo - há programas da pre-
feitura para mandar imprimir o que
quiser sem pagar nada. Tem insti-
tutos que fazem isso. No caso de
um vídeo que vá ser transmitido,
existe uma coisa chamada "auto-
descrição", que faz uma descrição

oral para que o cego possa en-
tender o que está a acontecer ali.
Se você quiser ter alunos surdos,
você tem de ter intérpretes de Li-
bras (Língua Brasileira de Sinais),
que é uma pessoa que vai fazer a
tradução para aquele aluno surdo,
e acessibi l idade para qualquer
cadeirante, ou pessoa que tenha
deficiência intelectual e tenha
dificuldade de circular.

JR - Você acha que, se uma ou
várias faculdades criarem esse tipo
de facilidades, haverá um número
importante de candidatos?

MARA - Acho que pode começar
lentamente, irá aumentando, e
tenho certeza de que vamos inter-
ferir diretamente nos 80 mil - esse
número vai subir, e muito!

JR - E as escolas primárias e as es-
colas de formação que são em sua
maioria do Estado?

MARA - Por isso que, antes de fazer
o requerimento para todas as facul- j
dades de São Paulo, primeiro eu fiz
para as escolas. Mas não estamos
falando de absurdos, ou anomalias.
Imagine uma escola que só aceita
pessoas de um 1,70 m para cima,
baixinhos não entram; quem tem
cabelo encaracolado não pode
freqüentar a faculdade, só quem
tem cabelo liso. No fundo o que se j
combate é não dar a oportunidade
para as pessoas freqüentarem o es-
tabelecimento, ao determinar: "eu
quero esse, mas não quero aquele".
Eu sempre gostei de estudar, de tra-
balhar, aí acontece uma fatalidade
e eu quebro o pescoço - poderia
ser o braço, mas foi o pescoço - ai



eu fico numa condição complicada,

não posso me locomover - então não

posso fazer mais nada? Quebrar o

pescoço já é um problema, aí depois

eu não posso freqüentar a minha fa-

culdade? Isso é muito triste. Rara mim é

inadmissível a Prefeitura de São Paulo

fazer umTelecentro e não lembrar que

há um cego, que precisa de um com-

putador com software de voz, porque

- se tiver isso - ele deixa de ser cego.

Se a Prefeitura fizer um Telecentro

sem isso, ela estará desrespeitando a

Constituição, limitando as pessoas que

podem freqüentá-lo.

JR-Apesar disso, Mara, continuamos

sendo um país onde existem essas e

outras deficiências. Você não sente

frustração por ver que não se está

fazendo um investimento maior no

ensino básico, na educação para in-

tegrar todas as pessoas?

MARA - Nosso senador Cristovam

Buarque grita por todos os lados

a necessidade da educação. Acho

que ele tem toda razão. Outro dia

saiu no jornal uma notícia sobre a

falta de capacitação do trabalhador

brasileiro... Não se referia às pessoas

com deficiência, mas são todos! Só

que quando isso chega na pessoa com

deficiência, torna-se ainda mais grave.

Vi uma pesquisa de que apenas 1 %

das mulheres com deficiência teve

oportunidade de passar pela escola...

J R - Ou seja, mesmo considerando o

segmento de pessoas com deficiência,

deveria haver um enorme investimento

no ensino básico...

MARA- Eu não desanimo. Veja o meu

percurso. Primeiro, eu me acidentei e

fiquei nessa situação. Aí comecei a

travar contato com a situação das pes-

soas com deficiência, na minha cidade,

no meu país e percebi como era difícil.

Isso começou a me incomodar, causou

uma inquietação muito grande, então fui

lá e fundei uma organização...

JR - Qual foi essa organização?

MARA - Chamava-se Projeto Próximo

Passo, hoje é o Instituto Mara Gabrilli

- e o Projeto tornou-se um braço do

instituto.

JR - Quem bancou a sua organização?

MARA - No começo ninguém bancou

nada, eu fui atrás de patrocínio. Hoje

são 85 atletas com deficiências, que

competem dentro e fora do Brasil, atletas

de ponta. A organização fica dentro da

Fórmula Academia. Eu tenho patrocínio

da Fórmula, da TAM, da Kappa, do

Makro, com cestas básicas, tenho vários

patrocínios que mantêm os meus atletas;

aí fui ampliando, porque via que os meus

atletas tinham muita dificuldade de che-

gar aos lugares; perdiam treinos, porque

não conseguiam chegar, não conse-

guiam fazer três quarteirões na mesma

calçada. Então eu comecei a ficar muito

brava, e decidi que queria mudar a ci-

dade, foi quando me candidatei a verea-

dora. Aí o destino tem caminhos muito

loucos e acabei me tornando Secretária

e comecei a trabalhar isso dentro do

poder público. Eu não desanimo porque

eu estou vendo que tudo está mudando

- e a gente pode interferir.

JR - Nesta sua área de atuação, não só

a ação, mas a divulgação que você dá a

ela, traz resultado?

MARA -Traz resultados de impacto, e

são resultados para toda a população:

porque, se a cidade consegue acolher

uma pessoa com deficiência, ela vai



acolher todo mundo de uma forma mais
generosa.

JR -Você não acha que esse enfoque

é um tipo de ação afirmativa, como
a que se está discutindo em relação
à questão racial, especialmente para
os negros?

MARA - Acho que é bem parecida. É a
questão da diversidade humana. A forma
como se enxerga, a exclusão histórica,
a falta de oportunidade que os negros
tiveram, que é histórica. Houve lugares
e períodos em que, quando nascia uma
pessoa com deficiência, era enviada para

o sacrifício. Elas eram mortas.

JR - Contam isso dos gregos, de
Esparta...

MARA - Uma pessoa com de-
ficiência não tinha capacidade de
produção. Isso foi-se transformando,

até gerou um certo assistencialismo,
que acho que está mudando, porque

não precisamos de assistencialismo,
precisamos de oportunidade para
produzir. E isso acontece de forma

muito semelhante com o negro,

porque as barreiras físicas impedem,
atrapalham; mas nada atrapalha mais
do que as barreiras de atitude.

JR - Como você lida com a indiferença,
que é a pior das barreiras?

MARA - É a mais comum. A pessoa
que não tem ninguém na família com
deficiência, então não "cai a ficha" de

que um dia ela será idosa e precisará de
acessos fáceis, de manusear produtos
com mais facilidades, com menos gasto
de energia. Então, age como se não fosse
com ela. Isso é resultado da falta de há-
bito, de cultura, de convívio com essas
pessoas. São os brasileiros invisíveis.

JR - Escrevi um artigo, para o JB, cha-
mado "Brasileiros Invisíveis".

MARA-Jura?! Pois há um documentário
sendo produzido!

JR -Você faz parte da associação dos
ex-alunos da ESPM?

MARA- Não, mas convivo com muitas
pessoas que se formaram comigo.

JR - Vou ser indiscreto: quantos anos

você tem?

MARA-40.

JR - O que você diria para os jovens da
ESPM, que estão se formando agora?

MARA - Diria o seguinte: não importa
qual seja a profissão, em tudo o que faze-
mos, se ousarmos ser felizes, tudo se trans-
forma e dá qualidade ao nosso trabalho.
Ser feliz parece uma coisa tão vaga, mas

é uma condição a que todo mundo tem

direito. Acho que isso tem de ser refletido,
pensado, resgatado. Se você se sentir

incluído, se você consegue pensar em
você mesmo como agente transformador,
se consegue enxergar o outro, para tentar
transformar a cidade e toda a sociedade
num ambiente melhor. Eu acredito muito
que, se conseguimos melhorar a vida de

uma pessoa, melhoramos a nossa. Por
isso, quem tem o privilégio de freqüentar
uma faculdade tem a obrigação - e a
oportunidade nas mãos - de transformar
o mundo para melhor.

JR -Você acha possível ensinar alguém
a ser feliz?

MARA - Eu acho que aprendemos com

a vida, mas se observarmos exemplos,
como algumas pessoas ousam ser fe-

lizes, eu acho que isso é que influencia
demais. É como ficar repetindo para
um filho: "não mente, não mente, não
mente, que é feio!" É muito melhor
você não mentir, pois nisso ele vai
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