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N
um passado não
tão longe, todos os
portadores de defi-
ciência física, sen-
sorial ou mental

eram por ignorância, precon-
ceito e até medo tratados como
não produtivos na sociedade,
principalmente no mercado de
trabalho. Hoje as coisas estão
mudando. O espaço para estes
profissionais tem aumentado
em todas as áreas, mesmo que
não sejam todas as empresas
que adotam a integração dos
portadores e as que adotam sa-
bem da importância e a diferen-
ça que elas fazem na evolução
do processo de inclusão social.

E esse trabalho de inclusão
não precisa necessariamente
acontecer somente nas gran-
des empresas. As pequenas e
médias também podem mudar
o cenário de inclusão, com o ato
de "adotar" um funcionário "es-
pecial".

A empresa que hoje contra-
ta um funcionário portador de
alguma deficiência abre as por-

tas para que ele se socialize e
quebre muitos paradigmas e
preconceitos/ É um passo im-
portante para um "trabalhador
especial' e principalmente para
a empresa.

A rotina de um trabalhador
realmente é corrida. A minha,
além de corrida é especial.
Acordo todos os dias animado
para o meu posto. No caminho
já imagino o que vou dizer aos
meus companheiros de traba-
lho e ao chegar disparo a todos
um bom dia com um belo sorri-
so.

Durante o dia a minha tarefa
e tão importante quanto a dos
meus companheiros de traba-
lho. Como a rotina de um traba-
lhador inclui estresse, cansaço
e trabalho acumulado, no meio
desse corre-corre do cotidiano
eu tenho a missão de dar a cada
um palavras que levantem sua
auto-estima.

Há três anos trabalho em
uma empresa como diretor de
Auto-Estima, e falo isso com or-
gulho, porque, além de valori-
zar o trabalho dos meus compa-
nheiros, também sou valoriza-
do como um trabalhador espe-
cial.

Não sou especial só porque
tenho síndrome de Down. Sou
especial porque sou como qual-

quer um dentro da empresa, te-
nho diretos e deveres.

É uma pena que nem todos
os meus amigos com síndrome
tiveram a oportunidade que eu
tive, mas tenho certeza que os

que tiveram são hoje felizes, as-
sim como eu.

APRENDIZADO
Temos dificuldades básicas co-
mo qualquer outra pessoa, mas

sabemos aprender. O aprendi-
zado para nós portadores de de-
ficiência mental é importante e
quem nos dá uma oportunidade
de trabalho também está dan-
do uma oportunidade para nos

incluir na sociedade e ajudando
para que possamos evoluir e
crescer.

A convivência muito me enri-
quece. Eu gosto de falar para as
pessoas o que elas querem ou-
vir exatamente na hora que
elas precisam. "Como você está
bonita!", "Tudo bem com vo-
cê?" ou até mesmo um simples
"bom dia", "boa tarde" mudam
o rosto de um amigo do traba-
lho.

Sei que é nessa hora que o
meu trabalho tem de entrar em
ação. E sempre sou recompen-
sado com gestos de carinho, de
felicidade. É uma troca bastan-
te positiva.

A nossa comunidade de por-
tadores de deficiência que tra-
balham já é bastante significati-
va. Atores, mensageiros, auxi-
liares em geral, escritores, po-
demos chegar em qualquer lu-
gar, desde que as instituições
tenham conhecimento da nos-
sa capacidade como profissio-
nais e acreditem em nosso po-
tencial.

Luiz Antônio Correia de Faria,
portador de síndrome de Down,
atua há três anos como diretor
de Auto-Estima na Sim Group -
agência de soluções de reconhe-
cimento.
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