
Com tecnologia, deficiente supera limite  
Gustavo Miller e Bruno Galo  
 
Softwares e aparelhos eletrônicos ajudam pessoas com algum tipo de deficiência a levarem 
uma vida normal e produtiva  
 
No começo da década de 1980, o aposentado Marco Antonio de Queiroz, o MAQ, leu um artigo 
da Unesco que o marcou. O texto dizia que os limites de uma pessoa com deficiência 
dependiam dos limites tecnológicos de seu país. Na época, MAQ, que ficou cego em 1978, diz 
ter se sentido mais deficiente visual do que um cidadão com a mesma limitação de um país 
desenvolvido. 
 
Trinta anos após perder a visão, o único indício de que MAQ é cego são os óculos escuros. Ele 
navega na internet normalmente, envia torpedos pelo celular e mantém um site 
constantemente atualizado, o Bengala Legal. 'A tecnologia desfaz o limite que a minha 
deficiência me dá', diz. 
 
Não é de hoje que a tecnologia está a serviço do deficiente - vide a bengala ou o aparelho de 
surdez. Tecnologias? Sim, de tempos atrás, que tiveram a função de inserir o indivíduo com 
deficiência na sociedade. Hoje, soluções hi-tech, que podem ser uma tela que lê um site para 
um cego ou um programa de comando de voz que permite a um tetraplégico escrever um 
texto no Word, cumprem exatamente o papel que um dia a cadeira de rodas teve. Muito mais 
do que proporcionar a inclusão digital, essas ferramentas fazem a inclusão social. 
 
Marco Antonio Pellegrini, de 44 anos, ficou tetraplégico em 1991, após levar um tiro em um 
assalto. Sua cadeira de rodas é uma verdadeira estação multimídia toda controlada por um 
joystick que ele opera com a boca. Além de ajudá-lo a se movimentar, o controle é o cursor do 
mouse de seu notebook, permitindo a navegação por sites e a leitura de e-mails. 
 
Um computador de mão, sincronizado via Bluetooth com seu celular, não serve apenas para 
Marco atender e fazer ligações, mas para comandar qualquer coisa de sua casa que funcione 
com controle remoto, como ligar e desligar a TV e abrir o portão da garagem. Em seu desktop 
ele acende e apaga a luz dos ambientes de sua residência e liga o ventilador. 
 
'Antes eu era muito dependente de outras pessoas; agora, não. Recuperei a minha privacidade 
também', explica. 'A tecnologia é a diferença entre eu ser produtivo ou não', afirma Pellegrini. 
 
Acredita-se que existam 24,6 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil: visual, 
auditiva, mental, física ou múltipla. Na capital paulista, são 1.077.000, segundo o censo de 
2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apenas em 2010 haverá nova 
pesquisa. 
 
Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a cada dia 500 brasileiros se tornam deficientes em conseqüência de acidentes e 
doenças que tenham deixado seqüelas. 
 
Falar de inclusão - digital ou social - para essas pessoas especiais não é fácil, pois em geral 
elas têm em sua história todo um passado de exclusão. Em São Paulo é a calçada que não é 
adequada, a vaga reservada no estacionamento que não é respeitada, a escola que não tem 
profissionais treinados e estabelecimentos que não têm rampas ou elevadores especiais para 
cadeirantes. 
 
A advogada Thays Martinez, de 34 anos, cega desde os 4, já sentiu na pele a falta de preparo 
da cidade para apoiar pessoas com deficiência. Em 2000, Thays foi barrada em uma estação 
de metrô paulistana, que não permitiu a entrada de seu cão-guia, o labrador Boris. Ela moveu 
um processo contra a Companhia do Metropolitano de São Paulo, que resultou na criação de 
uma lei que garante a livre circulação de cães-guia em lugares públicos. 
 



A foto desta página foi feita em uma livraria com acesso à rede de internet sem fio. Se não 
tivesse conquistado o direito de andar livremente com Boris, Thaiz não poderia usufruir dessa 
mobilidade hi-tech. 
 
'Eles (Boris e seu notebook) são meus companheiros inseparáveis. Com o laptop leio jornais, 
revistas, livros eletrônicos, converso pelo MSN e até estudo espanhol', sorri. Ela realiza 
atividades corriqueiras graças a um leitor de tela - software de voz que traduz comandos e o 
que está exibido na tela do PC em palavras. 
 
Aos poucos, a cidade de São Paulo - que já levou duas cutucadas neste texto - coloca em 
pauta projetos que levam a uma maior inclusão social. Há cerca de dois anos a Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida desenvolveu um software que 
mapeou as principais rotas de mobilidade da capital: ambientes muito movimentados e com 
grande concentração de serviços públicos. 
 
O programa identificou os principais problemas das regiões analisadas. A Avenida Paulista, por 
exemplo, recentemente teve sua calçada reformada com piso tátil para deficientes visuais. 
Também circulam pelo local ônibus de piso baixo, indicados para cadeirantes. 
 
Segundo Renato Corrêa Baena, secretário da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, 
160 telecentros da capital receberam mais de 200 títulos de áudiolivros e softwares leitores de 
tela. A unidade do Parque da Juventude tem uma sala especial para surdos. 
 
São boas notícias, mas ainda há muita coisa a ser feita. Um dos maiores problemas é o alto 
custo de equipamentos e soluções tecnológicas importantes aos deficientes. Só a cadeira hi-
tech de Pelegrino custou cerca de US$ 30 mil. O software que MAQ tem em seu celular custa 
R$ 730. 
 
Tudo 'culpa' da tecnologia de ponta, mas há opções gratuitas como o programa MouseCamera, 
que Pellegrini utiliza para escrever textos. 
 
Nesta edição do Link, mostramos como está a inserção de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho, apresentamos algumas soluções tecnológicas e conversarmos com empresas e 
desenvolvedores brasileiros que buscam garantir aos deficientes o direito à acessibilidade, 
essencial para que tenham uma vida normal e produtiva. 
 
DEFICIENTES NO BRASIL 
 
24, 5 milhões 
 
de brasileiros possui alguma deficiência física, auditiva, mental, visual ou múltipla (Fonte: 
IBGE) 
 
38,7% das crianças 
 
entre 4 e 6 anos que são portadoras de alguma deficiência não freqüentam a escola (Fonte: 
IBGE) 
 
500 brasileiros 
 
se tornam deficientes todos os dias, seja por acidentes e 
doenças que deixam seqüelas (Fonte: ONU e OMS) 
 
5.078 universitários 
 
de quase 4 milhões de estudantes recenseados em 2003 pelo MEC tinham alguma deficiência  
 

 
Leia mais: 



Eles criaram na internet o 'telejornal inclusivo'  
Gustavo Miller  
 
Telelibras traz o olhar dos deficientes  
 
Um telejornal inclusivo. É essa a proposta do programa Telelibras, da ONG Vez da Voz, 
veiculado na web há mais de um ano e que já tem mais de cem vídeos. 
 
Exibido no endereço www.vezdavoz.com.br/telelibras, o noticiário é realizado por uma equipe 
de profissionais de São Paulo, Campinas e Brasília. 
 
Além dos apresentadores que ficam no estúdio, 'repórteres especiais' fazem as reportagens 
externas: um rapaz surdo e outro cego, um cadeirante, um garoto com Síndrome de Down e 
uma jovem com baixa visão (5% do total), a cantora Sara Bentes. 
 
Dentro ou fora do estúdio, os repórteres sempre têm ao seu lado um instrutor e intérprete de 
Libras, a Língua Brasileira de Sinais. 'Aquela coisa da TV de colocar o tradutor de Libras em 
uma janela pequena dentro da tela diminui o deficiente', provoca a fonoaudióloga Cláudia 
Cotez, presidente da Viva Voz. 
 
Segundo ela, o telejornal foi criado 'para criar um meio de comunicação que seja mais 
humano'. 'A pessoa com deficiência fica muito tempo na internet, que é um meio acessível 
para eles se informarem', explica. 
 
Os apresentadores e repórteres foram treinados para fazer o chamado 'texto inclusivo'. Eles 
dão a notícia de um jeito simples e didático, que visa facilitar a compreensão de cegos e 
surdos. 
 
'Muitos deficientes não compreendem as notícias dos telejornais das emissoras abertas, que 
não são preparados para eles. Um surdo de Fortaleza me pediu outro dia para explicarmos 
para ele o caso Isabella', comenta Cláudia. 
 

 
Leia mais: 
 
Deficientes e empresas ganham com a inclusão  
Bruno Galo e Gustavo Miller  
 
A inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho está transformando a vida de 
muitas empresas para melhor  
 
Em setembro de 2006, Rafael Macedo da Cunha, de 23 anos, conseguiu o seu primeiro 
emprego. Ele sofre de artrite reumatóide juvenil, que afeta principalmente sua coluna vertebral 
e os membros inferiores e o obriga a usar muletas. 'Bati na porta de muitas empresas que não 
me aceitaram por causa da deficiência. Desde que consegui essa oportunidade minha mãe 
anda super feliz', sorri. 
 
Rafael trabalha em casa - onde mora com os pais e a irmã - como atendente de telemarketing 
da Uranet, empresa de tecnologia na área de call-center. 'Agora tenho a minha vida. Sinto que 
sou útil e estou fazendo a minha parte na sociedade', diz. 
 
Rafael diz gostar de trabalhar em casa, entre outros motivos porque seria complicado se 
locomover todos os dias até o trabalho. Mas sente falta de um convívio maior com os colegas - 
com quem conversa, às vezes, pelo MSN. A cada 15 dias vai à empresa para fazer um 
acompanhamento de suas atividades. 
 
LEI DE COTAS 
 



O sistema de cotas empregatícias para pessoas com deficiência surgiu na Europa no século 
passado, com o objetivo de empregar soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. No Brasil, 
foi introduzido em 1999, com a regulamentação da chamada Lei de Cotas, de 1991. 
 
Segundo a norma, empresas com cem ou mais funcionários são obrigadas a preencher de 2% 
a 5% do seu quadro com portadores de deficiência. Até 2001 o número de contratados era 
insignificante. No Estado de São Paulo, apenas 601 deficientes estavam empregados. 
 
A partir de 2003 o Ministério do Trabalho começou a autuar empresas que descumprissem a 
lei. De lá pra cá muita coisa mudou e, em abril deste ano, o número de trabalhadores com 
deficiência empregados chegou a 82.301 em São Paulo. 
 
'Há quatro anos começamos um programa de fiscalização e o resultado já está aparecendo', 
afirma o médico e auditor fiscal do programa de inclusão da Delegacia Regional do Trabalho de 
São Paulo (DRT-SP), José Carlos do Carmo. Apenas em 2008 foram cerca de 300 autuações. 
As multas, que podem ser reiteradas de três em três meses, variam entre R$ 1.254,89 e R$ 
188.231,92, de acordo com o tamanho da empresa. 
 
REDUZIR AS LIMITAÇÕES 
 
Por parte das empresas, o primeiro passo é cumprir a lei. E, por parte do Estado, exigir o 
cumprimento. Mas não adianta empregar uma pessoa com deficiência sem oferecer condições 
para que ela trabalhe adequadamente. Isso é prejudicial à empresa, que não pode se dar ao 
luxo de ter um funcionário que não produza, e ao funcionário, que quer se sentir útil e 
valorizado. 
 
É aí que entra a tecnologia: as empresas precisam investir em equipamentos e softwares (leia 
mais nas págs. 9 e 10) para reduzir as limitações de seus funcionários, tornando-os aptos a 
mostrar sua capacidade. Com freqüência são soluções caras, que ficam mais acessíveis quando 
usadas por um grupo maior de pessoas. 
 
Gilmar de Freitas Mariano, de 24 anos, formado em pedagogia e cego desde os 12 anos, 
trabalha no HSBC desde 2004 e é enfático ao afirmar que 'não teria condições de fazer as 
atividades sem o Jaws (software leitor de tela)'. 'Realmente mudou minha vida.' 
 
Campeão de vendas entre todos os operadores de telemarketing do banco em 2005, Mariano 
trabalha hoje como analista na área de qualidade. 'Sempre me senti capaz, e a tecnologia 
propiciou igualdade de condições.' 
 
Também é preciso treinar e capacitar. 'Os deficientes têm um histórico de exclusão. Muitos não 
sabem direito português e matemática, então como pedir para eles aprenderem logo 
informática?', observa a vereadora paulistana Mara Gabrilli, tetraplégica. 
 
'As empresas investem na qualificação de olho na longevidade do funcionário', afirma 
Fernando Ruibal Solla, diretor de negócios da Techaccess, empresa que atua na área de 
inclusão, acessibilidade e tecnologia. 
 
Para elaborar uma política consistente de contratação de pessoas com deficiência, a HP Brasil 
buscou o apoio do Instituto Paradigma (entidade do terceiro setor que promove a inclusão). 
'Tratamos a todos de forma igual. Esse não é um programa social nem de doação. Os 
resultados a serem obtidos (pelos funcionários com deficiência) são iguais aos dos demais 
funcionários', diz o diretor de RH, Jair Pianucci. 
 
Pode parecer uma postura um pouco rígida, mas ela é elogiada pelos funcionários com 
deficiência. 'Queremos ser tratados como todos, não somos coitados', diz Salomão Rodrigues 
de Lira Jr. (foto), 29 anos, funcionário da HP. 
 
Já o HSBC criou um programa de capacitação em parceria com a ONG Unilehu - Universidade 
Livre para a Eficiência Humana. 'Precisávamos cumprir a cota e optamos por esse modelo. 



Esperamos contratar mais de mil pessoas até 2010', explica o gerente de RH do banco, Luiz 
Moura. 
 
Apesar das dificuldades e da necessidade de investimentos substanciais, os executivos ouvidos 
pela reportagem foram unânimes em dizer que a inclusão é boa para todos. 'A empresa fica 
mais humana com essa diversidade', afirmou Lairton Correa, gerente de efetivo do RH da 
Petrobras, que conta com mais de mil deficientes no seu quadro. 
 
AINDA FALTA 
 
Apesar de todos os avanços, a DRT-SP calcula que hoje ainda haja mais de 100 mil vagas no 
Estado a serem preenchidas pelas empresas, para que todas passem a cumprir com a cota. 
Mas o que falta para que mais deficientes sejam contratados? 
 
Para a educadora Ana Maria Barbosa, coordenadora da Rede Saci, da USP (Universidade de 
São Paulo), que atua na divulgação de novas tecnologias, o problema é a desinformação. 
 
'As empresas desconhecem muitas vezes tudo o que já está disponível (em termos de 
tecnologia) e essa desinformação é trágica', lamenta Ana Maria. 
 
OS DEFICIENTES E O TRABALHO 
 
82.301 pessoas 
 
com deficiência já estavam empregadas no Estado de São Paulo, em abril desse ano. 
(Fonte:DRT-SP) 
 
100 mil vagas 
 
faltam ser preenchidas por pessoas com deficiência para que as empresas no Estado de São 
Paulo, estejam de acordo com a Lei de Cotas. (Fonte: DRT-SP) 
 
40,7% das chances 
 
de emprego para as pessoas com deficiência estão no Estado de São Paulo. (Fonte: DRT-SP) 
 
601 pessoas 
 
com deficiência estavam empregadas em 2001 no Estado de São Paulo. (Fonte: DRT-SP) 
 
14 é o número 
 
de vezes que cresceu o número de funcionários com deficiência nas empresas do Estado de 
São Paulo, entre 2003 e o mês de abril desse ano. (Fonte: DRT-SP) 
 
300 multas 
 
foram emitidas somente neste ano pela Delegacia Regional do Trabalho-SP. Os valores variam 
entre R$ 1.254,89 e R$ 188.231,92. (Fonte:DRT-SP) 
 
43% dos deficientes 
 
empregados no Estado de São Paulo são portadores de deficiência física. (Fonte: DRT-SP) 
 
36% das pessoas 
 
com deficiência empregadas no Estado de São Paulo são portadores de deficiência auditiva. 
(Fonte: DRT-SP) 
 



10% dos deficientes  
 
empregados no Estado são reabilitados, ou seja, pessoas que se afastaram do trabalho e 
depois voltaram à empresa. 
(Fonte: DRT-SP) 
 
6% dos funcionários 
 
com deficiência empregados no Estado são portadores de deficiência visual. (Fonte: DRT-SP) 
 
4% dos deficientes 
 
empregados em São Paulo são portadores de deficiência mental. 
(Fonte: DRT-SP) 
 
1% dos portadores 
 
de deficiência empregados são portadores de deficiências múltiplas. 
(Fonte: DRT-SP) 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 jun. 2008, Link, p. L1 e L8. 


