
Sem barreiras
POR DENISE TURCO

REVELAR o UNIVERSO DESCONHECIDO DOS DEFICIENTES PARA TODA A SOCIEDADE
FOI A TAREFA QUE MARA GABRILLÍ ABRAÇOU DEPOIS DE FICAR TETRAPLÉGICA EM

UM ACIDENTE DE CARRO. PARA O MUNDO CORPORATIVO, ELA PROPÕE A ATITUDE

TRANSFORMADORA DE ELIMINAR BARREIRAS, FÍSICAS OU NÃO, E PROMOVER A INCLU-

SÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS. As EMPRESAS PRECISAM IR ALÉM DAS

PRÁTICAS ASSISTENCIALISTAS E ABRIR AS PORTAS PARA UM IMPORTANTE PÚBLICO,

CADA VEZ MAIS ATIVO NA SOCIEDADE.

Qual é o perfil das pessoas com defi-
ciência no Brasil?
A maioria tem nível de renda baixo e situ-
ação educacional e cultural também muito
desprivilegiada. Em São Paulo, as pessoas
com deficiência auditiva, visual, mental e
física, e as pessoas com mobilidade re-
duzida, que são idosos, gestantes, obesos
e pessoas com deficiências temporárias,
somam 3 milhões somente na capital. É
um número gigantesco. É por isso que dis-
ponibilizar acessos e serviços para essas
pessoas já deixou de ser responsabilidade
social. E preciso que as empresas abram
as portas para um nicho de mercado im-
portante e que consome.

A situação dos deficientes no País
mudou bastante nos últimos anos, e
hoje eles participam mais ativamente
na sociedade. Você poderia traçar um
panorama dessas mudanças?
Sofri o acidente há catorze anos e nesse pe-
ríodo assisti a muitas mudanças de atitude
por parte das pessoas com deficiência; es-
tão saindo mais de casa, dando a cara para
bater. De outro lado, as pessoas começaram

a contemplar esse público, lembrar que ele
existe. Empresários deixaram seus estabele-
cimentos mais acessíveis, escolas passaram
a receber pessoas com deficiência. Mas tem
uma mudança que é possível dimensionar
em números. Em 2001 havia cerca de cem
pessoas com deficiência trabalhando com
carteira assinada no Estado de São Paulo.
Hoje são 80 mil.

* E essas oportunidades mudaram a
vida dos deficientes.
Isso foi um upgrade na vida dessas pessoas,
porque elas passaram a trabalhar e con-
sumir. Ainda temos de preencher 130 mil
vagas, mas acho que 80 mil é um número
significativo. As organizações não-gover-
namentais também fizeram muito nos úl-
timos anos. Em relação ao transporte, em
2005 havia 300 ônibus com elevador em
São Paulo; hoje tem 3 mil veículos com
piso baixo e isso permite dar acesso para
anão, cadeirante, cego, para todos.

Como vê essas mudanças em relação
ao governo?
A criação de um órgão executivo, a Secre-

taria Municipal da Pessoa com Deficiência
e Mobilidade Reduzida, em São Paulo, que
trabalha focada nessa causa, foi um gran-
de passo. Foi preciso sensibilizar o próprio
poder público para que a administração
desenvolvesse um conceito de inclusão e
de acessibilidade e o tornasse uma estraté-
gia. São Paulo foi o primeiro município do
Brasil a criar essa Secretaria; Porto Alegre
e Rio de Janeiro seguiram o exemplo.

O que ainda falta para os portadores
de deficiência participarem mais da
sociedade?
Falta educação, trabalho, esporte, cultu-
ra, saúde, desenvolvimento social. Mas
há quatro questões estruturais. Primeiro,
a saúde. Se a pessoa não tiver saúde, ela
não vai sair de casa. Depois a educação,
o transporte e a calçada. Não adianta
investir no transporte se a pessoa não
consegue chegar no ponto de ônibus, e
não adianta investir na calçada se ela nem
tiver para onde ir. Educação é algo básico
para conseguir um emprego. Aquelas 130
mil vagas de trabalho ainda não foram
preenchidas porque a maioria das pessoas
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EXEMPLO
DE SUPERAÇÃO

Mara Gabríllí é vereadora
(PSDB) na cidade de São
Paulo, Há catorze anos, sofreu
um acidente automobilístico
que a deixou tetraplégica, A
partir de então, a psicóloga
e publicitária começou a
luta para facilitar a vida das
pessoas com deficiência e
fundou a organização não-
governamental Projeto Próximo
Passo, que promove o esporte
para esse público e fomenta
pesquisas científicas para a
cura de paralisias, De 2005
a 2007, esteve à frente da
Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência e Mobilidade
Reduzida, na capital paulista,

com deficiência não conseguiu aprender
português e matemática.

A sociedade já entende melhor as ne-
cessidades dos deficientes? Há pre-
conceito?
Eu não chamo de preconceito, mas de fal-
ta de hábito. Afinal, a maioria das pessoas
com deficiência não sai na rua. Então, não
há convivência. Ainda é um assunto tabu,
porque qualquer um pode ficar com uma
deficiência, e as pessoas não gostam de fa-
lar de assuntos que as tornem vulneráveis.
Acho que uma das principais precursoras
desse entendimento maior da sociedade
em relação às pessoas com deficiência é a
mídia e também as novelas. Colocar uma
criança com Síndrome de Down e um cego
em uma novela é algo transformador.

Falando sobre trabalho, a Lei Federal
n° 8.213, de 1991, estabelece que em-
presas com cem ou mais emprega-
dos preencham de 2% a 5% dos seus
cargos com pessoas deficientes. Esta
medida funciona na prática?



Mara Gabríll

Ela funciona efetivamente, e as 80 mil va-
gas de emprego preenchidas confirmam
isso. Hoje há muitas empresas interessadas
em realmente fazer inclusão. Outras estão
interessadas em apenas cumprir a lei; con-
tratam pessoas com deficiência, chamam
a Delegacia Regional do Trabalho (DRT)
para fiscalizar e depois mandam as pesso-
as para trabalhar em casa. Essas empresas
não ficam com o maior benefício que a
lei proporciona, que é humanizar todos os
funcionários. As empresas que fazem a real
inclusão percebem que a performance dos
funcionários melhora por causa da inclu-
são e da diversidade.

Alguns supermercadistas dizem que
abrem vagas para deficientes, mas
não conseguem preenchê-las.
Os supermercados podem chamar os de-
ficientes para que eles sejam capacitados,
porque muitos deficientes não têm nível
educacional equiparado com a vaga dis-
ponível. Mas tem outras questões que
dificultam a contratação. Uma delas é o
próprio acesso da cidade. As pessoas com
deficiência não conseguem chegar a mui-
tos lugares.

Além disso, a maioria dos deficientes
tem aposentadoria.
Sim, e, a partir do momento em que eles
têm a carteira assinada, perdem o benefí-
cio. A aposentadoria deveria ser suspensa
porque assim a pessoa poderia trabalhar e
depois ter a possibilidade de recuperá-la.
Ou ainda, seria mais justo manter para sem-
pre a aposentadoria, porque a pessoa com
deficiência tem um custo de vida muito alto.
Tem que comprar cadeira, remédio, sonda,
bengala, fralda. Eu, por exemplo, não posso
fazer nada se não tiver alguém comigo, pois
não mexo os braços nem as pernas.

No aspecto da responsabilidade so-
cial, o que o varejista pode fazer para ir
além das práticas assistencialistas?
É preciso abrir novas possibilidades. Al-
gumas empresas promovem cursos de ca-
pacitação para as pessoas com deficiên-
cia, absorvem parte dessa mão-de-obra e
disponibilizam o restante para o mercado.
Ao tentar tirar a defasagem cultural, eco-
nômica e educacional dessas pessoas, as

empresas fazem inclusão. O varejista pode
treinar os deficientes em atendimento ao
público, em gestão financeira, para tra-
balhar como repositores. Os surdos, por
exemplo, podem assumir tarefas ligadas
à organização, porque têm mais facilida-
de de concentração. A Prefeitura de São
Paulo tem um cadastro de 10 mil pessoas
com deficiência ávidas para serem capa-
citadas.

Como você avalia a acessibilidade nas
lojas do comércio em geral?
Há muita coisa a ser feita. Os shoppings
já oferecem facilidade de acesso, mas há

'' Prover serviços e
acessos a deficientes
deixou de ser
responsabilidade
social; é abrir as
portas para um
importante nicho
do mercado
consumidor

lojas em que os espaços entre as araras são
estreitos e não é possível entrar com ca-
deira de rodas no provador. Na rua é mais
complicado, porque os estabelecimentos
têm degraus, desníveis, portas estreitas,
pouco espaço, check-outs muito altos. No
supermercado, os espaços são mais amplos
por causa dos carrinhos, apesar de serem
mais estreitos que uma cadeira de rodas.
Fui jantar com um amigo, que é cego, mas
bastante independente e mora sozinho
em São Paulo, e uma das coisas de que
ele sente falta é saber diante de qual lo-
ja está. Dentro de um supermercado, se
ele pudesse saber onde o produto está na
gôndola, seria ótimo. Seria interessante ter
tiras em braile nas gôndolas. Ou então ter
um supermercado que fala (risos)!

E em relação ao atendimento?
Atendimento é um item importante. Um
serviço que é raro em supermercado é um
intérprete da Língua Brasileira de Sinais
(Libras) para atender um surdo. A em-
presa pode treinar alguns funcionários
em Libras. É importante sensibilizar os
funcionários para saber receber as pesso-
as com deficiência. Sabe por quê? Muitas
vezes uma atitude mal tomada inviabili-
za todo um investimento para derrubar
barreiras físicas. Mas também não precisa
haver excessos.

Como assim?
Por exemplo, quando entra um cadeirante
na empresa, ninguém trabalha mais, por-
que acha que tem de ajudá-lo. Não é assim.
A empresa tem que dar ferramentas para
a pessoa com deficiência trabalhar, tem de
equiparar as oportunidades.

Quais são os outros aspectos a serem
considerados pelas empresas?
É preciso integrar as pessoas com deficiên-
cia. No fundo, é a cidade que é deficiente
porque não foi planejada para receber esse
público que é gigantesco. A cidade foi pen-
sada para uma pessoa padrão, com deter-
minadas habilidades, determinado tama-
nho. Por isso, queremos que as empresas
adotem o desenho universal, desenvolvam
produtos e criem ambientes que contem-
plem toda a diversidade, como existe em
outros países.

Como os outros países tratam as pes-
soas com deficiência?
No Japão, eles pouco separam deficiência
de mobilidade reduzida, então o que é
feito para deficiente também é feito pa-
ra idoso. Lá, eles têm consciência de que
todos vão ficar com mobilidade reduzida
um dia. Acho isso muito interessante. As
calçadas em Tóquio têm acessibilidade
para cadeirante, para bicicleta e para
cego. Nos Estados Unidos, os hotéis não
têm mais cotas de apartamentos acessí-
veis, todos os quartos já são construídos
com desenho universal, todos têm portas
largas e são adaptáveis de acordo com a
necessidade da pessoa.
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