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Funções aquém da formação e preconceitos são empecilhos 
 
Escassez de oportunidades e preconceito são obstáculos relatados por pessoas com deficiência 
que buscam trabalho. 
 
Mesmo no caso de profissionais qualificados, ter diploma universitário ou curso superior em 
andamento não reduz as dificuldades. 
 
Falta de acessibilidade, atribuição de funções aquém das suas habilidades e desrespeito são 
alguns dos problemas encontrados por profissionais ouvidos pela Folha. 
 
A biblioteconomista Helena Maranhão, 27, que teve paralisia cerebral e fala e se movimenta 
com dificuldade, diz ter sido isolada do público em seu último emprego, em uma biblioteca de 
São Paulo. 
 
Lá, onde trabalhou por três meses, a carteira de trabalho registrava "auxiliar de serviços 
gerais". Mesmo desempenhando uma função mais qualificada -Maranhão fazia pesquisa para 
novas aquisições-, a profissional conta que teve de ficar em uma sala fechada. 
 
"Se a empresa tivesse preparo, eu estaria no balcão, em contato com os usuários." 
 
Moradora do Itaim Bibi (zona oeste), Maranhão tem acesso a tratamento médico e a um 
acompanhante para voltar para casa depois do serviço. 
 
Mas, na empresa em que trabalhou e de que foi demitida por "não atender às expectativas", 
ela não tinha acesso a um teclado especial, o que agilizaria seu trabalho. 
 
Apesar de concorrer a vagas reservadas a deficientes, a profissional recebe ligações que 
mostram o despreparo de recrutadores. "Perguntam se estou bêbada. Nunca pensam que é a 
minha voz normal", diz. 
 
Acesso 
 
Fernanda Bucci, 25, cursou psicologia até o segundo ano na Unip (Universidade Paulista). 
Moradora de Perdizes (zona oeste), fala e se locomove com dificuldade, devido à falta de 
oxigenação que sofreu no momento do parto. 
 
A profissional ressalta que pode assumir muitas funções, mas, para isso, precisa de um 
mínimo de acessibilidade. 
 
Ela conta já ter ido a mais de 20 entrevistas de emprego desde que saiu da empresa do pai, 
em 2007. Mesmo lá, sendo filha do dono, conta que o preconceito era grande. "Tinha 
dificuldade para que cumprissem as minhas ordens", afirma. 
 
Outros profissionais relatam que, mesmo quando conseguem uma vaga, são alocados em 
funções que estão aquém da sua qualificação. 
 
A jornalista Leandra Migotto, 31, cadeirante, diz que foi "subaproveitada" na emissora de TV 
em que trabalhou. "Colocaram-me no telemarketing, não me deram chance", relata. 
 
Já o estudante maranhense Alex Pereira, 33, desistiu de procurar emprego na iniciativa 
privada, depois de ter sofrido gozações em um trabalho. Ele pretende terminar a faculdade de 
jornalismo e prestar um concurso público.  
 

 
Leia mais: 



 
"Ou merece piedade ou é super-homem", diz psicóloga  
 
Doutora em psicologia social pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica), Suely Harumi 
Satow estuda a identidade dos deficientes desde 1993. 
 
Segundo ela, esse profissional muitas vezes "não é visto como pessoa". "Ou é merecedor de 
piedade ou é super-homem, quando consegue ser socialmente visível. Não tem "ser humano" 
nessa visão", aponta. 
 
No entanto, ela diz que, devido à articulação dos deficientes, há um avanço na busca pelos 
direitos desse grupo. 
 
Para Carlos Aparício Clemente, autor do livro "Trabalho Decente para a Pessoa com 
Deficiência", as empresas brasileiras são preconceituosas, e a fiscalização, ineficiente. 
 
"O "Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e suas Ações 
Afirmativas" , realizado [em 2007] pelo Instituto Ethos e pelo Ibope, indica que a participação 
de deficientes está abaixo do exigido nas grandes corporações brasileiras." 
 
Ele diz que a tendência de colocar deficientes em posições menos qualificadas é comprovada. 
"Só 0,4% dos executivos têm algum tipo de deficiência." 
 

 
Leia mais: 
 
Bancos de dados e sites ajudam a encontrar vaga  
 
Cresce número de deficientes em cursos superiores 
 
Bancos de dados específicos e sites de vagas podem auxiliar o profissional com deficiência que 
busca colocação no mercado de trabalho. 
 
No dia 1º de setembro, o Senai-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São 
Paulo) lança o Banco de Pessoas com Deficiência nas 87 escolas da rede. 
 
O objetivo é unir empresas e deficientes na busca por emprego e por adequação à lei de cotas, 
segundo Helvécio Siqueira de Oliveira, diretor do Senai de Itu (SP), onde o banco já funciona 
desde fevereiro. 
 
Quem quiser se antecipar ao lançamento oficial poderá inscrever-se durante o 31º Conarh 
(Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas), de 19 a 22 de agosto, no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo (www.conarh.com.br). 
 
Nível superior 
 
Outra fonte de busca de vagas é o site Deficiente Online (www.deficienteonline. com.br), que 
antecipou a iniciativa do Senai. 
 
Segundo Claudio Tavares, idealizador do site, 63% dos candidatos com cadastro no site têm 
ensino superior, mas somente 15% das vagas são destinadas a eles. 
 
Para Oliveira, do Senai, depois das dificuldades de se transportar no espaço urbano, "o 
principal problema é a falta de informação dos profissionais de recursos humanos quanto às 
habilidades das pessoas com deficiência". 
 
Há, porém, algum avanço. "A idéia de que não há trabalho qualificado para os deficientes está 
desmoronando", afirma. Ele destaca que, hoje, as pessoas com deficiência se aventuram mais 
no término dos estudos e nas relações sociais. 



 
A afirmação é corroborada pelo aumento de 320% no número de graduandos com deficiência 
no ensino superior brasileiro entre 1999 e 2006, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 
 
Gerente de projetos internos da multinacional HP, Patrícia Monteiro, 37, é formada em 
sistemas da informação e em administração de empresas. Ela tem uma doença degenerativa 
dos membros inferiores. 
 
Monteiro diz não sofrer preconceito e ser cobrada como os colegas. "Desde pequena, 
destaquei-me tendo as melhores notas. Sempre busquei minha independência", destaca. (AL) 
 

 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 ago. 2008, Empregos, p. 2-3. 


