
O
processo de seleção de funcio-
nários requer muita atenção
de qualquer gestor. É nesse
momento que serão escolhi-

dos aqueles que podem contribuir para o
crescimento da empresa. Capacidade pa-
ra assumir o cargo pretendido é essen-
cial, além de outros requisitos que não
podem ser deixados de lado, como a fa-
cilidade para trabalhar em grupo, e em
uma escola não é diferente. Mas e quan-
do a instituição envolve pessoas com ne-
cessidades especiais, quais critérios utili-
zar? E qual a melhor forma de incluí-los
no ambiente profissional?

O professor da Escola de
Administração de Empresas de São
Paulo (Fundação Getulio Vargas) e con-
sultor, Dorival Carreira, acredita que as
unidades de ensino devem analisar essa
integração da pessoa com necessidades
especiais sob a ótica das suas qualifica-
ções e não das suas restrições para o tra-
balho. "O mesmo procedimento deve ser

usado para selecionar qualquer pessoa.
Quando solicitamos o currículo de um
profissional, perguntamos o que ele não
sabe fazer, quais são as suas deficiên-
cias? Não! Desejamos somente identifi-
car suas aptidões para compará-las com
o perfil do cargo e escolher o melhor pro-
fissional para nossa empresa", afirma.

O primeiro passo para a inclusão
profissional é mapear as funções que
podem ser exercidas por pessoas com
deficiência. "O cargo de vigilante, que
exige o trabalho em pé e perseguição
a um assaltante, por exemplo, não po-
de ser ocupado por um cadeirante. Mas
ele poderá ser um recepcionista, auxi-
liar de escritório, comprador, diretor
de marketing e presidente da empresa",
explica Dorival. Feito isso, chega a hora
de aplicar os testes de seleção. "Todos os
candidatos podem ser avaliados juntos,
sem distinção para quem tem alguma
deficiência. Aquele que for mais capa-
citado deverá ocupar a vaga. O avalia-

dor não deve olhar as limitações, mas
observar as habilidades. Esse deve ser
o foco", sugere Rosaria Passos, direto-
ra de Recursos Humanos do Grupo Ser
Educacional, que compreende escolas e
faculdades situadas no Nordeste.

Foi na instituição localizada em
Pernambuco que Luiz Lucena conquis-
tou a vaga para auxiliar de biblioteca.
"Este é o meu primeiro emprego com
carteira assinada. Escutei muitos 'não'
antes de alguém perceber realmente
do que eu era capaz. A minha defici-
ência física não impede que o meu tra-
balho seja bem feito. Muito pelo con-
trário: é um desafio", frisa ele, que está
há três anos na mesma empresa. Sobre
a importância de trabalhar numa ins-
tituição educacional, ele diz: "Acredito
que esse contato vai contribuir para
formar cidadãos mais conscientes. A
sociedade se prende aos estereótipos.
Quando uma pessoa conhece alguém
com necessidade especial, às vezes não
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sabe como lidar com ele. A convivência quebra esse medo e
qualquer preconceito."

No dia a dia, o tratamento entre os funcionários deve ser
igual, com as mesmas responsabilidades e direitos. Não é éti-
co amenizar para um e cobrar mais do outro. "Não existe di-
ferença. Se duas pessoas, uma com deficiência e outra sem,
ocupam os mesmos cargos, podem e devem ser cobradas de
igual modo. Elogios e críticas devem ser feitos quando forem
merecidos. A relação precisa ser a mesma", afirma a coorde-
nadora de relacionamento Adriana Paiva, também do Grupo
Ser Educacional. Ela é responsável pelo call center onde traba-
lha Claudine Medonça, 25 anos, que possui deficiência física.
"Acho que essa atitude é correta. Não gostaria de ser tratada
de maneira diferente em relação aos meus colegas de trabalho.
Encaro uma advertência como um aprendizado e acho que ela
não deve deixar de ser feita quando pode contribuir para a me-
lhoria do meu desempenho", ressalta Claudine.

O contrário pode trazer prejuízos para a unidade escolar.
"O mau aproveitamento da pessoa com deficiência pode dei-
xá-la insegura. Os colegas de trabalho também irão começar
a julgá-la incapaz. Dessa forma, a empresa pode acabar co-
metendo o erro de cortar as vagas destinadas a esses traba-
lhadores", adverte Dorival.

O recepcionista Marco Antônio Melo, de Natal (RN),
que possui deficiência auditiva leve, já viveu uma situação
semelhante na corporação onde atuava. "Algumas pessoas
olhavam para mim com pena. E, quando o chefe do meu se-
tor começou a aliviar o meu trabalho, aí é que me rotula-
ram como coitadinho e incapaz", lembra. Há cinco anos na
Escola Reino das Letras, ele se mostra feliz por poder en-
sinar as crianças a conviverem com uma pessoa especial.
"Elas ficam curiosas para saber por que uso aparelho auditi-
vo e se escuto pouco ou muito. Dá para notar que é um des-
pertar para o conhecimento. Não tem maldade alguma. Elas
estão sendo formadas sem preconceitos, sabendo lidar com
as diferenças. Isso é um progresso", comemora.

De fato, a pessoa com deficiência e a equipe que irá re-
cebê-la precisam ser preparadas para esse contato. "É uma
experiência nova. Não pode haver vergonha ou desconfian-
ça entre ambas as partes. A pessoa com deficiência necessi-
ta estar confiante e segura para exercer sua função. E o gru-
po precisa tratá-la com respeito, tendo a consciência de que
se trata de um profissional como qualquer outro", recomen-
da Rosaria, do Grupo Ser Educacional. "Na verdade, é um
exemplo para mim, que às vezes reclamo tanto e não apro-
veito as oportunidades que tenho. Ver um deficiente se su-
perar é um estímulo e percebo que os estudantes também
têm esse pensamento", completa Vera Lúcia Alcoforado, co-
lega de trabalho de Marco Antônio.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde),
vinculada à ONU (Organização das Nações Unidas), pelo
menos 10% da população brasileira apresenta algum tipo de
deficiência.-Considerando que o Brasil tem mais de 185 mi-
lhões de habitantes (dados do IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), chegamos ao número de 18,5 mi-
lhões de pessoas com necessidades especiais.

A abertura do mercado de trabalho para pessoas com defi-
ciência começou em julho de 1991, quando o então presiden-
te Fernando Collor de Mello sancionou a Lei 8.213, que, entre
outras propostas, estabelece uma reserva de vagas nas empre-
sas com mais de cem funcionários (confira o quadro "A regra
é clara!"). "Esse recorte de vagas é muito significativo, porque
abriu mais possibilidades de contratação. A lei ajudou a mudar
paradigmas e é garantia de mais autonomia e contribuição pa-
ra o rendimento familiar", destaca João Rocha, presidente da
Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência
(SEAD), órgão vinculado ao Governo de Pernambuco.

O professor Dorival salitenta que a lei pode ser interpre-
tada de vários prismas. "Um deles é que um empresário não
é um assistente social. Ele busca uma pessoa capacitada para
ocupar cargos em sua empresa, independentemente de ser
deficiente ou não. Então, as instituições de formação profis-
sional precisam se preocupar em preparar essas pessoas
para um mercado aquecido por qualificação", explica.

O contador Romero Azevedo, de São Paulo (SP), que é
surdo e trabalha há seis anos para várias redes de ensino,
concorda com a necessidade de capacitação. "As vagas exis-
tem, mas, se a pessoa não for preparada, não poderá ocupá-la.



Concorro com vários profissionais que não
têm nenhuma deficiência, mas é a quali-
dade do meu trabalho que me fez ser esco-
lhido", conta.

Em uma empresa, inclusive em uma
escola, a política de capacitação de fun-
cionários precisa incluir a pessoa espe-

ENTENDA AS DEFICIÊNCIAS
Auditiva
É a perda total ou parcial, congênita
ou adquirida, da capacidade de com-
preender a fala pelo ouvido. O fato
de uma pessoa ser surda não signifi-
ca necessariamente que ela seja mu-
da. O surdo pode falar, por meio de
exercícios fonoaudiológicos. Esses
são chamados de surdos oralizados.

Física
É uma variedade de condições não sen-
soriais que afetam o indivíduo em ter-
mos de mobilidade, coordenação mo-
tora geral ou da fala, como decorrência
de lesões neurológicas, neuromuscula-
res e ortopédicas, ou ainda de malfor-
mações congênitas ou adquiridas. As
pessoas que usam cadeiras de rodas
podem ser chamadas de cadeirantes.

Intelectual
Caracteriza-se por registrar um fun-
cionamento intelectual geral signifi-
cativamente abaixo da média, oriun-
do do período de desenvolvimento,
associado a limitações em duas ou
mais áreas da capacidade de adap-
tação ou da capacidade do indiví-
duo em responder adequadamente
às demandas da sociedade, em as-
pectos como cuidados pessoais e
habilidades sociais, por exemplo.

Visual
É a redução ou perda total da capacida-
de de ver. É dividida em quatro estágios:
leve, moderada, severa e profunda.

Deficiência múltipla
É a associação, no mesmo indiví-
duo, de duas ou mais deficiências
primárias (intelectual/visual/auditi-
va/física), com comprometimentos
que acarretam atrasos no desen-
volvimento global e na capacidade
adaptativa.

cial. "Todos precisam ser recepcionados,
treinados e acompanhados. Se a empresa
tem um trabalho de qualificação profissio-
nal, por que barrar o deficiente? Essa in-
clusão é imprescindível", considera a coor-
denadora de relacionamento Adriana. Os
gestores também precisam estar atentos
quanto à acessibilidade. A escola deve es-
tar fisicamente adaptada para receber es-
ses trabalhadores, assim como alunos que
tenham algum tipo de deficiência.

Outro aspecto que deve ser levado em
consideração é a forma de se referir à pes-
soa com deficiência. Não há problemas
com os termos deficiente, especial, ce-
go, surdo e cadeirante, desde que usados
sem causar contrangimentos. "O inaceitá-
vel é dizer que tenho um problema ou um
defeito. Não sou peça de carro, sou uma
pessoa. A deficiência também não é uma
doença", explica o auxiliar de biblioteca
Luiz. Expressões como aleijado, ceguinho
e mongolóide são consideradas ofensivas
e podem prejudicar o ambiente profissio-
nal. Chamar uma pessoa que tenha defi-
ciência auditiva de surda-muda também
não é correto. O fato de uma pessoa ser
surda não a impede de falar (veja o qua-
dro explicativo das deficiências).

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
De acordo com a coordenadora geral da
Fundação Síndrome de Down, Luciana
Togni Surjus, pessoas com deficiência in-
telectual também podem ser inseridas no
mercado de trabalho, desde que acompa-
nhadas e previamente treinadas para as-
sumir uma função específica. "Fazemos
um trabalho de mediação das relações
entre jovens e adultos com deficiência e
empresas, trabalhando na potencializa-
ção de suas habilidades, e estamos tendo
bons resultados", relata.

A entidade está realizando uma
experiência inédita no Brasil em par-
ceria com a Prefeitura Municipal de
Campinas, em São Paulo. Trata-se da
inserção de pessoas com maior com-
prometimento intelectual, não ele-
gíveis ao mercado formal pela lei de
cotas, em atividades do serviço públi-
co. "Essa prática é inspirada na ex-
periência da Prefeitura de Barcelona
(Espanha) e aponta caminhos para
ampliação de repertório das pessoas
com deficiência, na via de quem passa

A REGRA É CLARA!
A Lei 8.213 determina que as em-
presas com mais de cem funcioná-
rios reservem um percentual das
vagas para as pessoas com necessi-
dades especiais. A distribuição deve
ser feita de acordo com o número
total de funcionários:

Número total
de funcionários
Até 200
De 201 a 500
De 501 a 1000
Mais de 1000

Percentual
de reserva

2%
3%
4%
5%

a ser colega de trabalho e não profis-
sional-interventor", informa.

Segundo ela, o termo deficiência
mental vem sendo substituído por defi-
ciência intelectual, de acordo com orien-
tações da ONU. "Isto para que seja mais
representativo do que significa, de fato,
a doença mental, que se refere a trans-
tornos psiquiátricos não necessariamen-
te acompanhados de déficit intelectual",
explica.

Uma instituição comprometida com
a educação de qualidade e a formação de
cidadãos conscientes precisa derrubar a
barreira do desconhecimento e receber
as pessoas com necessidades especiais,
tanto como alunos quanto como profis-
sionais. Não há por que ter receio de in-
cluí-los no quadro de funcionários da es-
cola. Basta aliar a capacidade de cada um
ao perfil do cargo que deverá ser ocupado.
Competência não tem distinção. 
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