Deficiências dificultam trabalho
feminino
(O Estado de S.Paulo, 31/10/2014) Apenas 43% das mulheres com alguma
deficiência fazem parte da População Economicamente Ativa; entre homens
com deficiência, a proporção é de 56%
Mulheres com deficiência têm maior dificuldade de inserção no mercado de
trabalho do que os homens. A participação das pessoas sem nenhuma
deficiência, com idades entre 16 a 64 anos, na população economicamente
ativa é de 81,8% dos homens e 61,1% das mulheres. Se têm alguma
deficiência, essa proporção cai para 56,4%, entre homens, e 43,1%, entre
mulheres.
Mulheres com deficiência motora severa ou intelectual tem a menor
participação na população economicamente ativa: 34,8% e 20,8%,
respectivamente. As maiores participações de mulheres nessa situação foram
encontradas em Palmas (54,5%), Brasília (54,1%) e Macapá (53,7%).
No Brasil, das 45,6 milhões de pessoas (23,9% da população total), que têm
algum tipo de deficiência, 25,8 milhões são mulheres (26,5% da população
feminina) e 19,8 milhões são homens (21,2% da população masculina). Em
termos de deficiência “severa” (as que declararam ter “grande dificuldade”
ou “não consegue de modo algum” enxergar, ouvir ou caminhar/subir
escadas) ou deficiência mental/intelectual, foram identificadas 12,8 milhões
de pessoas (6,7% da população total), sendo 7,1 milhões de mulheres (7,3%
da população feminina) e 5,7 milhões de homens (6,1% da população
masculina).
Com o envelhecimento da população – principalmente a feminina -, a
proporção de pessoas idosas com deficiência severa é maior: 29% das
mulheres com 65 anos ou mais e 24,8% dos homens na mesma faixa etária. O
acesso à escola é um dos grandes desafios a ser enfrentado pelos governos.
Enquanto 97% das crianças de 6 a 14 anos, sem deficiência, frequentam a
escola; esse índice caiu drasticamente para as que têm deficiência motora

severa (somente 67,6% dos meninos e 69,7% das meninas nessa faixa etária
vão à escola).
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