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Escalada  

(NÃO ASSINADO)

A acessibilidade se transformou em símbolo e palavra da moda. O significado do termo e seus resultados, previstos na 
Constituição Federal, demoram, no entanto, a ganhar forma e permitir o mínimo de restrições às pessoas portadoras de 
deficiência. A Declaração de Salamanca, resolução de 1994 das Nações Unidas, apresenta os procedimentos para a 
equalização de oportunidades para pessoas portadoras de deficiência. Da mesma forma, encontra-se respaldo na Lei de 
Diretrizes e Base, nas normas que regulamentam as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial e na Lei nº 10.098, 
que regula as normas gerais e critérios básicos da promoção da acessibilidade. Não há ausência de leis, mas falta de 
comprometimento com as normas estabelecidas e respeito para com a população. O estudo Retratos da Deficiência no 

      Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, apontou que no País 24,5 milhões de pessoas são portadoras de algum tipo de       
deficiência, incluindo física e mental – o que representava 14,5% da população em 2000. O número, apesar de alto, não 
significa que as conquistas sejam da mesma ordem nem que ocorram no mesmo ritmo. Em Jaú, por exemplo, foi preciso
que o Ministério Público movesse ação civil pública para garantir a acessibilidade dos deficientes a escolas e prédios 
públicos que, por lei, não deveriam ter barreiras físicas, fazer distinção a qualquer cidadão ou tolher direitos. Sem 
modificação da estrutura vigente, restringe-se o direito à educação e a todas as políticas públicas oferecidas pelos 
governos. E as administrações não estão sozinhas. A iniciativa privada também se movimenta vagarosamente nesse 
sentido. A intenção da TV em apontar o problema acabou por mostrar um fator a mais na questão, o econômico. Ao 
abordar as dificuldades pelas quais os deficientes passam, o escritor Manoel Carlos também mostrou recursos e 
equipamentos tecnológicos que facilitam a vida, mas pouco acessíveis à maioria. A falta de participação social, que 
afeta toda a população brasileira, é também uma barreira que precisa ser demolida. A representatividade, seja de 
conselhos ou entidades, é instrumento de pressão, forma para se reivindicar direitos e alertar a sociedade dos erros 
cometidos.


