Boletim eletrônico nº 051 AC 14/ novembro 2006

NOVAS IDÉIAS

Política de Acessibilidade nos
Municípios I - Uma tendência moderna

Sabemos que o Brasil é um país com as mais variadas diversidades nas mais diferentes localidades. São diversidades culturais,
geográficas, educacionais, etc. Porém, mesmo com tantas diferenças, existem ações que podem ser implementadas nesses
Municípios tão distintos que certamente melhorarão a qualidade
de vida de suas populações.
Dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(Censo Demográfico de 2000) demonstram que aproximadamente 15% da população brasileira têm alguma deficiência ou
incapacidade. Além destas, há pessoas idosas, pessoas com
mobilidade temporariamente reduzida, como grávidas, há pessoas obesas, pessoas baixas, pessoas muito altas. Ou seja, em
função da idade, estado de saúde, estatura e outros condicionantes, diversas pessoas têm necessidades especiais para receber
informações, chegar até pontos de parada, entrar em veículos ou
realizar seu deslocamento em espaços públicos.
Acessibilidade significa permitir que todos desfrutem de todos os
espaços e serviços que a sociedade oferece, independentemente
da capacidade de cada um. Em alguns municípios há um departamento específico, em geral ligado à Secretaria de Assistência
Social, para tratar das questões consideradas pertinentes às pessoas com deficiência. Ao abordar o tema desta forma é como se a
prefeitura excluísse as pessoas com deficiência da dinâmica
social, colocando-as numa espécie de caixinha rotulada. A vida
das pessoas com deficiência é como a vida de todos os cidadãos.
Ou seja, mais do que estruturar uma ou outra ação voltada para
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as pessoas com deficiência ou restrição temporária de mobilidade, para garantir a acessibilidade no município, a prefeitura
deve ter esta preocupação em todas as suas ações, desde as
especificações técnicas para mobiliário urbano ou habitações, até
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ações específicas em todas as áreas, como saúde, transporte, trabalho e educação, passando pelo atendimento ao público em
geral.
Desde 2004, há uma lei federal que estabelece normas gerais para
a promoção da acessibilidade para as pessoas com deficiência. O
decreto 5.296/2004 estabelece uma série de critérios básicos, em
diversas áreas, que devem ser observados e implementados por
todos os municípios e estados do Brasil. O decreto trata de cinco
eixos prioritários, sendo que os três primeiros dizem respeito a
ações de responsabilidade do poder público municipal: acessibilidade ao meio físico, acesso ao sistema de transportes coletivos
terrestres, aquaviários e aéreos, acesso à comunicação e à informação, acesso às ajudas técnicas, e à existência de um programa
nacional de acessibilidade com dotação orçamentária específica.
Ao considerar estes critérios para a formulação de políticas e
atendimento da população, o município melhora a vida de todos
os cidadãos, em geral, como acontece nas economias modernas
da maioria dos países desenvolvidos.
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