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RESUMO
TEIXEIRA, Valquíria Prates Pereira. Acessibilidade como fator de equiparação de oportunidades para
pessoas com deficiência na escola: análise de garantias legais em países da América Latina. 2008. 122 f .
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo (FEUSP), São Paulo, 2008.
Esta é uma pesquisa qualitativa, de análise documental, cujo objeto de estudo é a legislação vigente sobre
acessibilidade em três países da América Latina: Brasil, Bolívia e México, no período entre 1990 e 2005. Os
objetivos deste estudo são analisar a legislação de acessibilidade nos países citados e comparar seus conteúdos,
verificando quais as relações entre as mesmas e as recomendações internacionais relacionadas ao tema neste
período. Os documentos foram abordados a partir de três categorias, desenvolvidas para este estudo:
acessibilidade física / arquitetônica; ajudas técnicas para a educação escolar e Cultura de acessibilidade. As
indagações que nortearam este estudo buscaram identificar: as especificidades dos direitos da pessoa com
deficiência na educação escolar (MAZZOTA, 2006; ROMITA, 2007; GARCIA, 2004; ODEH, 2000;
STAINBACK & STAINBACK 1999; AINSCOW, 2001; SASSAKI, 2004; FÁVERO, 2004; SOUSA &
PRIETO, 1999; PRIETO, 2003), o papel das recomendações internacionais referentes à pessoa com deficiência
no processo de elaboração de garantias legais (IDRM, 2004; CEPAL, 2003) e os desdobramentos do termo
acessibilidade como fator de equiparação de oportunidades na educação escolar da pessoa com deficiência
(NUNES & SOBRINHO, 2007; OLIVER, 1990; CONVINGTON & HANNAH, 1997; SCIS,2006; LENT, 2005;
HOGETOP & SANTAROSA, 2001; NASAA, 2005; TESSARO, 2004; MOYSÉS, 2001; MANZINI, 2006;
GRANDJEAN, 1998; AMARAL & NOGUEIRA, 2006; MARTINS NETO & ROLLENBERGER, 2006). Os
resultados apontam que as recomendações internacionais promulgadas pela ONU e a UNESCO entre 1990 e
2005 constituíram importantes fatores de difusão de parâmetros mínimos de direitos a serem assegurados às
pessoas com deficiência. A participação do Brasil nesses encontros promoveu um detalhamento maior de
questões previamente abordadas, além da aproximação conceitual com as recomendações internacionais.
Enquanto isso, na Bolívia passou-se a detalhar a educação escolar da pessoa com deficiência a partir da idéia de
equiparação de oportunidades, com diversos tópicos versando sobre aspectos da acessibilidade. O México cita as
pessoas com deficiência em sua legislação específica para educação e desenvolveu outras garantias legais
voltadas às suas necessidades de acessibilidade física, de comunicação e de convívio social. Esses dados nos
levam a concluir que a relação entre a publicação das recomendações internacionais e a criação de legislação
voltada à pessoa com deficiência não é um processo linear, mas sim dinâmico, num movimento de estímulo,
absorção e troca de conceitos, num relacionamento orgânico – e não hierárquico, que envolve ainda as próprias
leis locais e discussões de movimentos e lideranças da área. As recomendações internacionais, portanto, servem
de motivação, inspiração, orientação e marco para a elaboração de garantias legais, ou seja, um referencial a ser
incorporado pela legislação, que chega a ter peso de lei internacional, particularmente quando os países são
signatários desses documentos. Como possíveis desdobramentos deste estudo, destacam-se a pesquisa em torno
da relação entre os avanços na legislação e os aspectos da cultura de acessibilidade incorporados à realidade
cotidiana dos países analisados, bem como um aprofundamento acerca das contribuições do Desenho Universal e
da Ergonomia na promoção da educação escolar da pessoa com deficiência.
Palavras-chave: Acessibilidade. Pessoa com deficiência. Equiparação de oportunidades.

ABSTRACT
TEIXEIRA, Valquíria Prates Pereira. Accessibility as a tool on the equiparation of opportunities for people with
disabilities at schools: comparative analysis of Latin America legal warranties. 2008. 122 p.. Dissertation
(Master) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo (FEUSP), São Paulo, 2008.
This is a qualitative research of documental analysis. Its object is the current accessibility legislation between
1990 and 2005 in three Latin American countries: Brazil, Bolivia and Mexico. The goals on this work are: to
analyse the accessibility legislation of those countries and to compare their contents and meanings, checking the
relations between then and the international recommendations related to the theme during the period. The legal
documents were approached from three categories, developed for this research: physical / architectural
accessibility, assistive technology for school education and accessibility culture. The inquiries during the
development of this study aimed to identify: the specificities on the right to education for people with disabilities
(MAZZOTA, 2006; ROMITA, 2007; GARCIA, 2004; ODEH, 2000; STAINBACK & STAINBACK 1999;
AINSCOW, 2001; SASSAKI, 2004; FÁVERO, 2004; SOUSA & PRIETO, 1999; PRIETO, 2003), the role of
international recommendations on the elaboration process of legal warranties of accessibility for the education of
this (IDRM, 2004; CEPAL, 2003) and the elements that constitutes the notion of accessibility as an equiparation
of opportunities factor at the school education for them (NUNES & SOBRINHO, 2007; OLIVER, 1990;
CONVINGTON & HANNAH, 1997; SCIS, 2006; LENT, 2005; HOGETOP & SANTAROSA, 2001; NASAA,
2005; TESSARO, 2004; MOYSÉS, 2001; MANZINI, 2006; GRANDJEAN, 1998; AMARAL & NOGUEIRA,
2006; MARTINS NETO & ROLLENBERGER, 2006). The results show that the international recommendations
promoted by United Nations and Unesco, between 1990 and 2005, has been working as important tools on the
diffusion of parameters for the warranty of the rights of people with disabilities. The participation of Brazil on
the international meetings has promoted a quite good specification of questions previously mentioned and the
conceptual approximation with the international recommendations as well. At the Bolivian legislation, the school
education has become more detailed, approaching the idea of equalization of opportunities, with some topics
touching on accessibility aspects. In the school specific legislation of Mexico we have found some quotes on the
rights of people with disabilities and concise but well detailed warranties of physical, social and communication
access. These data take us to the conclusion that the relationship between the international recommendations and
the elaboration process of legal warranties at those countries is not linear, but dynamical, in movement of
conceptual stimulation, absorption and exchange, resulting in an organic – and not hierarchical – relation, that
involves the local laws and the organized movements and leaderships discussions. So, the international
recommendations works as motivational, inspirational, orientation and mark for the mentioned process, as well a
reference to be incorporated by the legislation, with status of international law, particularly when the country
signs their compromise with the international documents. We can point as possible researches from this, the
relationship between the legislation and the accessibility culture aspects incorporated on daily life in the
analyzed countries, or a deepen in the knowledge on the specific contributions of Universal Design and
Ergonomics in the process of promotion the school education for people with disability.
Keywords: Accessibility. People with disabilities. Equalization of opportunities.
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1 Caminhos até esta pesquisa e seus objetivos
“A educação é o ponto em que decidimos se amamos o
mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade
por ele”.
Hannah Arendt

O objeto de estudo desta pesquisa são as garantias legais de acessibilidade em países
da América Latina, com foco na educação escolar.
As origens de seus questionamentos motivadores e meu interesse pelo tema da
acessibilidade como fator de equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência1 na
escola tiveram início durante a graduação em Letras, na Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em 1996. A reflexão recorrente que
conduziu minha prática nesta área foram os aspectos da aquisição de linguagem e sua relação
direta com os processos cognitivos e de aprendizagem.
Uma visita ao Projeto Museu e o Público Especial, no Museu de Arte Contemporânea
(MAC) da Universidade de São Paulo (USP), aguçou esse interesse, levando-me a um estágio
voluntário2, seguido pela realização de uma pesquisa de iniciação científica3, conduzida e
orientada pela Profa. Dra Amanda Pinto da Fonseca Tojal, responsável por sua concepção e
coordenação.
Com foco na educação não-formal e especificamente voltado à arte-educação para
pessoas com deficiência, o projeto era composto por exposições educativas temporárias de
longa duração, concebidas com o objetivo de atender às necessidades educacionais especiais
de seu público-alvo.
Durante os três anos de iniciação científica orientados por Tojal, pesquisei os
processos de aprendizagem de pessoas com deficiência, buscando desenvolver diferentes

1
A utilização da terminologia pessoa com deficiência nesta pesquisa é intencional, pois seu principal foco recai
na população cujas condições de desvantagem em sua participação social e escolar são causadas por deficiências
ou limitações visuais, auditivas, intelectuais, físicas ou a combinação destas (FÁVERO, 2004).
2
Durante a realização desse estágio voluntário de caráter acadêmico, visando a ampliar meu contato com
processos educativos oferecidos às pessoas com deficiência, participei durante dois anos como colaboradora
voluntária em instituições especializadas no atendimento de pessoas com necessidades educacionais especiais,
dentre elas: Ahimsa (surdocegueira e múltipla deficiência), Fundação Dorina Nowill (deficiência visual), Centro
de Reabilitação Uniban (paralisia cerebral com ou sem comprometimento cognitivo) e Escola Especial de Ensino
Fundamental Neusa Basseto (deficiência auditiva e surdez).
3
A pesquisa, chamada Projeto Museu e o Público Especial: materiais multisensoriais para o ensino da arte,
contou com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, que custeou minha bolsa de
estudos durante dois anos.
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estratégias de acesso a conteúdos específicos da arte, compilados num material chamado Kits
Multisensoriais para o Ensino da História da Arte4.
A pesquisa tinha por premissa a elaboração de propostas de ensino para visitantes com
deficiência visual, auditiva ou intelectual5, que lhes possibilitasse a oportunidade de acesso
aos conteúdos, a partir de suas habilidades, potencialidades e experiências anteriores. Para
isso, estudamos os processos cognitivos de aprendizagem e de aquisição de linguagem
(VIGOTSKY, 2001; CHOMSKY, 1998; PINKER, 1994), tendo por foco o público com as
deficiências citadas. Além disso, realizamos pesquisas de campo que contaram com visitas a
algumas das principais instituições responsáveis pela educação formal desse público na cidade
de São Paulo. Os desafios chegaram aos poucos, nas mais diversas instâncias, materializados
em duas grandes famílias de questionamentos relacionadas à acessibilidade:
a) Como facilitar o acesso à programação do projeto no museu e ao material sensorial
de apoio desenvolvido?
b) Como apresentar os conteúdos abordados pelo Projeto Museu e o Público Especial
para pessoas com necessidades educacionais tão específicas, cuja recepção das propostas
poderia estar intimamente ligada às suas habilidades de comunicação (REILY, 2001, p.13) e à
maneira de captar a realidade a partir de seus sentidos?
Durante o processo contínuo de trabalho e pesquisa, fomos percebendo necessidades
específicas que precisariam ser atendidas para que houvesse o acesso do público ao projeto e
ao material de apoio (dentre eles, a experimentação de formatos para a leitura de pessoas com
deficiência visual, por exemplo). Passamos a desenvolver mecanismos de acessibilidade para
que todos os envolvidos na trajetória entre as propostas e o usuário pudessem reconhecer seu
papel face às possibilidades de uso dos produtos.
Após anos de trabalho e reflexões, voltei-me para indagações acerca do alcance de
fatores sócio-políticos no planejamento e execução de projetos educativos que têm por meta a
inclusão da pessoa com deficiência. O contato com outras realidades institucionais e
educativas nesse período me aproximou ainda mais da complexa teia de restrições ao acesso
desta população.

4

Os Kits Multisensoriais para o Ensino da História da Arte eram três conjuntos de materiais de apoio
circulantes, compostos por uma caixa com textos (em fonte ampliada plastificados, com cópias impressas em
braille), além de objetos e reproduções de obras de arte em relevo e em auto-contraste. Eram emprestadas a
professores e educadores que tinham a intenção de preparar seus alunos para visitar a programação do Projeto
Museu e o Público Especial.
5
Nesta dissertação foi adotada a terminologia deficiência intelectual, de acordo com a Declaração de Montreal
(UESCO, 2004).

13

Numa consultoria para a realização de um projeto de formação de público com
deficiência para o Instituto Itaú Cultural, passei por um processo que envolvia planejamento
de estratégias de ensino e adequação de programação, bem como a formação de educadores e
o acompanhamento de visitas educativas voltadas às várias instituições de educação especial e
escolas em processo de implantação de programas de inclusão escolar de alunos com
deficiência6. Essa experiência levou-me a perceber que o acesso pode ser negado, dificultado
ou interrompido em diversos níveis e instâncias, por numerosas variáveis, já que as ações para
garantir o acesso da pessoa com deficiência a programas, políticas e a efetivação de garantias
legais dependem do conhecimento, das escolhas e da decisão elaborados por diversos agentes
implementadores (ARRETCHE, 2001), que circulam simultaneamente nos campos social,
pedagógico e político, esbarrando em questões pessoais que tocam diretamente em princípios
que regem a ética e a cidadania7.
O constante planejamento de estratégias de acessibilidade para as atividades de caráter
educativo conduziu-me ao aprofundamento dessa pesquisa pessoal entre os anos de 1998 e
2004, realizando estudos de caso, consultorias para instituições culturais e educativas públicas
e privadas, entrevistas com profissionais da área e pessoas com deficiência, experimentos
práticos, visitas a instituições culturais nacionais e internacionais8.
Em 2000, aconteceu meu primeiro contato com as recomendações e levantamentos
realizados pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura) sobre equiparação de oportunidades e inclusão da pessoa com deficiência na
educação escolar. Simultaneamente a estas leituras e à descoberta de documentos de
orientação para implementação de políticas inclusivas em museus - em especial o texto
chamado Building Bridges9, (DODD,1998) – deparei-me com as principais restrições ao
acesso da pessoa com deficiência em atividades educativas nos museus:
- ao acesso físico;
- ao acesso sensorial;

6
Pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva e múltipla, que freqüentavam o ensino regular em
escolas públicas.
7
A título de exemplo, na educação podemos considerar agentes implementadores (ARRETCHE,1990): técnicos
de gabinetes governamentais responsáveis pela viabilização institucional de projetos, diretores de escolas,
coordenadores pedagógicos, professores e assistentes de classe, todos atuando em diferentes instâncias e
momentos, não necessariamente em contato direto com os alunos que freqüentam a escola.
8
Entre os anos de 2000 e 2006 conduzi uma série de encontros com educadores para discutir as barreiras de
acesso à educação, em workshops de formação sobre estratégias de inclusão e acessibilidade para o atendimento
educativo de pessoas com deficiência em exposições da Fundação Bienal de São Paulo, Instituto Itaú Cultural e
outras. Em 2005, iniciei uma pesquisa experimental de educação para as artes plásticas voltado ao público com
deficiência visual no Museu de Arte de São Paulo (MASP), chamada ABC Visual: arte-educação inclusiva.
9
Construindo pontes (tradução livre da autora).
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- ao acesso financeiro;
- ao acesso emocional / atitudinal;
- ao acesso intelectual;
- ao acesso político;
- ao acesso cultural;
- ao acesso à informação - dentro e fora da instituição.
A abordagem sistematizada das possíveis restrições abriu novas perspectivas de
pesquisa para meu trabalho. Dentre as inúmeras constatações, surgiram hipóteses e análises de
situações que, elaboradas a partir do referido documento (ANEXO A), levou-me a considerar
que o fato de uma instituição cultural promover um programa voltado ao atendimento de
pessoas com deficiência não necessariamente garantiria o acesso deste público para além da
programação específica, caso não fossem considerados na política institucional os seguintes
fatores:
- viabilização da participação do público com deficiência: eliminação de restrições de
ordem financeira, como por exemplo, garantia acesso ao transporte, ingressos e possibilidade
de adquirir souvenirs ou lanches a preços acessíveis, estimulando a participação social e a
autonomia dos indivíduos10;
- acesso físico e a circulação das pessoas na instituição: chegada, entrada, circulação
e saída da pessoa com deficiência no estabelecimento cultural, incluindo as áreas onde
ocorrem as atividades educativas e também as de convivência e consumo, como cafés e
livrarias;
- participação ativa e criativa da pessoa com deficiência durante a atividade
educativa: por meio da interação e comunicação do público com os educadores, promovendo
a superação de restrições à comunicação e à informação;
- preparação e formação continuada dos funcionários da instituição para implantação
de uma política cultural inclusiva: apresentação das premissas dos conceitos de equiparação
de oportunidades, acessibilidade e inclusão, bem como a inserção de membros de instituições
especializadas ou de conselhos voltados às pessoas com deficiência no Conselho da
instituição (estimulando a transformação atitudinal a partir da participação da pessoa com
deficiência no processo de criação de políticas inclusivas).
Partindo dessas descobertas, ainda desprovida de uma metodologia de construção do
conhecimento científico (LAKATOS & MARCONI, 1986), pareceu-me evidente que esse tipo de
10

Nesta dissertação adotamos o termo ‘restrições’, por considerá-lo mais abrangente que o comumente utilizado
‘barreiras’.
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abordagem das restrições de acesso em diferentes instâncias poderia ser estendido, com
devidos ajustes, à educação escolar da pessoa com deficiência e à acessibilidade nas unidades
escolares. Quanto mais pensava em possíveis estratégias e mecanismos para superar as
restrições à participação ativa e autônoma da pessoa com deficiência na escola, mais sentia a
necessidade de tentar entender o complexo processo de elaboração e criação de garantias
legais e políticas de acesso e acessibilidade que pudessem lhes oferecer oportunidades de
superação das condições de desvantagem decorrentes de suas deficiências.
À época do ingresso no Programa de Pós-graduação desta universidade, o enfoque
inicial desta pesquisa era analisar as políticas públicas de acesso à educação escolar na
América Latina. Neste mesmo período, tornei-me assessora de projetos da recém criada
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED), em abril
de 2005.
Paulatinamente, o enfoque desta pesquisa voltou-se à análise não das políticas, mas
sim das garantias legais da consumação do direito à educação escolar conquistadas pelas
pessoas com deficiência na América Latina. Isto ocorreu após inúmeras conversas com minha
orientadora sobre os diversos processos e denúncias acerca da não efetivação do direito à
educação para pessoas com deficiência em diversas instâncias, no entre os anos de 2005 e
2006, acompanhados de perto por representantes da SMPED, inclusive em audiências no
Ministério Público (MP).
Esta mudança de foco ocorreu porque, aos poucos, chamou-me à atenção o fato de que
todas aquelas pessoas que se dirigiram ao Ministério Público - com uma denúncia ou uma
exigência de efetivação de seu direito - só o puderam fazer porque existia uma garantia legal
prevista para sua situação. Em muitos destes casos, os responsáveis por alunos com
deficiência, por iniciativa própria ou orientados por profissionais da educação, dirigiam-se ao
MP para exigir a entrega de livros didáticos em braille para seus filhos antes do encerramento
do ano letivo, ou a transferência de alunos cadeirantes para salas de aula localizadas no andar
térreo de escolas sem rampas ou elevador, ou ainda a solicitação da compra de próteses
auditivas para que os estudantes pudessem freqüentar o ensino regular. Em geral constituíamse em demandas relacionadas à necessidade de acessibilidade em diferentes instâncias
(espaços, comunicação, convivência).
O desenvolvimento e apreciação destes processos eram pautados na interpretação das
garantias legais, concebidas e apresentadas em forma de textos escritos e, em geral,
herméticos e passíveis de interpretações diversas.
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Essas vivências alinharam-se ao meu interesse acadêmico gradativamente, em especial
por não encontrar textos teóricos que pudessem ser partilhados com os colegas que passavam
pelo mesmo processo. Simultaneamente à leitura dos textos recomendados, ao desenrolar das
disciplinas cursadas durante a Pós-graduação e ao desenvolvimento desta pesquisa, fomos aos
poucos delineando seus limites e caminhos, considerando que se cada indivíduo é singular e
nascemos todos livres (com direitos e deveres iguais), nos resta conhecer e refletir sobre as
garantias legais que protegem estes direitos.
Conforme assinala o título desta dissertação: “Acessibilidade como fator de
equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência na escola: análise de garantias
legais em países da América Latina” e retomando seu objeto de estudo, nos voltamos à
legislação sobre acessibilidade, com foco na educação escolar.
O objetivo desta pesquisa é, portanto, fazer uma análise das legislações sobre
acessibilidade em três países da América Latina (Brasil, Bolívia e México), e compará-las
entre si, buscando possíveis relações entre suas origens e conteúdos face às recomendações
internacionais para a equiparação de oportunidades por meio da acessibilidade e seus
desdobramentos, no período entre 1990 e 2005.
As indagações que nortearam a realização desta pesquisa foram:
• em se tratando do direito à educação, o que poderiam constituir especificidades dos direitos
da pessoa com deficiência?
• qual seria o papel das recomendações internacionais referentes à pessoa com deficiência no
processo de elaboração de garantias legais?
• quais os desdobramentos do termo acessibilidade no que se refere à equiparação de
oportunidades para a pessoa com deficiência na educação escolar?
Este estudo tem por premissa que dentre as principais ferramentas para garantir a
efetivação do direito universal à educação para as pessoas com deficiência estão as garantias
legais promulgadas pelas nações, pontos de apoio e sustentação para a conquista da cidadania,
especialmente no caso das minorias.
A realização deste trabalho justifica-se à medida que, no contexto de discussões
acadêmicas acerca da inclusão escolar da pessoa com deficiência, não foram localizados
estudos que analisassem especificamente as garantias legais relacionadas à promoção da
acessibilidade na educação escolar sob o rigor metodológico próprio destas pesquisas, mas
apenas citações esporádicas em pesquisas mais amplas que a consideram, geralmente, em suas
atribuições físicas e arquitetônicas, desconsiderando seu potencial de promover o acesso à
comunicação e à participação social.
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Em que pese o grande número de publicações em formato de guias, cartilhas e
manuais de práticas inclusivas na escola11, não foram encontradas reflexões sobre o conceito
de acessibilidade e seus desdobramentos nestes materiais, mas sim instruções, regras e normas
para solucionar problemas relacionados à restrição do acesso. Embora os caminhos apontados
sejam pertinentes, em geral estimulam a reprodução de práticas, ao invés de incentivar que
professores, pais e outros agentes envolvidos no processo de inclusão escolar de alunos com
deficiência tenham contato com reflexões mais aprofundadas sobre esse assunto tão denso e
multifacetado.
Por isso, visando lograr êxito neste processo desafiador, para a realização da análise
documental da legislação dos países, sentimos a necessidade de aprofundar nossos
conhecimentos sobre o amplo conceito de acessibilidade e constituímos como arcabouço
teórico desta dissertação um “cenário de reflexões”. Ele abrange os conceitos de equiparação
de oportunidades, direito à educação, Desenho Universal, tecnologia assistiva e Ergonomia,
sistematizados em categorias que orientaram a coleta e análise dos documentos.
Para melhor acompanharmos a estrutura desta dissertação, iniciemos um breve
comentário descritivo acerca de sua organização.
O capítulo 2, que segue esta introdução, apresenta reflexões sobre o direito universal à
educação e a elaboração de leis nacionais, considerando neste contexto as recomendações
internacionais sobre a educação da pessoa com deficiência. Finalizamos o capítulo com a
seguinte premissa: para que as garantias legais possam se efetivar no plano social, tanto os
agentes propositores de leis (em geral, os membros do legislativo de cada esfera políticoadministrativa) quanto os responsáveis pela defesa desses direitos (juízes, promotores e
advogados e a população) precisam estar bem informados sobre as possíveis necessidades das
pessoas com deficiência para que se efetive seu direito à educação.
Seguimos abordando o conceito geral de equiparação de oportunidades no terceiro
capítulo, que trata das Normas de equiparação de oportunidades para pessoas com
deficiência (ONU, 1993), abordando no documento os principais fatores para a garantia do
direito à educação escolar da pessoa com deficiência.
No quarto capítulo é possível acompanhar uma reflexão sistematizada sobre
acessibilidade, abordando os conceitos de Desenho Universal, Ergonomia e tecnologia
11

Dentre os materiais consultados podemos citar: Cartilha da Inclusão (em diversas versões impressas ou
disponível em:< http://www.planetaeducacao.com.br/novo/documentos_apoio/manual_inclusao.pdf> acesso dia
10/06/2007);
o
Manual
de
Inclusão
Social
(disponível
em
<http://www.cvimaringa.org.br/downloads/publicacoes/manualdeinclusao/Manual%20de%20Inclusao%20Social.doc> acesso dia
20/10/2006); o livro Caminhos para a Inclusão Escolar (PACHECO, 2006).
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assistiva como fatores de equiparação de oportunidades entre indivíduos inseridos num
mesmo ambiente12 escolar, ilustrados por alguns exemplos hipotéticos de situações que
podem garantir ou restringir a acessibilidade para os alunos13. É neste capítulo que são
definidas as três categorias de acessibilidade que conduzem a análise da legislação dos países
estudados: acessibilidade física (arquitetura e design), apoios técnicos (acessibilidade de
comunicação, tecnologias assistivas para mobilidade e tecnologias assistivas para
comunicação) e cultura de acessibilidade (incentivo à criação e divulgação de leis para
equiparação de oportunidades, conscientização, criminalização do preconceito).
O capítulo 5 apresenta os procedimentos metodológicos empregados na realização
desta pesquisa: recortes espacial e temporal, critérios de coleta e organização de dados e
descrição dos procedimentos de análise.
No sexto capítulo, apresentamos a análise da legislação coletada, organizada em
categorias nas quais são apresentados seqüencialmente os documentos de cada país. Em
seguida, é realizada uma comparação entre a evolução da legislação nos três países e as
possíveis relações com as recomendações internacionais.
As considerações finais deste trabalho estão no capítulo 7, que apresenta uma reflexão
geral sobre a situação das garantias legais de acessibilidade nos três países abordados,
comentando o contexto geral de elaboração das mesmas em relação à existência das
recomendações internacionais citadas nesta pesquisa.
Para finalizar esta introdução, gostaríamos de lembrar as observações de Muna Odeh
(2000) em torno da semelhança entre os processos de inclusão escolar da pessoa com
deficiência em países da América do Sul, que de acordo com a autora vem incorporando em
seu discurso oficial e em sua legislação os parâmetros e recomendações para a inclusão com
responsabilidade e qualidade para estes alunos, embora ainda exista uma distância entre estes
textos e a prática:
Em síntese, a integração não-planeada, fenômeno difundido no hemisfério sul, se
refere à presença de crianças com deficiências na sala comum sem apoio
especializado, e evidentemente ocorre sem planejamento nem intervenção de caráter
profissional ou legal. O fenômeno se dá em circunstâncias específicas aos países do
hemisfério sul, onde a escassez e a baixa qualidade do atendimento especializado,
bem como a carência de serviços diagnósticos precoce, fazem com que a escola
regular se torne a única alternativa disponível.

12

Este conceito se refere ao mesmo empregado pela Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e
Desvantagens – CIDID (1989), que considera o meio onde se insere a pessoa como fator que pode causar ou
agravar as condições de desvantagem vivenciadas pela pessoa com deficiência (FÁVERO, 2004).
13
Dentre os aspectos considerados neste trabalho, pode-se citar como exemplo: transporte da casa até a escola,
condições de circulação e mobilidade na área da escola, a utilização do mobiliário comum, participação ativa em
atividades pedagógicas e sociais promovidas nos espaços da unidade escolar, entre outras.
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(...) O assunto ganha importância atual à luz das recentes propostas pertinentes a um
outro tipo de integração escolar; este sim, planejado e promulgado em leis de
diretrizes e bases, que vêm sendo incorporadas nos últimos anos ao discurso
oficial dos variados países deste hemisfério (UNESCO, 1995), inclusive o Brasil
(ODEH, 1998, p.5, grifo nosso).

Partilhamos da idéia de que a existência de garantias legais e de mecanismos para
responsabilizar aos que não seguem as mesmas não constitui, per si, a efetivação do direito à
educação para a pessoa com deficiência. Entretanto, acreditamos que elas estão inseridas num
conjunto maior de transformações sociais e sistêmicas necessárias para a sustentação deste
amplo processo, dentre eles o apoderamento, disseminação e uso destas garantias como
ferramentas para a conquista destes e de outros direitos.
Assim, para concluir esta introdução, resta afirmar que este estudo considera a
existência de garantias legais dos direitos um dos principais fatores de sucesso para
emancipação da pessoa com deficiência e a conquista de sua cidadania Mazzotta (2006),
sendo a acessibilidade um dos fatores de base para garantir melhores oportunidades para a
educação escolar da pessoa com deficiência.
Por isso, tendo em vista a necessidade de optar por enfoques e recortes específicos
para a viabilização desta pesquisa, tornou-se imprescindível descartar a discussão sobre a
efetivação das mesmas, ou ainda, o quanto esta população conhece as garantias legais de seus
direitos.
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2 O direito à educação, as recomendações internacionais e a construção de garantias
legais para a educação escolar da pessoa com deficiência
“Direitos humanos, democracia e acessibilidade são
indissolúveis, pois representam o respeito e a
valorização da diversidade humana, como instrumento
de bem-estar e de desenvolvimento inclusivo.
Para ser cidadã ou cidadão, cada pessoa, única e
singular, precisa conviver com toda a sociedade e
oferecer a todo o seu saber e as suas habilidades, em
uma troca de permanente aperfeiçoamento.
As leis representam um caminho para a promoção e a
garantia da igualdade social.”
Nilmario Miranda

Ao considerar os direitos da pessoa com deficiência, é importante ter em vista que a
conquista de garantias legais constitui apenas uma parte da história e evolução dos Direitos
Humanos no mundo, sendo estes mais abrangentes e, por isso, muitas vezes ainda não
absorvidos e explicitados de maneira satisfatória pelo complexo sistema de aparatos legais de
algumas nações.
A primeira nação a promulgar num documento escrito o que conhecemos hoje por
direitos humanos foi a França, no século XVIII. Neste contexto histórico, os ideais de
liberdade, igualdade e fraternidade, que eram a ordem do dia, aparecem integralmente na
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Nela foram proclamadas pela
primeira vez as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma ecumênica, visando
abarcar toda a humanidade (ROMITA, 2007).
O termo humano, emblemático deste momento, retrata a necessidade de equiparar as
condições de vida entre indivíduos de origens sociais diversas, proporcionando o acesso a
oportunidades similares (POSTER, 2003 in: MORAES, 2003), um dos princípios básicos do
conceito de cidadania.
Considerando que não há liberdade sem igualdade, vale lembrar que antes dessa
primeira declaração de direitos humanos (1789) apenas os reis tinham direitos políticos e a
maior necessidade vigente em termos de igualdade para a liberdade e a fraternidade era a
ampliação da participação política social, estendendo-a para um número maior de pessoas.
Os americanos foram os primeiros a adotar estas idéias fora da França, com o intuito
de garantir ao povo os direitos que eram restritos apenas aos representantes do poder político.
Só a partir dos séculos XIX e XX é que se ampliou o processo de criação de
mecanismos de garantias legais dos direitos sociais (igualdade política), econômicos
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(igualdade material) e civis (igualdade das minorias), em grande parte devido à necessidade
de aprofundar e delimitar os direitos entre classes (ROMITA, 2007).
Esta idéia de paridade entre os indivíduos de uma nação é uma conquista gradual que
vem evoluindo paulatinamente desde então, transitando pela aceitação social de que realmente
todos devem ter liberdade, para que possam viver a igualdade e agir rumo à fraternidade
(ROMITA, 2007).
Após o longo período de guerras mundiais, que repercutiu na política, economia e
relações sociais de todos os países, foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU).
Desde 1946, esta organização (junto a seus órgãos específicos para cada área de atuação das
entidades governamentais14) promove e impulsiona grande parte das discussões acerca dos
direitos humanos no mundo, afirmando ser sua principal missão a expansão das garantias
legais e a transformação social por meio da constante atualização de parâmetros para a
garantia da paz nas nações e entre elas.
Esta missão é proclamada de maneira dirigida pelas agências responsáveis por áreas
temáticas, como podemos acompanhar na descrição das competências da Unesco, sua agência
voltada à educação, por exemplo:
Dedica-se, entre outras tarefas, a orientar os povos numa gestão mais eficaz do seu
próprio desenvolvimento através dos recursos naturais e dos valores culturais, com a
finalidade de obter o maior proveito possível da modernização, sem que por isso se
percam a identidade e diversidade culturais.
Na educação, este organismo atribui prioridade ao êxito da educação elementar
adaptada às necessidades atuais. Colabora, entre outros, com a formação de docentes
e administradores educacionais e dá alento à construção de escolas e à dotação de
equipamento necessário para o seu funcionamento (UNESCO, 2006, p.3).

Por meio da realização de conferências temáticas e encontros internacionais com
representantes políticos dos países membros, essa instituição propõe a discussão de assuntos
gerais e específicos, com o foco no aprimoramento dos Direitos Humanos.
Durante a realização das conferências presenciais, os países participantes (por meio de
seus representantes) se comprometem a participar de uma agenda comum, que envolve prazos
e metas para a efetivação do compromisso de ampliação e refinamento das garantias legais
para as minorias, bem como a criação e implantação de políticas públicas e sociais. Uma das
principais tarefas a ser abraçada é a transformação social, por meio de campanhas de
conscientização e disseminação de conceitos e terminologias para esclarecer a população em

14

Atualmente a ONU conta com vinte e quatro órgãos para áreas específicas, como por exemplo a criança
(Unicef) ou a Cultura e Ciência (Unesco). São do interesse desta pesquisa algumas das conferências realizadas
pela Unesco e pela própria ONU, voltadas aos direitos da pessoa com deficiência.
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geral sobre as especificidades que envolvem as discussões sobre temas específicos, como a
pessoa com deficiência ou a situação de crianças em países em conflito, por exemplo.
O termo “minoria”, neste caso, está alinhado com a proposta de Alain Birou (1982),
que considera um grupo cujos membros apresentam necessidades e características específicas
semelhantes, não partilhadas por toda a massa de indivíduos da sociedade:
“Numa sociedade global uma minoria é uma sociedade particular caracterizada por
aspirar a um modo de viver próprio que a distingue do conjunto e que, de certo
modo, a põe à parte. Uma minoria não está necessariamente afastada ou isolada da
sociedade nacional. É por isso que nem sempre se identifica com um grupo marginal
e não é necessariamente objeto de segregação. Uma minoria constitui-se como
colectividade ou comunidade particular na base da raça, da língua, da religião ou de
um género de vida e de cultura muito diferentes do resto do país ou conjunto. Deste
modo se criam ligações afectivas e afinidades que tendem a afastar este grupo do
resto da população ainda que ele se encontre disperso” (p.17).

Retomando a atuação da ONU e suas agências, todo processo de realização da
conferência e cumprimento da agenda é supervisionado pelas mesmas, que podem inclusive
financiar a implementação de políticas regionais. Os documentos e declarações resultantes
desses encontros tornam-se ‘recomendações internacionais’, guias de conduta ou parâmetros
propostos pelas agências internacionais e que podem ser seguidos com vistas à conquista e
ampliação os direitos vigentes, à construção de programas e ações, públicos ou civis.
O primeiro exemplo disso é que apenas com a Declaração Universal dos Direitos do
Homem (ONU, 1948), considerada por muitos especialistas um aprimoramento da declaração
francesa do século XVIII no que tange à busca da igualdade, efetivou-se um marco da
ampliação dos direitos da mulher. Isso não quer dizer, entretanto, que a partir de sua
promulgação deixaram de ocorrer injustiças contra as mulheres diariamente, no mundo todo ou mesmo contra quaisquer outras minorias citadas pela mesma declaração - inclusive pessoas
com deficiência (ROMITA, 2007).
Em relação às recomendações internacionais voltadas à educação e a situação das
minorias (com foco na pessoa com deficiência), apresentamos a seguir uma seleção de
documentos de particular interesse para este estudo.
A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) foi o primeiro documento
internacional a enfatizar a necessidade e a urgência em se considerar a diversidade humana e
as necessidades básicas de aprendizagem no processo de criação de escolas que possam
promover, além da aprendizagem, a participação social dos educandos dentro e fora da escola:
A diversidade, a complexidade e o caráter mutável das necessidades básicas de
aprendizagem das crianças, jovens e adultos, exigem que se amplie e se redefina
continuamente o alcance da educação básica, para que nela se incluam os
seguintes elementos:
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(...)• O principal sistema de promoção da educação básica fora da esfera
familiar é a escola fundamental. A educação fundamental deve ser universal,
garantir a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de todas as
crianças, e levar em consideração a cultura, as necessidades e as possibilidades
da comunidade. Programas complementares alternativos podem ajudar a satisfazer
as necessidades de aprendizagem das crianças cujo acesso à escolaridade formal é
limitado ou inexistente, desde que observem os mesmos padrões de aprendizagem
adotados na escola e disponham de apoio adequado.
(...)
• Todos os instrumentos disponíveis e os canais de informação,
comunicação e ação social podem contribuir na transmissão de conhecimentos
essenciais, bem como na informação e educação dos indivíduos quanto a
questões sociais. Além dos instrumentos tradicionais, as bibliotecas, a televisão, o
rádio e outros meios de comunicação de massa podem ser mobilizados em todo o
seu potencial, a fim de satisfazer as necessidades de educação básica para todos.
Estes componentes devem constituir um sistema integrado – complementar,
interativo e de padrões comparáveis – e deve contribuir para criar e
desenvolver possibilidades de aprendizagem por toda a vida (UNESCO, 1990,
p.4-5, grifo nosso).

O Programa de Educação para Todos, criado pela Unesco em decorrência da
Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), prevê ações mundiais e regionais com
foco no acesso à educação para as minorias (étnicas, lingüísticas, de gênero e pessoas com
deficiência) e na criação de escolas que recebam, respeitem e eduquem a todos sem distinção,
atendendo às suas necessidades especificas. A cada encontro da agenda deste programa, vêm
sendo estabelecidos indicadores de percurso e de metas, além de uma agenda internacional
criteriosa para que se estimule e garanta ao máximo a efetivação do acesso das minorias à
educação.
De acordo com a declaração citada, o processo de inclusão das minorias nas escolas é
orientado rumo à criação e implementação de políticas públicas nacionais e regionais de
acesso para a promoção do direito à educação, sendo composto por quatro etapas (UNESCO,
1990):
a) elaboração de mecanismos de garantia dos direitos via legislação nacional e local,
adequadas ao contexto sócio-político cada país;
b) criação de políticas públicas nacionais e regionais para implementação dos serviços
básicos garantidos a esta população pela legislação nacional e local;
c) geração de mecanismos que garantam a participação das organizações para pessoas com
deficiência no processo de planejamento das políticas públicas voltadas a esta população;
d) manutenção de pesquisas e projetos que visem a excelência da prática inclusiva e sua
respectiva disseminação teórica, com vistas à quebra de barreiras atitudinais e sistêmicas.
Todas essas etapas para a conquista de direitos são aplicáveis à situação específica das
pessoas com deficiência, tendo sido apontadas como fundamentais para a equiparação de
oportunidades em documentos anteriores e posteriores à Declaração Mundial de Educação
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para Todos (UNESCO, 1990), como podemos acompanhar nos seguintes textos: Declaração
dos Direitos das Pessoas Deficientes (ONU, 1975), Normas de Equiparação de
Oportunidades para Pessoas com Deficiência (ONU, 1993), Declaração de Salamanca
(UNESCO, 1994), Convenção de Guatemala (UNESCO, 1999) e Carta para o Terceiro
Milênio (UNESCO, 1999).
De maneira resumida, podemos afirmar que em todos os documentos acima citados
considera-se que para promover de fato a equiparação de oportunidades, os sistemas de
garantias legais e de políticas públicas das nações devem prever ações intersetoriais que se
complementem e visem simultaneamente:
a) à prevenção e ao tratamento médico para as causas e decorrências das deficiências,
b) ao acesso a uma formação pessoal que prepare o indivíduo para sua sustentabilidade,
c) à livre circulação e mobilidade das pessoas com deficiência e
d) ao seu acesso à educação (físico, lingüístico e pedagógico).
Os documentos internacionais promulgados pela ONU e pela Unesco indicam ainda
que, ao se garantir o acesso, a acessibilidade e a permanência da pessoa com deficiência em
um sistema de ensino adequado às suas necessidades, conseqüentemente seus direitos à
segurança social e econômica podem estar, senão garantidos, pelo menos mais próximos de se
tornarem realidade, considerando que não só o indivíduo, mas também seus responsáveis
podem vir a ter um contato mais facilitado com uma gama de informações e situações que
incentivem o desenvolvimento de suas potencialidades, criando maiores chances de ampliar
suas oportunidades de participaçao social.
A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Pessoas com Deficiência (ONU, 1993) e as Normas Uniformes
sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência (ONU, 1993)
contribuíram sobremaneira nesse processo de evolução das idéias sobre os direitos das
pessoas com deficiência, aprofundando questões específicas no que tange à sua participação
social e apresentando, pela primeira vez, o conceito de equiparação de oportunidades com o
foco nessa população:
26. Pessoas com deficiência são membros da sociedade e têm o direito de
permanecer em suas comunidades locais. Elas devem receber o apoio que
necessitam dentro das estruturas comuns de educação, saúde, emprego, e
serviços sociais.
27. À medida que as pessoas com deficiência conquistam direitos iguais, elas
devem também ter deveres iguais. À medida que esses direitos estão sendo
conquistados, as sociedades devem aumentar suas expectativas em relação às
pessoas com deficiência. Como parte do processo de equiparação de oportunidades,
devem ser tomadas medidas que auxiliarem pessoas deficientes a assumir plena
responsabilidade como membros da sociedade (ONU, 1993, p.8-9, grifo nosso).
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No ano seguinte, a Declaração de Salamanca - sobre Princípios, Políticas e Práticas
na Área das Necessidades Educativas Especiais (1994) tornou-se um marco no que se refere à
educação para a pessoa com deficiência. Nela foram definidos conceitos, previstas ações e
descritas orientações para a criação de mecanismos de garantias legais dos direitos à educação
e participação social da pessoa com deficiência, enfatizando a urgência de transformar as
escolas em locais que atendam às necessidades educativas de quaisquer indivíduos,
independentemente de suas condições sociais, físicas ou intelectuais, previamente abordados
na Declaração Mundial de Educação para Todos (1990).
Selecionamos alguns trechos desse documento para apresentar uma visão geral de seu
teor. Em primeiro lugar é importante notar que os parágrafos 13, 16 e 21 enfatizam um
convite para que os países organizem seus sistemas educacionais a partir dos princípios de
igualdade de acesso para a inclusão da pessoa com deficiência na escola:
13. Educação integrada e reabilitação comunitária representam abordagens
complementares àqueles com necessidades especiais. Ambas se baseiam nos
princípios de inclusão, integração e participação e representam abordagens bem
testadas e financeiramente efetivas para promoção de igualdade de acesso para
aqueles com necessidades educacionais especiais como parte de uma estratégia
nacional que objetive o alcance de educação para todos. Países são convidados a
considerar as seguintes ações concernentes à política e organização de seus
sistemas educacionais.
(...) 16. Políticas educacionais em todos os níveis, do nacional ao local, deveriam
estipular que a criança portadora de deficiência deveria freqüentar a escola de
sua vizinhança: ou seja, a escola que seria freqüentada caso a criança não portasse
nenhuma deficiência. Exceções à esta regra deveriam ser consideradas
individualmente, caso-por-caso, em casos em que a educação em instituição especial
seja requerida. (UNESCO, 1990, p.7-8).
(...) 21. Ambos os arranjos políticos e de financiamento deveriam encorajar e
facilitar o desenvolvimento de escolas inclusivas. Barreiras que impeçam o
fluxo de movimento da escola especial para a regular deveriam ser removidas e
uma estrutura administrativa comum deveria ser organizada. Progresso em
direção à inclusão deveria ser cuidadosamente monitorado através do
agrupamento de estatísticas capazes de revelar o número de estudantes portadores
de deficiências que se beneficiam dos recursos, know-how e equipamentos
direcionados à educação especial bem como o número de estudantes com
necessidades educacionais especiais matriculados nas escolas regulares (UNESCO,
1994, p.6-8, grifo nosso).

Além disso, o documento recomenda a elaboração e aplicação de legislação baseada
no conceito de equiparação de oportunidades na educação, reforçando paralelamente a
necessidade de disponibilizar os serviços de apoio à pessoa com deficiência (nas áreas da
saúde, assistência social e reabilitação):
14. Legislação deveria reconhecer o princípio de equiparação de oportunidade para
crianças, jovens e adultos com deficiências na educação primária, secundária e
terciária, sempre que possível em ambientes integrados.
15. Medidas Legislativas paralelas e complementares deveriam ser adotadas nos
campos da saúde, bem-estar social, treinamento vocacional e trabalho no sentido de
promover apoio e gerar total eficácia à legislação educacional (UNESCO, 1994,
p.7).
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O texto indica também a necessidade de criar políticas públicas que considerem as
necessidades educacionais das pessoas com deficiência desde sua gênese, visando à educação,
ao desenvolvimento de suas habilidades de comunicação e de medidas que lhe assegurem
proteção contra o preconceito e a exclusão de quaisquer formas – inclusive no acesso à
matrícula e à permanência em salas de aula regulares:
17. A prática de desmarginalização de crianças portadoras de deficiência
deveria ser parte integrante de planos nacionais que objetivem atingir educação
para todos. Mesmo naqueles casos excepcionais em que crianças sejam colocadas
em escolas especiais, a educação dela não precisa ser inteiramente segregada.
Freqüência em regime não-integral nas escolas regulares deveria ser encorajada.
Provisões necessárias deveriam também ser feitas no sentido de assegurar inclusão
de jovens e adultos com necessidade especiais em educação secundária e superior
bem como em programa de treinamento. Atenção especial deveria ser dada à
garantia da igualdade de acesso e oportunidade para meninas e mulheres portadoras
de deficiências.
18. Atenção especial deveria ser prestada às necessidades das crianças e jovens com
deficiências múltiplas ou severas. Eles possuem os mesmos direitos que outros na
comunidade, à obtenção de máxima independência na vida adulta e deveriam ser
educados neste sentido, ao máximo de seus potenciais.
19. Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e
situações individuais. A importância da linguagem de signos como meio de
comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão
deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso a
educação em sua língua nacional de signos. Devido às necessidades particulares de
comunicação dos surdos e das pessoas surdocegas, a educação deles pode ser mais
adequadamente provida em escolas especiais ou classes especiais e unidades em
escolas regulares (UNESCO, 1994, p.7-8, grifo nosso).

Apesar do empenho das nações signatárias das declarações promulgadas em todas as
conferências promovidas pela ONU e a Unesco na década de 1990 e do impacto positivo
causado pelas mesmas, o monitoramento realizado pela Unesco (1999) acerca dos avanços e
conquistas do direito à educação no mundo após a Declaração Mundial de Educação para
Todos (1990) resultaram no documento chamado Carta para o Terceiro Milênio (1999), que
começa com a seguinte afirmação:
Os direitos humanos básicos são ainda rotineiramente negados a segmentos inteiros
da população mundial, nos quais se encontram muitos dos 600 milhões de crianças,
mulheres e homens que têm deficiência. Nós buscamos um mundo onde as
oportunidades iguais para pessoas com deficiência se tornem uma conseqüência
natural de políticas e leis sábias que apóiem o acesso a - e a plena inclusão em todos os aspectos da sociedade (UNESCO, 1999, p.1).

O documento apresenta, na seqüência, a idéia de que “com engenhosidade e
inventividade” (UNESCO, 1999, p.1) seria possível ampliar o acesso de todos os indivíduos a
qualquer setor da sociedade, independentemente das características ou condições sensoriais ou
mentais das pessoas.
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A Carta para o Terceiro Milênio (1999) enfatiza ainda que, diariamente, muitas
pessoas têm seu acesso a direitos inalienáveis interrompido ou negado, constituindo isto uma
afronta à humanidade. Afirma que a chave para a transformação social é a “vontade política,
principalmente de governos” (UNESCO, 1999, p.2), que deveriam criar estratégias sensíveis
que respeitassem a dignidade e a diversidade das pessoas. Essa vontade política pode e deve
ser orientada por meio da participação direta de pessoas com deficiência, representadas por
membros de organizações não-governamentais da sociedade civil:
Pessoas com deficiência devem ter um papel central no planejamento de programas
de apoio à sua reabilitação; e as organizações de pessoas com deficiência devem ser
empoderadas com os recursos necessários para compartilhar a responsabilidade no
planejamento nacional voltado à reabilitação e à vida independente (UNESCO,
1999, p.2).

Tendo em vista a noção de “vontade política dos governos” e da “participação política
da pessoa com deficiência”, faz-se necessário citar Garcia (2006), que em sua tese de
doutorado afirma que ser um problema o fato de fatores sociais, econômicos, éticos, étnicos e
de gênero que constituem as pessoas com deficiência serem desconsiderados durante o
processo de planejamento de políticas públicas:
Observa-se que, no planejamento das políticas públicas, tem ocorrido um
fracionamento da análise sobre as lutas sociais, o qual faz uma mediação no
sentido de pensar, de maneira isolada, cada um dos grupos focalizados pelas
políticas públicas, fazendo parecer que cada sujeito constitui apenas uma
categoria social, ou seja, o negro não é deficiente, o deficiente não é mulher, a
mulher não é idosa, e assim sucessivamente. (...) Trata-se, portanto, de uma leitura
sobre o uso discursivo de dados estatísticos como forma de tornar natural uma
categorização das pessoas, bem como as “soluções” mais adequadas aos seus
problemas. Pensando especificamente sobre a população considerada com
deficiência, como abordá-la sem ao mesmo tempo borrar as fronteiras de
relações econômicas, éticas, de gênero, de etnia, de maior ou menor consciência
política, de maior ou menor noção de direitos coletivos e individuais, entre tantos
outros elementos (GARCIA, 2006, p.8, grifo nosso).

Essa falta de atenção a aspectos fundamentais acerca da singularidade da pessoa com
deficiência em meio ao grande grupo populacional do qual faz parte, não ocorre apenas na
esfera do planejamento de políticas públicas, mas também no processo de elaboração de
garantias legais. Além disso, perpassa toda a estrutura de mecanismos que podem efetivar tais
garantias, os quais só podem ser ativados a partir da percepção de que seu direito foi lesado e
da ação rumo a uma reparação. Isto é: para fazer valer seu direito específico, é preciso que a
pessoa conheça seus direitos em geral e tenha orientações necessárias para lutar por sua
efetivação.
Assim, chegamos à seguinte idéia: é preciso compreender que há outros direitos
humanos básicos que sustentam ou possibilitam que o direito à educação das pessoas com
deficiência se efetive, assumindo que existe uma “trama de direitos que se sustentam”
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mutuamente e que a inexistência de garantias para alguns dos elementos desta trama pode vir
a comprometer a efetivação de outras existentes.
Ou seja, é preciso assumir que, para a criação de garantias legais de acesso e
permanência nos sistemas de ensino, é preciso que se façam valer, simultaneamente, todos os
seus direitos básicos, ainda que os mesmos não estejam diretamente relacionados à questão
educacional, mas sim às outras áreas fundamentais para a manutenção de sua vida, como
alimentação e transporte, saúde e moradia, participação social e acesso à informação.
Caso algum desses outros direitos seja negligenciado, automaticamente pode tornar-se
fator de restrição à efetivação do acesso à educação. Ou seja, se a pessoa com deficiência não
tiver garantido e efetivado seu direito aos serviços básicos de saúde e alimentação (direitos de
sobrevivência), de transporte e trânsito (direito de ir e vir) e de comunicação (direito de se
informar e participar socialmente), seu acesso e permanência na escola – e em todas as etapas
previstas para sua educação – podem estar seriamente comprometidos e, conseqüentemente,
seu direito à educação escolar pode vir a ser restringido.
Nesse sentido, muitos dos documentos citados afirmam como orientação que, em uma
sociedade inclusiva, o direito de escolha deveria ser assegurado a toda pessoa com deficiência
de maneira mais ampla. Para que isso se concretizasse de maneira ideal, todos deveriam ser
orientados acerca do conjunto que compõe seus direitos e quais os caminhos jurídicos para
fazê-los efetivados. Ou seja: que em qualquer área de sua vida, fosse na escola, em uma
unidade médica ou mesmo em seu cotidiano, pudesse ter a autonomia de escolher15, como
qualquer outro cidadão – e com isso, ter garantido seu direito à participação social e política.
De acordo com a Declaração de Salamanca (1994), “qualquer pessoa portadora de
deficiência tem o direito de expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto quanto
estes possam ser realizados”, apontando ainda como prioridade que a educação escolar da
pessoa seja feita em uma escola regular, oferecendo a todos os envolvidos oportunidades de
transformação de paradigmas e, gradativamente, a quebra de restrições sociais e atitudinais.
Isto significa, na prática, que as escolas devem se preparar para planejar e implantar
sua política de inclusão centrada nos educandos, considerando-os iguais em direitos e

15

A autonomia de escolha como base para a equiparação de oportunidades envolve desde questões genéricas,
com caráter mais amplo, até outras mais objetivas e episódicas, como por exemplo: a escolha de uma escola de
sua preferência, de um método de habilitação ou reabilitação; um sistema de codificação e decodificação (por
exemplo: sistema braille) de escrita e leitura, ou ainda pelo uso de língua de sinais, oralização ou bilingüismo, de
acordo com suas preferências. Isso se aplica a todas as pessoas em condições intelectuais e psíquicas que lhe
permitam o discernimento entre diversas opções a ela oferecidas, de acordo com o Scottish Council for
Independent Schools (SCIS, 2006).
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singulares em suas habilidades e potencialidades, tornando acessíveis o meio e as situações às
quais o aluno será exposto ou estará inserido.
Uma das mais importantes contribuições realizadas pelas declarações e recomendações
internacionais na década de 1990 é o dado implícito de que há muito para ser feito além da
oferta da matrícula da pessoa com deficiência em estabelecimentos de ensino regular e que
apenas isso não garante a efetivação do direito universal à educação para esse segmento da
sociedade. Em muitas delas são descritas e comentadas as restrições sociais, sistêmicas e
atitudinais16, fruto de uma ignorância completa acerca das pesquisas desenvolvidas no
período, voltadas à inclusão escolar e à emancipação da pessoa com deficiência.
Essa reflexão nos remete diretamente às considerações de Sawaia (2001) sobre o
descompromisso político acerca do sofrimento de outros seres, uma das bases da exclusão e
da injustiça social. Quando falta à nação a sensibilidade de planejar objetivamente estratégias
de ação e o compromisso de proteger os cidadãos por meio do constante burilamento de suas
garantias legais e da criação de políticas públicas sólidas e não episódicas e que sejam bem
comunicadas a seus usuários em potencial (ARRETCHE, 2001), grandes margens à confusão
originam-se a partir da falta de clareza em relação ao que é pertinente a cada área responsável
pelo acesso dos indivíduos aos seus direitos básicos. Ou seja: torna-se difícil encontrar os
responsáveis pelo descumprimento das garantias legais de serviços e benefícios - isso quando
as mesmas existem.
Nesse sentido, o presente estudo assume que garantias legais bem delineadas, aliadas à
conscientização e à disseminação de informações sobre as questões voltadas à pessoa com
deficiência, podem ser bases sólidas para a criação de políticas não só de educação, mas
também de assistência social, que melhorem as condições de moradia, alimentação e saúde
básicas das famílias. Em decorrência disso, podem vir a diminuir as chances de não
desenvolver deficiências intelectuais ou físicas, adquiridas durante a primeira infância como
conseqüência da desnutrição ou pela exposição a riscos de traumas ou doenças que poderiam
ser facilmente evitados ou tratados, de acordo com o Notebook for Children’s Education
(UNESCO, 1999, p.1):
A cada minuto, diariamente, mais e mais crianças e adultos estão sendo
acrescentados ao número de pessoas cujas deficiências resultam do fracasso na
prevenção das doenças evitáveis e do fracasso no tratamento das condições tratáveis.

16

Restrições sociais sistêmicas e atitudinais, comumente chamadas barreiras sistêmicas e barreiras atitudinais
em documentos sobre inclusão. As sistêmicas são as relacionadas a qualquer tipo de sistema social institucional
no qual o indivíduo queira participar, por exemplo, uma unidade escolar. As atitudinais referem-se às atitudes
dos indivíduos em relação a si mesmos e aos outros. Neste estudo, foi adotado o termo “restrição” por considerálo mais abrangente que o termo “barreira”.
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A imunização global e as outras estratégias de prevenção não mais são aspirações;
elas são possibilidades práticas e economicamente viáveis.

Além disso, o atendimento pré-natal para gestantes e os exames de detecção precoce
de deficiências são práticas previstas por lei como direito básico na maioria dos países latinoamericanos e, portanto, deveriam ser providos pelos órgãos governamentais responsáveis.
Com essas duas estratégias, muitas pessoas poderiam acessar tratamentos de habilitação e
reabilitação ainda durante a infância, potencializando em muitos casos sua capacidade de
autonomia e, conseqüentemente, sua inserção no sistema escolar de ensino regular, conforme
todas recomendações internacionais que abordam as condições e direitos da pessoa com
deficiência citadas neste capítulo.
Ainda no que se refere à promoção da equiparação de oportunidades como
compromisso assumido pelos países da América Latina signatários das declarações
promulgadas pela ONU e a Unesco na década de 1990, é importante citar a necessidade de
criação de sistemas de transporte inteligentes (tanto nos aspectos de acessibilidade física no
interior dos veículos quanto em relação ao planejamento de rotas acessíveis), que funcionem
em rede e possam servir a toda a população, de maneira a promover a circulação livre e sem
restrições aos serviços da saúde, educação, cultura e oportunidades de trabalho, ampliando a
mobilidade e circulação das pessoas com deficiência.
A garantia de oferta de todos esses serviços, quando previstos e sustentados por lei,
pode facilitar a concretização desse panorama de recomendações sobre equiparação de
oportunidades como propulsora do acesso, trânsito e permanência de pessoas com deficiência
em escolas.
Para finalizar este capítulo, vale considerar que estamos passando por um momento de
revisão, reflexão e ação no que tange à educação da pessoa com deficiência. Pudemos
acompanhar, nos últimos quinze anos, a transição de uma série de esforços de diversos setores
rumo à inclusão escolar da pessoa com deficiência, todos em busca de novas possibilidades
que têm por foco potencializar as habilidades e a participação destes alunos (AINSCOW,
2001).
Para a transformação de instituições, relações sociais e da própria escola, entretanto,
todas as declarações citadas até agora apontaram a necessidade de garantir, estudar e
viabilizar a construção escolas para todos. Por isso, abordaremos no capítulo 3 o conceito de
equiparação de oportunidades, tendo por foco a acessibilidade e seus desdobramentos na
educação escolar.
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3 Equiparação de oportunidades, acessibilidade e a pessoa com deficiência na escola
“Assim, somos levados ao princípio da diferença, se desejamos
montar o sistema social de modo que ninguém ganhe ou perca
devido ao seu lugar arbitrário na distribuição de dotes naturais
ou à sua posição inicial na sociedade sem dar ou receber
benefícios compensatórios em troca.”
Rawls

Nesta pesquisa, a acessibilidade é considerada uma das formas de promoção da
equiparação de oportunidades entre os cidadãos.
Este capítulo se inicia com uma breve abordagem do conceito de equiparação de
oportunidades apresentado pelas Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para
Pessoas com Deficiência (ONU, 1993):
24. O termo “equiparação de oportunidades” significa o processo por meio do qual
os diversos sistemas da sociedade e do ambiente, tais como serviços, atividades,
informações e documentação, são tornados disponíveis para todos, particularmente
para pessoas com deficiência (p.3).

Buscar a equiparação, portanto, implica em criar possibilidades de acesso, uso, trânsito
e participação nas diferentes esferas e instâncias sociais, possibilitando que todas as pessoas
possam exercer sua cidadania em condições mais justas, garantindo que existam
oportunidades diversas para que se alcance um mesmo fim – e não uma única chance, à qual
todos tenham que se adaptar e, em caso negativo, sejam excluídos.
Dessa forma, faz-se necessário considerar as principais diferenças entre os termos
“igualdade” e “equiparação”, bem como suas aplicações junto à palavra ‘oportunidades’.
Retomando os direitos universais do ser humano, chegamos à idéia de que somos
todos iguais perante a lei, embora mantenhamos nossa singularidade em todos os aspectos de
nosso desenvolvimento e relacionamento interpessoal:
25. O princípio de direitos iguais implica que as necessidades de cada um e de todos
são de igual importância e que essas necessidades devem ser utilizadas como base
para o planejamento das comunidades e que todos os recursos precisam ser
empregados de tal modo que garantam que cada pessoa tenha oportunidade igual de
participação (ONU, 1993, p.5).

Ora, se precisamos planejar as ações e políticas tendo em vista que as necessidades de
todos na sociedade têm igual peso e importância, precisamos considerar que os indivíduos
podem ter suas oportunidades de participação reduzidas ou ampliadas à medida que o
planejamento seja mais – ou menos – abrangente, no sentido de propor diferentes maneiras de
acesso que possibilitem oportunidades equivalentes de participação em sistemas e programas
– isto em todas as atividades que os compõem.
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Aproximando-nos dos verbos equiparar e igualar, descobrimos que, na maioria dos
dicionários, o primeiro engloba o sentido do segundo de maneira mais abrangente
(HOUAISS, 2004):
- equiparar (v tr.): por em paralelo, tornar semelhante, igualar;
- igualar (v tr): tornar idêntico, criar uma relação existente entre duas entidades para que as
propriedades verificadas por uma sejam verificadas por outra.
É justamente aí que chegamos à diferença entre promover a igualdade ou a
equiparação das oportunidades: seguindo a lógica apresentada pelos significados dos verbos,
ao equiparar é possível criar caminhos paralelos que conduzam a um mesmo objetivo pela
semelhança de objetivos, enquanto ao igualar oferecemos o mesmo caminho, um percurso
igual para todos.
Com o objetivo de mapear os discursos que apresentam as noções acerca dos fatores
de promoção de acesso e participação em condições equiparadas à dos outros estudantes,
foram abordados os documentos Declaração Mundial de Educação Para Todos (UNESCO,
1990) e Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), em busca de algumas das premissas
básicas defendidas mundialmente acerca do que as escolas devem promover em termos
educação (individual e coletivamente).
A necessidade de focar nas necessidades de aprendizagem do aluno para garantir seu
aproveitamento é enfatizada nos dois documentos, sendo sua composição detalhada na forma
de “instrumentos e conteúdos de aprendizagem”:
ARTIGO
1.
SATISFAZER
AS
NECESSIDADES
BÁSICAS
DE
APRENDIZAGEM
1. Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de aproveitar as
oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de
aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais
para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a
solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres
humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e
trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a
qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. A
amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las
variam segundo cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, mudam com o decorrer
do tempo.
(...)3. A concretização do enorme potencial para o progresso humano depende do
acesso das pessoas à educação e da articulação entre o crescente conjunto de
conhecimentos relevantes com os novos meios de difusão desses conhecimentos
(UNESCO, 1990, p.8-9).

Assim, a Declaração Mundial de Educação Para Todos (UNESCO, 1990) aponta que
na aprendizagem habilidades como a comunicação e

o raciocínio

lógico

são
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instrumentalizados em atividades que envolvem expressão verbal (oral ou gestual)17, leitura e
a escrita ou a solução de problemas, cálculo, abstração espacial e matemática, por exemplo.
Tudo isso num processo complexo de interações com conteúdos diversos que são aos poucos
incorporados pelos alunos, como conhecimentos e habilidades específicos, valores e atitudes
(sociais e individuais), todos esses passíveis de serem adquiridos no processo individual de
aprendizagem, que pode variar no tempo e no espaço, sendo influenciado por diversos fatores
culturais. Toda a Declaração proclama que sejam consideradas as características individuais
dos alunos, além da necessidade de garantir sua participação e interação social em prol de seu
desenvolvimento educacional:
A educação fundamental deve ser universal, garantir a satisfação das necessidades
básicas de aprendizagem de todas as crianças, e levar em consideração a cultura, as
necessidades e as possibilidades da comunidade. Programas complementares
alternativos podem ajudar a satisfazer as necessidades de aprendizagem das crianças
cujo acesso à escolaridade formal é limitado ou inexistente, desde que observem os
mesmos padrões de aprendizagem adotados na escola e disponham de apoio
adequado (UNESCO, 1990, p.5)
A aprendizagem não ocorre em situação de isolamento. Portanto, as sociedades
devem garantir a todos os educandos assistência em nutrição, cuidados médicos e o
apoio físico e emocional essencial para que participem ativamente de sua própria
educação e dela se beneficiem. Os conhecimentos e as habilidades necessários à
ampliação das condições de aprendizagem das crianças devem estar integrados aos
programas de educação comunitária para adultos. A educação das crianças e a de
seus pais ou responsáveis respaldam-se mutuamente, e esta interação deve ser usada
para criar, em benefício de todos, um ambiente de aprendizagem onde haja calor
humano e vibração (UNESCO, 1990, p.6).

O texto é enfático também em relação à urgência em “ir além dos níveis atuais de
recursos, das estruturas institucionais; dos currículos e dos sistemas convencionais de
ensino, para construir sobre a base do que há de melhor nas práticas correntes” (UNESCO,
1990, p.9). Essa idéia é desenvolvida e complementada pela Declaração de Salamanca Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais
(UNESCO, 1994), que apresenta algumas diretrizes específicas voltadas à situação da pessoa
com deficiência na escola, retomando de forma resumida todo o conteúdo da Declaração
Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990):
2. Acreditamos e Proclamamos que:
• toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade
de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem,
• toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de
aprendizagem que são únicas,
• sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais
deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de
tais características e necessidades,
17

A comunicação verbal pode se desdobrar em performances lingüísticas de caráter oral ou gestual (PINKER,
1994), existindo ainda na atualidade línguas que se constituem predominantemente por vocábulos gestuais, cujos
usuários não são necessariamente surdos.
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• aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola
regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança,
capaz de satisfazer a tais necessidades,
• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais
eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras,
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso,
tais escolas provêem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a
eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional
(UNESCO, 1994, p.2).

para depois aprofundar e especificar algumas das orientações gerais:
7. Principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem
aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades
ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder
às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de
aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade à todos através de um
currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso
e parceria com as comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade de
serviços e apoio proporcional ao contínuo de necessidades especiais encontradas
dentro da escola.
8. Dentro das escolas inclusivas, crianças com necessidades educacionais especiais
deveriam receber qualquer suporte extra requerido para assegurar uma educação
efetiva. Educação inclusiva é o modo mais eficaz para construção de solidariedade
entre crianças com necessidades educacionais especiais e seus
colegas. O encaminhamento de crianças a escolas especiais ou a classes especiais ou
a sessões especiais dentro da escola em caráter permanente deveriam constituir
exceções, a ser recomendado somente naqueles casos infreqüentes onde fique
claramente demonstrado que a educação na classe regular seja incapaz de atender às
necessidades educacionais ou sociais da criança ou quando sejam requisitados em
nome do bem-estar da criança ou de outras crianças (UNESCO, 1994, p.4).

enfatizando a necessidade de promover a educação de pessoas com e sem deficiência em
ambientes únicos que atendam às necessidades educativas de todos os alunos. Para viabilizar
esta premissa da recomendação como um todo, a declaração segue apresentando algumas
sugestões de adaptações e mudanças a serem realizadas na escola para garantir ao máximo a
aprendizagem dos alunos:
25. Muitas das mudanças requeridas não se relacionam exclusivamente à inclusão de
crianças com necessidades educacionais especiais. Elas fazem parte de um reforma
mais ampla da educação, necessária para o aprimoramento da qualidade e relevância
da educação, e para a promoção de níveis de rendimento escolar superiores por parte
de todos os estudantes. A Declaração Mundial sobre Educação para Todos
enfatizou a necessidade de uma abordagem centrada na criança objetivando a
garantia de uma escolarização bem-sucedida para todas as crianças. A adoção de
sistemas mais flexíveis e adaptativos, capazes de mais largamente levar em
consideração as diferentes necessidades das crianças irá contribuir tanto para o
sucesso educacional quanto para a inclusão. As seguintes orientações enfocam
pontos a ser considerados na integração de crianças com necessidades educacionais
especiais em escolas inclusivas. Flexibilidade Curricular.
26. O currículo deveria ser adaptado às necessidades das crianças, e não viceversa.
Escolas deveriam, portanto, prover oportunidades curriculares que sejam
apropriadas a criança com habilidades e interesses diferentes.
27. Crianças com necessidades especiais deveriam receber apoio instrucional
adicional no contexto do currículo regular, e não de um currículo diferente. O
princípio regulador deveria ser o de providenciar a mesma educação a todas as
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crianças, e também prover assistência adicional e apoio às crianças que assim o
requeiram.
28. A aquisição de conhecimento não é somente uma questão de instrução formal e
teórica. O conteúdo da educação deveria ser voltado a padrões superiores e às
necessidades dos indivíduos com o objetivo de torná-los aptos a participar
totalmente no desenvolvimento. O ensino deveria ser relacionado às experiências
dos alunos e a preocupações práticas no sentido de melhor motivá-los.
29. Para que o progresso da criança seja acompanhado, formas de avaliação
deveriam ser revistas. Avaliação formativa deveria ser incorporada no processo
educacional regular no sentido de manter alunos e professores informados do
controle da aprendizagem adquirida, bem como no sentido de identificar
dificuldades e auxiliar os alunos a superá-las (UNESCO, 1994, p.13).

De acordo com as propostas e recomendações presentes nas duas declarações, o acesso
deve ser universalizado e garantido em todos os níveis, considerando habilidades individuais,
operacionalização das mesmas em atividades individuais e coletivas que levem ao
desenvolvimento do potencial de cada aluno, incentivando o convívio social – que estimula a
autoconfiança e a naturalidade no trato com as diferenças individuais.
Chama a atenção o fato de que uma das principais recomendações da Declaração de
Salamanca (UNESCO, 1994) é acerca da necessidade de conscientização dos envolvidos no
processo, bem como da sociedade como um todo, uma vez que a partir dela é que se torna
possível atuar em diferentes camadas simultaneamente, com vistas à transformação dos
paradigmas. De acordo com o documento, esta é a principal forma de evitar a mais prejudicial
das desvantagens, que é a atitude equivocada com base na falta de conhecimento acerca das
deficiências, habilidades, semelhanças e diferenças. Estas são as restrições atitudinais comumente chamadas de barreiras atitudinais em língua portuguesa - que abarcam fatores
como o preconceito, o constrangimento, a subestimação ou a ignorância da existência de
necessidades específicas destas pessoas:
Conscientização Pública
66. Políticos em todos os níveis, incluindo o nível da escola, deveriam regularmente
reafirmar seu compromisso para com a inclusão e promover atitudes positivas entre
as crianças, professores e público em geral, no que diz respeito aos que possuem
necessidades educacionais especiais.
67. A mídia possui um papel fundamental na promoção de atitudes positivas frente a
integração de pessoas portadoras de deficiência na sociedade. Superando
preconceitos e má informação, e difundindo um maior otimismo e imaginação sobre
as capacidades das pessoas portadoras de deficiência. A mídia também pode
promover atitudes positivas em empregadores com relação ao emprego de pessoas
portadoras de deficiência. A mídia deveria acostumar-se a informar o público a
respeito de novas abordagens em educação, particularmente no que diz respeito à
provisão em educação especial nas escolas regulares, através da popularização de
exemplos de boa prática e experiências bem-sucedidas (UNESCO, 1994, p.23).

A palavra consciência deriva do latim conscientia, em princípio ligado exclusivamente
ao conceito moral. Entretanto, seu sentido aos poucos se aproximou de forma mais direta de
sua forma literal conhecer com, que reflete a idéia de partilha do conhecimento. O verbo
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conscientizar, portanto, traz em sua raiz a noção de dar a conhecer, e quando a declaração
fala da necessidade de uma conscientização pública, aponta para a partilha conceitos acerca
da pessoa com deficiência, sua potencialidade e singularidade e a urgência em agir
politicamente para sua inclusão social.
Assim, para incluir a pessoa com deficiência na escola é preciso desenvolver
estratégias de equiparação de oportunidades, para que todos tenham as mesmas chances de
participar de propostas comuns e individuais. É preciso realizar um esforço anterior no
desenho de propostas que sejam flexíveis e se apresentem aos indivíduos promovendo seu
acesso e participação.
Isto quer dizer que uma mesma atividade pode ser apresentada a todos (que têm
direitos iguais e que, portanto, são iguais perante a Lei), desde contemple diferentes caminhos
possíveis para a concretização da mesma. As oportunidades precisam ser oferecidas em
condições equivalentes e proporcionais de acordo com a singularidade dos alunos. Ou seja:
para garantir o respeito à diversidade é preciso gerar condições equivalentes (e não a mesma
condição para todos) para que a igualdade de direitos possa ser garantida de maneira
individual a todos.
A idéia de que se criem múltiplas possibilidades de acesso e participação nos remete à
necessidade de planejar tendo em vista que a escola, lugar onde ocorre a educação formal,
precisa oferecer oportunidades equiparadas a todos os alunos, para garantir que tenham
chances iguais de desenvolver suas habilidades e potencialidades ao se apropriar e participar
das propostas de acordo com seus interesses e possibilidades.
Para continuarmos neste caminho de reflexão, precisamos nos voltar ao termo
deficiência, contrapondo-o em relação a incapacidade e desvantagem.
Amaral (1995, p.66), baseada no CIDID (1989), caracteriza toda e qualquer perda,
falta ou alteração de estrutura biológica ou de função do corpo humano como deficiência, um
fato orgânico inquestionável e concreto que pode estar relacionado a membros, órgãos ou
tecidos e suas funções.
Ocorre que, devido a esse fato concreto e inquestionável, uma pessoa pode ter como
conseqüência a incapacidade de realizar algo, por exemplo: se a deficiência é uma lesão no
nervo óptico, a pessoa pode ter, como decorrência de sua deficiência, a incapacidade de
enxergar (NOGUEIRA, 2006). Entretanto, isto não quer dizer que essa mesma pessoa não
possa ler, e é justamente nesse ponto que entra o termo desvantagem.
Essa pessoa, que não enxerga devido a uma lesão em seu nervo óptico, pode passar
por uma situação de desvantagem em relação ao grupo em que está inserido se, por exemplo,
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numa proposta de atividade de leitura caso receba um texto impresso em tinta, ao invés do
mesmo conteúdo em áudio ou impresso em braille (caso conheça este código). Assim,
podemos considerar que sua deficiência não necessariamente o impede de participar de
atividades de leitura, mas sim a falta de planejamento considerando que existem outras formas
de acessar o conteúdo escrito.
Esse exemplo nos leva a buscar apoio no modelo social da deficiência, termo cunhado
pelo acadêmico inglês e ativista Mike Oliver em 1983, cuja origem remonta aos movimentos
de direitos humanos do início da década de 1960 nos Estados Unidos (OLIVER, 1990).
De acordo com o modelo social, a exclusão da pessoa com deficiência ocorre devido a
restrições (propositais ou não) causadas pela sociedade, afetando os indivíduos diretamente na
medida em que acentuam os efeitos decorrentes de sua condição física (visão, audição,
cognição ou mobilidade, entre outras), podendo levar a pessoa a duas situações bem
diferentes: a desvantagem ou a equiparação de oportunidades – ambas frutos da relação entre
o indivíduo e o meio em que vive (no primeiro caso, uma relação onde lhe é negada a
oportunidade de explorar suas habilidades, em contraposição ao segundo modelo, no qual
chances de acesso lhe são oferecidas).
Se a deficiência é um fato orgânico, concreto e inquestionável (AMARAL, 1995;
NOGUEIRA, 2006), mas a pessoa mesmo privada de um sentido pode desempenhar e
participar de propostas que levem em consideração suas habilidades e capacidades (e não sua
incapacidade), podemos considerar que as restrições impostas pelo meio podem acentuar as
limitações decorrentes de sua deficiência, ocasionando o fenômeno chamado desvantagem.
Por exemplo: numa aula de educação física existe um aluno cadeirante. Ele pode
participar das aulas em condição equiparadas com os outros alunos desde que seu professor
promova a realização de jogos paradesportivos com cadeiras de rodas para toda a turma, numa
proposta de atividade cujas regras foram criadas prevendo as habilidades de um cadeirante.
Isso não quer dizer que todo o currículo de educação física daquela turma deverá ser baseado
em modalidades paradesportivas, mas que o professor pode apresentar modalidades de
maneira comparativa, promovendo treinos individuais e coletivos para os alunos, valorizando
suas habilidades sem criar situações onde a desvantagem decorrente da deficiência seja
potencializada.
Isso nos leva a pensar que não podemos, portanto, atribuir uma determinada
incapacidade de realizar alguma atividade específica exclusivamente à falta de um sentido ou
à limitação de sua condição cognitiva ou de mobilidade, mas que também deve ser
considerada a falta de planejamento de espaços, situações, projetos e ambientes.
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Dessa forma, retomando considerações do modelo social, a exclusão geralmente é o
resultado gerado pela restrição imposta, entre outros fatores, pela falta de planejamento ou de
políticas (públicas ou institucionais) para a inclusão de pessoas com deficiência em quaisquer
locais voltados à circulação e ao convívio social (ou seja: trabalho, escola, estabelecimento
comercial etc.). Nesta pesquisa o termo políticas públicas é utilizado para designar ações e
práticas governamentais em diferentes áreas, enquanto políticas institucionais indica as ações
e práticas de uma determinada instituição, seja ela uma escola, uma empresa, um museu ou
um equipamento público. Esta diferenciação é comum no jargão do ambiente governamental.
Resta então considerar o paradigma da inclusão social da pessoa com deficiência, para
podermos retomar de maneira objetiva quais podem ser os caminhos por onde garantir a
equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência, especialmente na escola:
O paradigma da inclusão social consiste em tornarmos a sociedade toda um lugar
viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e condições na realização
de seus direitos, necessidades e potencialidades. Neste sentido, os adeptos e
defensores da inclusão, chamados de inclusivistas, estão trabalhando para mudar a
sociedade, a estrutura dos seus sistemas sociais comuns, as suas atitudes, os seus
produtos e bens, as suas tecnologias etc. em todos os aspectos: educação, trabalho,
saúde, lazer, mídia, cultura, esporte, transporte etc. (SASSAKI, 2004, p.2).

A busca do desenvolvimento de uma sociedade inclusiva nos remete, portanto, à idéia
de planejamento para a participação de todos, e essa ao conceito de Design Universal,
traduzido também por Projeto Universal (NUNES & SOBRINHO, 2007) e, mais comumente,
encontrado na literatura específica em língua portuguesa como Desenho Universal.
De acordo com Nunes e Sobrinho (2007), apesar de não ser muito comum, a tradução
Projeto Universal é muitíssimo pertinente no contexto da Língua Portuguesa, uma vez que a
palavra inglesa design extrapola o conteúdo semântico da palavra desenho (em português
mais voltada aos projetos arquitetônicos), abrangendo de maneira direta não apenas o
exercício de desenhar, mas também de planejar e projetar – tanto objetos, quanto instalações
arquitetônicas e até mesmo políticas e estratégias de ação. Entretanto, a partir deste parágrafo,
adotaremos o termo mais comumente utilizado no Brasil (Desenho Universal), sempre tendo
em vista a idéia de projeto ao mencionar a palavra desenho.
Em inglês, a expressão Universal Design surgiu a partir de uma necessidade de
ampliar o conceito de accessible design (desenho acessível) e também o de barrier-free
design (desenho sem barreiras), ambos em larga expansão na década de 1990 (HOLM, 2006).
Essa necessidade surgiu justamente porque a idéia de criar projetos arquitetônicos acessíveis
vinha sendo erroneamente interpretada por muitos arquitetos e engenheiros que, apesar de
promoverem o acesso físico de pessoas com deficiência em seus projetos arquitetônicos, não
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estavam muito atentos aos aspectos sociais da circulação das pessoas com deficiência em seus
edifícios. Para Holm (2006) não basta à pessoa com deficiência adentrar um prédio utilizando
uma rampa lateral: é preciso poder entrar pelo acesso principal, circular nas áreas de
convivência de maneira irrestrita – e não se restringir a áreas específicas para cadeirantes ou
pessoas com quaisquer outros tipos de deficiência.
Essa necessidade crescente dos ativistas de movimentos inclusivistas – não ter acesso
apenas ao que é específico para pessoas com deficiência, mas sim, a todo e qualquer produto,
espaço ou projeto – extrapolou a área da arquitetura, expandindo a idéia de desenho acessível
para Desenho Universal, onde tudo pode ser planejado para todos: “A função do Desenho
Universal não é criar produtos especiais, uma vez que o projeto universal não é exclusivo e
sim inclusivo; é a idéia de que todo mundo deveria ter acesso a tudo por todo o tempo: tarefa
difícil, mas não impossível” (COVINGTON & HANNAH, 1997, p.4).
Ainda de acordo com Covington e Hannah (1997), a base do Desenho Universal é o
plano de ações para o desenvolvimento de projetos, considerando como produtos não apenas
os artefatos produzidos pelo homem, mas todo e qualquer fruto de um planejamento
sistemático que se proponha a atender uma função ou cumprir um objetivo predeterminado –
ou seja: projetos, utensílios, programações, aulas, ambientes, eventos etc.
Assim, qualquer profissional que se disponha a atuar a partir do conceito de Desenho
Universal, deverá submeter sua prática a sete princípios básicos, que se propõe a garantir que
todos os usuários em potencial de seu produto tenham suas oportunidades de participação e
uso equiparadas.
O primeiro deles é a equiparação nas possibilidades de uso, que enfatiza o
planejamento inclusivo dos produtos e projetos como essencial e garantia única da promoção
de seu uso por pessoas com habilidades diversas. Esse princípio recomenda que se ofereça um
mesmo benefício ou objetivo de um produto para todas as pessoas, de uma forma simples e
ampla no que diz respeito a usos e acessos, buscando evitar o uso segregado e a
estigmatização de qualquer usuário.
Essas idéias nos conduzem ao segundo princípio: flexibilidade de uso. De acordo com
ele, o usuário dos produtos e projetos desenhados deve ter um leque de preferências e
habilidades individuais, além de sua memória de procedimentos (LENT, 2005) – e, por isso,
pode escolher a maneira melhor e mais adequada para se utilizar dos mesmos. Essa
característica pode levar ao despertar do interesse do usuário, que se identifica com o produto
ao perceber-se contemplado por algo que prevê seu uso de maneira holística, explorando
simultaneamente as diversas habilidades e sentidos. Para alcançar a realização desse princípio
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os profissionais precisam oferecer diversas possibilidades de uso e facilitar a adequação de
ritmo e precisão do usuário.
Parte do sucesso do segundo princípio está intimamente ligado ao terceiro princípio:
uso simples e intuitivo. Isto significa que o uso e a participação devem ser de fácil
compreensão, independentemente da experiência de uso, conhecimento, habilidades
lingüísticas ou nível de concentração. Ou seja, o produto deve estar livre de qualquer
complexidade desnecessária, prever as expectativas e intuição das pessoas, acomodar um
amplo espectro de habilidades lingüísticas, organizar a informação de forma consistente e
oferecer orientação e retorno efetivos durante e após a tarefa.
Se a intenção for promover o uso simples e intuitivo, é necessário que se aplique
também o quarto princípio, que se refere à captação da informação. O produto deve apresentar
claramente toda a informação que deve ser comunicada ao usuário, independentemente das
condições ambientais ou de suas habilidades sensoriais. Destaca-se a necessidade de
disponibilizar diferentes recursos para a apresentação das informações de acordo com o
objetivo do produto ou projeto. As informações podem ser apresentadas em diferentes
formatos (pictórico, textual, sonoro, tátil), com o contraste adequado entre informações
essenciais e secundárias; considerando para isso os recursos específicos utilizados por pessoas
com diferentes limitações sensoriais.
Como exemplo concreto de aplicação desses quatro primeiros princípios, podemos
imaginar o desenho universal voltado à criação de um material audiovisual de apoio ao ensino
de artes plásticas em sala de aula, cujo objetivo seja promover o acesso de pessoas com ou
sem deficiência ao seu conteúdo e apropriação.
Para atender a esses princípios, o material precisaria apresentar todo o seu conteúdo
falado em Língua Portuguesa e Libras simultaneamente e, de preferência, com o intérprete de
Libras ao lado do apresentador, no mesmo plano, e não em uma janela em tamanho menor,
contemplando simultaneamente surdos e ouvintes.
Os sons e músicas importantes para a compreensão e contextualização do conteúdo
poderiam ser citados ou apresentados em forma de legendas, disponíveis em tamanho
adequado à leitura ou incorporados ao produto como recurso visual.
Além disso, os alunos com deficiência visual deveriam ter acesso à audiodescrição de
imagens, cenas, textos escritos ou quaisquer formas de comunicação visual necessárias à
compreensão do conteúdo abordado pelo contexto proposto.
Todo o conhecimento a ser partilhado e apreendido deveria ser organizado em scripts,
criados a partir de uma ordem direta e lógica, em curtas unidades de significação e conteúdo,

41

prezando pela utilização de vocabulário objetivo e adequado ao tema, possibilitando a
compreeensão de alunos com diferentes níveis de aprendizagem e interesse. Um material
como esse permitiria que todos os estudantes de uma mesma sala de aula participassem de
uma exibição de audiovisual com oportunidades equiparadas de acesso ao conhecimento e ao
conteúdo (SCIS, 2006).
Continuando nossa abordagem às premissas do Desenho Universal, chegamos ao
quinto princípio, que enfoca a tolerância ao erro, cuja intenção principal é minimizar o risco e
as conseqüências adversas de ações acidentais ou não intencionais, por meio da organização
de elementos enfatizando o que é mais importante e necessário, eliminando, isolando ou
protegendo tudo o que for supérfluo ou passível de interpretações dúbias. Esse princípio
recomenda ainda que se ofereçam advertências em relação a possíveis enganos, bem como um
reforço para demandar atenção aos procedimentos a serem desempenhados em tarefas. Como
exemplo de uma aplicação prática desse princípio, podemos retomar o material hipotético
citado anteriormente. A organização de seu conteúdo em scripts pode ser o primeiro passo
desse planejamento, complementado pela intervenção direta da professora em momentos
considerados passíveis de uma compreensão incompleta ou sujeita a inadequações. Durante as
intervenções, a professora pode retomar informações, reorganizá-las e apresentá-las por meio
de experimentações concretas ou exemplos esclarecedores.
O sexto e o sétimo princípios, diretamente relacionados, referem-se à relação do
usuário com produto e caracterização desta relação no espaço. Buscar o baixo esforço físico
significa primar pelos aspectos físicos, mecânicos e sensoriais envolvidos na utilização dos
produtos pelos usuários, no caso de nosso exemplo hipotético de material de apoio, seria
primar pelo contraste confortável de cores e imagens para os videntes e pela altura e qualidade
do som para os ouvintes.
E assim, todas as organizações e planejamentos de caráter ambiental e espacial devem
ser submetidas ao último princípio, tamanho e espaço para aproximação e uso dos objetos,
que tem a ver com o cuidado para tornar os produtos apropriados para o uso de qualquer
pessoa em qualquer ambiente. Por meio dele devem ser considerados a aproximação, o
alcance, a manipulação e o uso do produto, independentemente do tamanho do corpo, postura
ou mobilidade do usuário. Além disso, é necessário oferecer uma percepção visual clara dos
elementos importantes para qualquer pessoa que esteja sentada ou em pé e acomodar
variações para tamanhos de mãos e movimentos de agarrar ou segurar, oferecendo espaço
adequado ao uso dos dispositivos assistivos. Para finalizar a apreciação de nosso material de
apoio hipotético e adequá-lo a todos os princípios do Desenho Universal, o professor
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precisaria considerar o local onde o vídeo seria projetado para prever que todos os alunos
teriam uma boa recepção das informações visuais e sonoras, de maneira confortável, segura e
autônoma.
Portanto, buscando resumir os princípios de planejamento para o Desenho Universal,
chegamos a três premissas básicas que devem ser perseguidas na busca do acesso para todos:
conforto, segurança e autonomia. Ou seja: oferecer o acesso para que qualquer pessoa tenha a
possibilidade de fazer por si mesmo, sem riscos à sua integridade física e sem quaisquer
desconfortos ou procedimentos desnecessários (COVINGTON & HANNAH, 1997).
Só por meio da conscientização os princípios do Desenho Universal poderão alcançar
a formação básica e técnica dos mais diversos profissionais e cidadãos, que poderão atuar nas
diferentes áreas disponibilizando produtos e serviços que possam satisfazer às necessidades de
quaisquer usuários. Só por meio da conscientização os agentes implementadores de políticas
públicas (ARRETCHE, 1998) poderão desenhar propostas adequadas e abrangentes em todas
as áreas. Só por meio da conscientização, profissionais da educação, pais e responsáveis
tomarão para si a responsabilidade acerca do compromisso da construção da escola
verdadeiramente inclusiva – e de uma sociedade tão inclusiva quanto a mesma – com foco na
qualidade da aprendizagem, utilizando-se das ferramentas legais para concretizar o direito à
educação da pessoa com deficiência.
Retomando nosso caminho de reflexões, que começou considerando os direitos
universais do homem (ONU, 1948), e depois discorreu sobre os direitos da pessoa com
deficiência e as recomendações internacionais, passamos pela noção geral de equiparação de
oportunidades e suas nuances nos levaram à idéia de acessibilidade e ao conceito amplo de
Desenho Universal, como caminho para construir, por meio do planejamento inclusivo,
oportunidades de participação social para todos.
Assim, adentraremos o quarto capítulo, buscando explicitar os desdobramentos do
termo acessibilidade na educação escolar, numa proposta de abordagem para o assunto
desenvolvida especialmente como subsídio à análise documental das garantias legais de
acessibilidade do Brasil, da Bolívia e do México.
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4 O conceito de acessibilidade e seus desdobramentos na educação escolar
“O menor dos atos, nas circunstâncias mais limitadas,
traz em si a semente da mesma ilimitação, pois basta um
ato e, às vezes, uma palavra para mudar todo um
conjunto”.
Hanna Arendt

Começamos este capítulo com o comentário de Oliveira (2006), sobre o texto do
Decreto Federal nº 5.296 de 2004 (BRASIL, 2004), conhecido no Brasil como “Decreto de
acessibilidade”, que segue a tendência mundial de abordagem deste assunto:
Nesse decreto, o termo acessibilidade é definido como a ausência de barreiras
arquitetônicas, de comunicação e de atitude. Essas barreiras podem estar nas ruas,
nas praças, nos logradouros públicos em geral, nas escolas e nos sistemas
educacionais, nos clubes desportivos, sociais e afins, nas edificações de todos os
tipos, nos transportes coletivos em todas as suas modalidades, nas instituições
bancárias, na telefonia, em sítios de internet, nos mais diferentes sistemas de
comunicação e em quaisquer ambientes. Tais barreiras impedem a utilização, com
autonomia e segurança, de bens e serviços, por pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida. (In: BRASIL, 2006, p.141).

Para que possamos entender o que poderiam vir a se constituir em barreiras ao acesso
(termo comumente encontrado em artigos e periódicos que abordam o tema em Língua
Portuguesa), precisamos buscar suas origens semânticas, que nos remetem à palavra ‘barrier’,
da língua inglesa.
Após a Segunda Guera Mundial (1939-1945), a questão do acesso físico foi alvo de
grande esforço e planejamento para efetivação de políticas públicas voltadas à reinserção
social das centenas de pessoas que adquiriram deficiências em combate e retornaram aos
Estados Unidos como heróis de guerra (COVINGTON & HANNAH, 1997). Em princípio,
sua atuação principal focava a realização de adaptações das construções arquitetônicas
seguindo orientações previstas por teorias denominadas barrier–free design ou accessible
design, conforme mencionado anteriormente nesta pesquisa. No dicionário Longman (1989),
o termo nos remete à existência de limitações e/ou restrições ao acesso, refletindo a ampliação
de seu sentido, já incorporada à língua oficial, que assimilou um fato cultural: o termo barrier
passou a ser empregado não só para designar restrições impostas pelo ambiente físico às
pessoas com deficiência, passando a abarcar outros dois importantes aspectos que demandam
planejamento e projeto: a comunicação e o convívio social (LENT, 2005).
No Brasil, o termo barrier, foi traduzido como barreira, que de acordo com o
dicionário Houaiss (2001) indica a existência de limitações e / ou restrições físicas ao acesso.
Entretanto, no uso diário (e mesmo em documentos e artigos sobre o tema) a palavra já
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chegou com seu campo semântico expandido, abrangendo em suas aplicações os sentidos de
limitador e/ou restritor de ação de qualquer tipo de acesso, como em inglês, tratando de forma
indiscriminada todo e qualquer fator de limitação à autonomia, à segurança e ao conforto da
pessoa com deficiência em quaisquer situações. O mesmo pode ser observado também nos
locais onde ocorre sua educação formal, direcionamento que assume nossa reflexão a partir de
agora, resgatando todos os conceitos abordados até o presente momento.
Retomando a conceituação de acessibilidade presente na citação de Oliveira (In
BRASIL, 2006), podemos complementar sua abordagem com o texto de Marta Gil (In:
BRASIL, 2006, p.47) que apresenta a ampliação de seu campo de atuação para além do
acesso físico:
Como definir “acessibilidade”?
O dicionário nos diz que “acessibilidade” é um substantivo que denota a qualidade
de ser acessível; “acessível”, por sua vez, é um adjetivo que indica aquilo a que se
pode chegar facilmente; que fica ao alcance.
Inicialmente, esse termo estava restrito ao ambiente construído e designava a
eliminação de barreiras arquitetônicas.
Gradualmente, esse sentido abrangeu outras esferas do fazer humano; passamos,
então, a refletir sobre a acessibilidade (e o acesso a) na Educação, no Trabalho,
Lazer, Cultura, Esportes, Informação e outras.
Podemos afirmar que, na área da Deficiência, alcançar condições de acessibilidade
significa o processo de conseguir a equiparação de oportunidades em todas as
esferas da vida.
Portanto, ao lutar pela acessibilidade, estamos defendendo um Direito Humano, que
possibilita a eqüidade de oportunidades e que é condição sine qua non para que a
inclusão aconteça.
Um ambiente acessível é bom para todos, não apenas para pessoas com
determinadas características físicas, pois oferece qualidade de vida e permite a
convivência e a interação entre diferentes.

De acordo com o Handbook on accessibility (SCIS, 2006), restrições de acesso na
escola são as limitações ou impedimentos causados pelo ambiente ao desempenho de
atividades realizadas por pessoas com deficiência. Para compreender o conceito de maneira
mais abrangente, faz-se necessário abordar a deficiência não em seu potencial de
impedimentos, mas a partir da funcionalidade da pessoa com deficiência, ou seja, a partir do
que a pessoa pode fazer com auxílios técnicos ou com a correção ou eliminação dos
limitadores existentes no meio onde vive e atua (FÁVERO, 2004). Estes fatores podem ser
divididos em três grandes blocos:
a) restrições físicas e arquitetônicas: dizem respeito aos obstáculos e limitações físicas que
dificultam ou impedem a circulação e mobilidade, mesmo com o auxílio de equipamentos e
ajudas técnicas para a circulação nas dependências da escola e em seu entorno;
b) restrições à mobilidade, motricidade e comunicação: limitações que comprometem a
participação do aluno em atividades que envolvam os processos de locomoção, operações que
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envolvam a manipulação ou o manuseio de objetos ou ainda a interação por meio da
linguagem (SCIS, 2006).
c) restrições atitudinais: ocorrem sempre que a pessoa com deficiência tem sua participação
limitada ou impedida em situações, oportunidades ou ações, seja por razões próprias ou
sociais ligadas ao preconceito, subestimação ou constrangimento em diferentes instâncias,
podendo haver prejuízo na efetivação de seus direitos tanto no que diz respeito à política
institucional ou às suas relações interpessoais. A falta de informação pode estender os
impedimentos atitudinais a ocorrências particulares ou coletivas, dificultando que a pessoa
com deficiência tenha acesso sistemas inteiros que foram planejados sem considerar suas
necessidades e habilidades, apresentando-se como limitadores pedagógicos, políticos,
econômicos e sociais.
Partindo destes limitadores de participação e desempenho das pessoas com deficiência
na escola, percebemos que são dois os focos de ação dirigida para a promoção da
acessibilidade (SCIS, 2006):
- foco no ambiente: criando construções acessíveis (desde sua concepção inicial) ou
adaptando edificações já existentes por meio de diferentes tipos de reformas, aquisição e
distribuição espacial do mobiliário, considerando tanto as edificações livres quanto as
tombadas como patrimônio histórico;
- foco no indivíduo: por meio da exploração de estratégias e ajudas técnicas que
possibilitem a mobilidade, motricidade e comunicação dos alunos, em caso de
comprometimentos físicos ou sensoriais leves, moderados ou graves.
É justamente a falta de planejamento para acessibilidade que prejudica em muito as
condições de desempenho da pessoa com deficiência em determinadas atividades. Quando
consideramos que as correções e adaptações necessárias para a participação dessa população
em atividades educativas ou sociais devem ser realizadas nos ambientes onde acontecem as
atividades – e não mais na idéia exclusiva de modificação do sujeito – estamos mais próximos
de atingir as metas de inclusão escolar da pessoa com deficiência (SOUSA & PRIETO, 1999).
Promovendo ambientes acessíveis que atendam às necessidades de quaisquer pessoas,
podemos garantir a participação de todos os interessados, oferecendo-lhes oportunidades
equivalentes.
Assim, além de tornar ambientes e situações acessíveis para todos, recomenda-se que
o aluno com deficiência possa utilizar ajudas técnicas, para potencializar suas condições de
acesso e participação:
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A Tecnologia Assistiva, ou ajudas técnicas ou ainda auto-ajudas podem ser definidas
como o conjunto de recursos que, de alguma maneira, contribuem para proporcionar
às pessoas com necessidades especiais, maior independência, qualidade de vida ou
inclusão social, potencializando suas capacidades (HOGETOP & SANTAROSA,
2001, p.5).

Esses auxílios técnicos podem ser simples ou mais complexos, (iremos abordá-los de
maneira sistematizada no decorrer deste capítulo). Por enquanto, apenas a título de exemplo,
podemos citar aqueles voltados às necessidades específicas de pessoas com deficiência visual,
como as lupas de mão, de apoio ou montadas em óculos, ou ainda as bengalas ou teclados em
braille, sintetizadores de voz e sistemas computadorizados para comunicação.
Para alcançar as condições de acessibilidade que promovam de maneira eficaz a
equiparação de oportunidades é preciso conquistar o compromisso e a participação de todos
os envolvidos nos processos educativos, na superação dos impedimentos arquitetônicos,
atitudinais ou de comunicação ou locomoção. Planejar a partir dos princípios do Desenho
Universal pode ser o primeiro passo para a busca da elaboração de estratégias de equiparação
de oportunidades na escola para a promoção e conquista da cidadania, já que a acessibilidade
é um dos principais fatores de sucesso para a permanência dos alunos com deficiência na
escola, noção essa sustentada por Barbosa (2006) nos seguintes termos:
Entre os obstáculos à inclusão social da pessoa portadora de deficiência estão as
edificações de uso público que, em sua maioria, não foram projetadas considerando
a filosofia do Desenho Universal. Inicialmente as ações isoladas preconizavam a
eliminação de barreiras físicas para as pessoas com deficiência. Com o tempo, tais
facilidades foram apropriadas por todas as pessoas e percebeu-se que as premissas
de projeto dos espaços urbanos, dos meios de transportes, das edificações, sejam a
configuração ou a sinalização que facilitavam a utilização dos mesmos pelas pessoas
com deficiência, eram também úteis para todos, possibilitando o uso com autonomia
e segurança. No momento seguinte, foram adotados os princípios do desenho
universal, para adaptação e elaboração de projetos das áreas de circulação de
pedestres, dos terminais de transporte, pontos de parada, veículos acessíveis e
principalmente na integração entre os diferentes modos de transportes para a
racionalização do deslocamento a ser realizado pelo usuário considerando-se, como
beneficiários, o universo da população (In: BRASIL, 2006, p.192).

Sob a perspectiva dos Direitos Humanos, vale à pena trazer à nossa discussão a
proposta de Mazzotta (In: BRASIL, 2006 p.34):
Discutir acessibilidade sob a ótica dos direitos humanos implica destacar o direito
fundamental à vida para além da dimensão biológica do ser vivo. Considerando a
dimensão social como o solo fértil onde nasce o verdadeiro ser humano, não será
difícil entender que o elemento essencial para a concretização da condição humana,
é o respeito que cada um deve a si mesmo e ao outro, de modo a viabilizar a
necessária convivência.
Da mesma maneira é fundamental que a acessibilidade seja interpretada como
elemento indispensável para a inclusão social de todas as pessoas nos diferentes
espaços da vida pública ou privada. E aqui não pode ser ignorada ou esquecida sua
dupla faceta: interna e externa. No âmbito interno, ser acessível aos outros e ao
mundo implica respeito recíproco à singularidade de cada pessoa e à pluralidade de
condições e situações de vida que determinam a diversidade.
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No âmbito externo, a acessibilidade ao espaço social e público define-se pelas
facilidades físicas, materiais e de participação ativa nas mais variadas instâncias do
trânsito existencial, direta ou indiretamente, isto é, pessoalmente ou contando-se
com a mediação de recursos humanos, técnicos ou tecnológicos.

Os princípios do Desenho Universal são fundamentais, portanto, na concepção de
espaços, mobiliário e rotas de acesso nas escolas, mas também na construção e implantação
de atividades, propostas e estratégias de comunicação e acesso ao conhecimento e à
informação. Quando pensamos em garantir o direito à educação, corrigir o meio significa
considerar fatores que estão relacionados ao estudar e ao aprender, tanto os que dependem do
ambiente quanto os que constituem a singularidade do aluno.
Fazem parte deste plano para a acessibilidade vislumbrar todos os direitos humanos
envolvidos no ato escolar, desde a decisão de freqüentar a escola – direito e dever
simultaneamente (PRIETO, 2003) – passando por todos os procedimentos necessários para
concretizar esse dever: poder sair de casa e chegar à escola, circular dentro de suas
instalações, participar expressando suas opiniões e questionamentos, escolher as atividades
opcionais das quais gostaria de participar, fazer as mesmas atividades e procedimentos
propostos ao grupo em que está inserido (SCIS, 2006).
De forma resumida, conforme as orientações do Scotish Council of Independent
Schools (SCIS, 2006) para a criação de escolas acessíveis, os alunos precisam ter acesso aos
seguintes itens: matrícula, currículo, atividades para casa, acesso às instalações e serviços
oferecidos pelas unidades escolares, atividades extracurriculares, aulas de esportes, locais
destinados aos intervalos e recreios, refeitórios e lanchonetes, clubes de atividades
extracurriculares, passeios e estudos de campo, parcerias das escolas com outros órgãos
responsáveis pela formação dos alunos. Tudo isso precisa ser elaborado a partir de estratégias
inclusivas de ensino e aprendizagem, organização do espaço e mobiliário da sala de aula,
gerenciamento do tempo e da programação de atividades, estímulo na formação e interação
dos alunos em grupos, criação de políticas institucionais inclusivas, preparação para as fases
subseqüentes do processo educativo e adaptações de avaliações.
Isto nos leva a perceber o quanto a ação para promover a acessibilidade na educação
escolar é ampla e multifacetada, abrangendo simultaneamente o planejamento com foco nos
ambientes (meio) e nas pessoas (individualmente e em seus relacionamentos no grupo), num
processo que gera conhecimento e informação, ambos realimentando e sustentando as
transformações sociais e a ampliação do conceito acessibilidade, de acordo com a National
Assembly of State Arts Agency (NASAA, 2005). Este conjunto de práticas e de conhecimentos
acumulados, bem como discussões da área e as conquistas legais e as informações que se
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tornam consenso, constituem um arcabouço que cresce na medida em que são assimilados
pela cultura de instituições e pessoas, que passam a promover novas ações para a
acessibilidade, num círculo virtuoso e crescente.
Por isto, visando orientar o trabalho de análise das garantias legais dos países
estudados nesta pesquisa e buscando vislumbrar e sistematizar o que está por trás do conceito
de acessibilidade, elaboramos uma proposta de abordagem para o assunto, cruzando as
informações apresentadas pelo Scottish Council os Independent Schools (SCIS, 2006) e pela
National Assembly of State Arts Agency (NASAA, 2005), num quadro submetido aos
comentários de membros da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) e da SMPED em
busca de contribuições técnicas (conforme descrito no próximo capítulo, sobre a metodologia
de pesquisa). A proposta apresenta três eixos a serem explorados:

Quadro I. Proposta de sistematização do conceito de acessibilidade na educação escolar
Acessibilidade física/arquitetônica

Ajudas técnicas para educação

Cultura de acessibilidade

conceitos
de base

Desenho Universal, Ergonomia

Ergonomia (física e cognitiva)

Desenho universal, Ergonomia (organizacional)

foco de
ação

meio, ambiente

indivíduo

sociedade, indivíduos

conscientização

áreas

transportes

mobiliário
urbano

edificações e
instalações

tecnologias
tecnologias
assistivas para assistivas para
mobilidade
motricidade

tecnologias
assistivas para
comunicação e
acesso à
informação

incentivo
governamental
para expansão,
legalização e
divulgação dos
direitos

criminalização do
preconceito;
realização de
campanhas de
conscientização
e formação de
profissionais

planejamento de
políticas públicas
e institucionais
para equiparação
de oportunidades
de acesso

a) Acessibilidade física / arquitetônica: com ações e planos diretamente focados no meio,
edificações e no mobiliário, com base nas premissas do Desenho Universal, abrangendo:
• transporte e rotas acessíveis;
• edificações e instalações;
• mobiliário

b) Ajudas técnicas para a educação: também conhecidas como tecnologia assistiva, seu foco
está nas pessoas com deficiência, sua interação com o meio e a superação de limitações
decorrentes das deficiências, com o apoio em conceitos de ergonomia física e ergonomia
cognitiva nas seguintes áreas:

49

• Tecnologias assistivas para mobilidade;
• Tecnologias assistivas para motricidade;
• Tecnologias assistivas para comunicação e acesso à informação.

c) Cultura de Acessibilidade: ações de produção e circulação do conhecimento e práticas, que
têm por base as situações, pesquisas e informações voltadas à acessibilidade e à inclusão da
pessoa com deficiência, com vistas à construção de uma sociedade acessível, a partir da
transformação paulatina dos paradigmas sociais. Pode ser dividida em:
• Conscientização:
- Incentivo governamental para expansão e divulgação dos direitos da pessoa com
deficiência;
- Criminalização da discriminação;
- Incentivo à formação profissional e realização de campanhas de disseminação da
informação e esclarecimento da sociedade.
• Planejamento de políticas públicas e institucionais para equiparação de oportunidades de
acesso.
A seguir, passamos à abordagem pormenorizada de cada um destes blocos, com foco
na educação formal e nos aspectos relacionados à acessibilidade na escola e seus
desdobramentos.

4.1 Acessibilidade física / arquitetônica
A acessibilidade física diz respeito a todos os espaços onde existe a premissa da
circulação humana. A arquitetônica se refere aos espaços construídos, ou seja, edificações,
mobiliário e / ou equipamentos. Este tipo de acessibilidade diz respeito ao planejamento, às
adaptações, processos e projetos que visam ao acesso total da pessoa com deficiência e
mobilidade reduzida a quaisquer edifícios e seus entornos, ou ainda a quebra e extermínio de
barreiras e fatores de limitações físicas existentes em edificações que não contam com
acessibilidade desde sua origem.
De acordo com o SCIS (2006), Convington & Hannah (1997) e os técnicos da
Comissão Permanente de Acessibilidade, a acessibilidade física deve considerar o trânsito
entre a casa da pessoa com deficiência e a escola, bem como o entorno, as instalações e o
mobiliário da mesma. As medidas de acessibilidade física podem beneficiar o acesso da
pessoa com deficiência à educação escolar nos seguintes aspectos:
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4.1.1 Acessibilidade e transportes
O primeiro passo a ser planejado para garantir o acesso de um aluno com deficiência
ou mobilidade reduzida em condição de desvantagem é sua chegada à unidade escolar. É
preciso que o aluno possa ser matriculado numa escola próxima à sua casa ou que haja
possibilidade de utilizar transporte acessível no trajeto entre sua casa e a escola, com maior
autonomia possível.
A acessibilidade nos transportes faz parte da engenharia do transporte acessível,
responsável desenvolver veículos acessíveis ou adaptar os que já existem sem condições de
uso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Dentre as medidas de adaptação
estão o rebaixamento do piso com entrada e saída ao nível das calçadas e espaço confortável e
seguro para repouso da cadeira de rodas dentro do veículo.
A criação de rotas acessíveis é outro importante fator para oferecer oportunidades de
deslocamento e trânsito para alunos com deficiência chegarem diariamente à escola. Numa
rota acessível são previstos pontos de ônibus acessíveis ao embarque e desembarque de
usuários de veículos coletivos e carros adaptados, livres de obstáculos físicos. Estas rotas
devem passar pelas principais vias de acesso das cidades, com veículos circulando em
quantidade suficiente para o uso autônomo, confortável e seguro, com intervalos curtos para
que os usuários possam se programar para cumprir suas tarefas diárias.
Caso não existam estas rotas previstas, a direção da unidade escolar pode colaborar no
processo de trânsito do aluno, planejando junto aos pais itinerários de acesso à escola,
mobilizando sempre que necessário os serviços públicos responsáveis pela garantia sua
chegada na unidade escolar.
4.1.2 Mobiliário ou equipamento urbano no entorno da unidade escolar
São os objetos e equipamentos instalados em ruas e estradas para atender a diversos
propósitos, tanto para o uso dos cidadãos como para o suporte às redes urbanas fundamentais
(serviços prestados pelas concessionárias de luz, gás, água, esgoto). Ainda não existe
consenso acerca do que pode ser definido como mobiliário / equipamento e se utiliza
indiscriminadamente as duas palavras, sendo comum que a legislação sobre o assunto varie
regionalmente na América Latina (IDRM, 2005). Podemos citar como exemplo, abrigos e
pontos de ônibus, pontos de táxi, caixas de coleta de correio, armários da rede telefônica,
armários da rede elétrica, bancos, vasos, lixeiras, postes de iluminação, postes da rede elétrica,
postes de sinalização, divisores, guias, fontes, bancas de jornal etc., conforme texto de Laufer,
Okimoto e Ribas (2007, p.3):
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Entenda-se por mobiliário urbano, os elementos que não apenas decoram as cidades,
mas sim todos os equipamentos que possam proporcionar ao cidadão a circulação
eficiente, informação e comunicação adequada, local de lazer, e bem-estar como um
todo.

O mobiliário no entorno da escola deve, portanto, permitir a circulação e o acesso dos
alunos à unidade escolar, prevendo vagas para veículos de pessoas com deficiência
(respeitando os recuos necessários para o transporte das pessoas para suas cadeiras de rodas),
bem como guias rebaixadas, semáforos sonoros, sinalização que informe os pedestres a
respeito de entradas e saídas no edifício. Além disso, é importante a utilização do piso de
alerta para indicar presença de árvores, lixeiras, orelhões, bancos e outros obstáculos, e
também do piso direcional, para conduzir alunos com deficiência visual no trajeto entre os
pontos de ônibus, saídas de metrô e pontos de táxi e a entrada da escola.

4.1.3 Acessibilidade física e arquitetônica nas edificações da unidade escolar
De acordo com as premissas da Declaração Mundial de Educação para Todos (1990),
a acessibilidade nas unidades escolares deve prever a livre circulação do aluno com
deficiência em todos os ambientes da escola. Isso demanda um projeto arquitetônico que
possibilite a autonomia dos alunos, aliado a um projeto de sinalização capaz de orientar e
garantir a segurança e o conforto de alunos com quaisquer deficiências na circulação e
utilização de todos os equipamentos da unidade escolar.
Diversos pesquisadores vêm propondo uma comparação entre as unidades escolares e
as comunidades onde as mesmas estão inseridas, dentre os quais destacamos Convington e
Hannah (1997):
Escolas são ambientes confusos e complicados, que refletem a comunidade à qual
servem. São como pequenas cidades e refletem os movimentos e a ética da
comunidade à qual pertencem. Se a comunidade é acessível, provavelmente suas
escolas serão acessíveis. Utilizar a escola e seu entorno como modelo para uma
cidade ideal pode ajudar a educar os alunos acerca do conceito de acessibilidade.
Uma unidade escolar é geralmente composta por uma série de salas de aula, uma
biblioteca, um ginásio, sala de música, sala de arte e escritórios. Em geral, pode ter
ainda serviços médicos, conectados à escola por rampas, paredes, elevadores e
escadas. Tudo o que pode ocorrer numa cidade pequena pode ocorrer também numa
escola ou num campus universitário, na verdade, um campus pode ser ainda mais
complexo. A soma de um estádio completa seu status de cidade pequena (p.118).

Citando novamente as orientações do Scottish Council for Independent Schools (SCIS,
2006), a acessibilidade arquitetônica nas unidades escolares deve ser promovida considerando
os seguintes itens:
a) Entrada, área de recepção, pátio e áreas de circulação externas nos domínios
da unidade escolar:
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Estas áreas devem ser priorizadas no que diz respeito à promoção do acesso total da
pessoa com deficiência por serem espaços de grande circulação nas unidades escolares,
acolhendo não só alunos, como também seus responsáveis, funcionários e visitantes, que
também podem ter alguma dificuldade de locomoção em face de obstáculos e restrições
físicas como degraus, corredores e portas estreitos, depressões bruscas no piso ou quaisquer
outras situações que impeçam ou dificultem o acesso - em especial de cadeirantes, idosos,
pessoas com mobilidade reduzida usuárias de andadores ou bengalas e pessoas com
deficiência visual, reabilitadas ou não.
Estes espaços devem prever a entrada e saída em condições de conforto, segurança e
independência para qualquer pessoa.
b) circulação horizontal e sinalização de rotas e caminhos circulação vertical:
De certa forma, este item complementa o anterior, já as passagens de um ambiente a
outro devem estar livres de obstáculos e impedimentos à locomoção, com rotas de circulação
e orientação sinalizadas de forma acessível para:
- pessoas com deficiência visual: pisos direcionais e de alerta no chão, placas em
braille disponíveis em áreas sinalizadas por piso de alerta;
- pessoas com baixa visão e todos os outros usuários da unidade escolar: informação
visual em tamanho ampliado e alto-contraste nas paredes em locais de boa visibilidade;
- pessoas com deficiência intelectual, auditiva e surdos: sinalização de rotas com
ênfase na comunicação por meio de imagens (ícones, símbolos, fotografias)
c) circulação vertical:
São as passagens de um nível (piso ou andar) a outro. Podem ser feitas por meio de
rampas, plataformas elevatórias ou elevadores acessíveis (pelo menos 80 cm. de largura entre
as portas, botoeiras com codificação também em Braille na altura entre 40 cm e 135 cm. do
chão para o uso de cadeirantes, alerta sonoro de chegada nos andares, mostrador visual da
evolução dos andares).
d) ambientes internos e disposição de equipamentos e mobiliário:
Este item abrange todos os ambientes fechados da unidade escolar, como por exemplo:
salas de aula, laboratórios, bibliotecas, ateliês de arte, salas de orientação e atendimento,
diretoria, banheiros, vestiários, ginásios, auditórios, teatros, salas de informática, laboratórios
de ciências e quaisquer outros tipos de ambientes voltados ao ensino, ao lazer ou à realização
de atividades coletivas.
Além do acesso físico a estes espaços, faz-se necessário planejar a disposição de todo
o mobiliário e equipamentos a serem utilizados, garantindo o acesso de confortável para
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usuários de cadeiras de rodas (por exemplo, dispondo de mesas e bancadas a uma altura
máxima de 80 cm. a partir do chão), crianças e pessoas com mobilidade reduzida.
Os equipamentos e móveis devem ser dispostos de modo a garantir a circulação de
cadeirantes, com sinalização podotátil (pisos de alerta e orientação) que indique a posição dos
mesmos no ambiente.
Todo este plano deve atender às sete premissas do Desenho Universal (conforme
página 39 desta dissertação) e o ambiente deve ser planejado de modo a oferecer boas
condições de iluminação e propagação do som, buscando diminuir os ruídos na recepção de
informações visuais ou sonoras.
e) rotas de segurança e sinalização das mesmas:
É importante garantir que pessoas com deficiência possam circular em condições de
equiparação de oportunidades também em caso de emergências ou calamidades. Por isso,
todas as rotas de emergência para abandonar as instalações da unidade escolar devem ser
sinalizadas conforme descrito no item 2 desta unidade.
A livre circulação da pessoa com deficiência é uma premissa do direito universal de ir
e vir. A disciplina científica que pode orientar este processo é a Ergonomia, que trata das
interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Geralmente é aplicada aos
ambientes de trabalho, para garantir maior produtividade com menor risco de desgastes ao
corpo humano em sua integridade e totalidade (GRANDJEAN,1998). Muitas disciplinas
servem de base para sua abordagem da relação entre os seres humanos e ambientes, incluindo
antropometria, biomecânica, engenharia, fisiologia e psicologia, de acordo com a
International Ergonomics Association (IEA, 2000). Os ergonomistas contribuem para o
projeto e avaliação de ambientes e sistemas, tarefas, trabalhos e produtos, a fim de torná-los
adequados às necessidades, habilidades e limitações das pessoas. (IEA, 2000).
Atualmente, esta disciplina - cuja origem remonta ao século XVII - tem sido explorada
por empresas, indústrias e hospitais. Nas unidades escolares, locais de produção de
conhecimento e performance de atividades individuais e coletivas, suas diretrizes e
metodologia para o planejamento da acessibilidade precisam ser amplamente difundidas para
o benefício de professores e alunos.
Faz-se digna de menção a coerência das propostas e diretrizes metodológicas da
Ergonomia física e da Ergonomia cognitiva face às características das unidades escolares.
Aliadas, permitem que o espaço seja planejado per si e em relação às possíveis atividades
realizadas por seus usuários. A primeira trata do desempenho do corpo humano face aos
procedimentos físicos num dado espaço físico, bem como o impacto emocional oriundo desta
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relação. Como exemplo de seu alvo de ação, podemos citar o arranjo físico de espaços de
trabalho, a manipulação de materiais e objetos, a demanda de atividades e os fatores
intrínsecos à realização das mesmas (como a repetição, força e motricidade necesárias à
execução de tarefas, o tempo de postura estática e possíveis desgastes e desconforto corporais,
possivelmente causados pelos mesmos). Quanto ao foco da Ergonomia cognitiva, destacamos,
dentre outros, a ação sobre as interações entre seres humanos e os outros elementos de um
sistema, como por exemplo o esforço mental necessário ao desempenho de uma tarefa
(vigilância, tomada de decisão e suas conseqüências positivas ou negativas na realização de
um procedimento).
Resta dizer que, de acordo com os pesquisadores e referências consultados e citados
nesta pesquisa, bem como para os técnicos da Comissão Permanente de Acessibilidade, não
basta apenas criar edificações que atendam às normas de circulação e acessibilidade física, ou
ainda a aquisição de mobiliário e equipamentos acessíveis caso estas duas ações sejam
realizadas de maneira isolada e sem que a implementação de ambos seja planejada e
comunicada aos seus usuários, por meio de toda a sinalização de circulação supracitada, para
que se potencialize seu poder de comunicação sua eficácia no objeto de dar o acesso possa ser
ampliada.
Até o presente momento, apresentamos neste estudo quais fatores devem ser
observados para que se garanta o acesso físico da pessoa com deficiência à unidade escolar,
considerando o deslocamento do aluno desde sua casa até a escola, adentrando suas
edificações, transitando por seu espaço interno e suas áreas de livre circulação, fazendo uso de
seu mobiliário e equipamentos. Estes foram os quesitos mapeados como necessários para
eliminar do meio e dos ambientes quaisquer restrições ao acesso, permanência e circulação da
pessoa com deficiência (SCIS, 2006; CONVINGTON & HANNAH, 1997; GRANDJEAN,
1998), equiparando suas condições de acesso físico a quaisquer unidades escolares.

4.2 Ajudas técnicas para a educação:
Conforme discutido no terceiro capítulo, começamos este item com a idéia de que,
simultaneamente ao planejamento para a acessibilidade física, é preciso buscar a minimização
das conseqüências das deficiências (NASAA, 2005, p.34):
Uma deficiência pode comprometer a habilidade de alguém em desempenhar uma
atividade diária na escola se a mesma impede a pessoa de realizar procedimentos de:
• mobilidade
• habilidade manual
• coordenação e equilíbrio físico
• continência
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• audição ou visão
• memória, concentração, habilidade de aprendizagem ou compreensão
• percepção de risco ou perigo físico.

Face às novas tecnologias assistivas e ajudas técnicas, a educação escolar da pessoa
com deficiência vem recebendo desde a década de 1950 uma série de contribuições ainda
pouco exploradas em sua potencialidade por professores e responsáveis por estes alunos: são
as chamadas ajudas técnicas ou tecnologias assistivas.
Isto ocorre porque de pouco em pouco é necessário maior preparo e capacidade de
adaptação por parte de todos os agentes envolvidos no processo de inclusão escolar da pessoa
com deficiência, já que é preciso conhecer as ajudas técnicas para delas poder usufruir e
extrair todos os benefícios aos quais as mesmas podem conduzir cada aluno, mensuráveis
individualmente.
As tecnologias assistivas foram descritas de forma muito objetiva por Martins Neto &
Rollenberger (In BRASIL, 2006, p.27), conforme podemos acompanhar a seguir:
Tecnologia Assistiva, também denominada de Adaptativa ou Ajuda Técnica, é toda
aquela desenvolvida para permitir o aumento da autonomia e independência de
idosos e de pessoas com deficiência em suas atividades domésticas ou ocupacionais
de vida diária.
(...) Portanto, a aplicação de Tecnologia Assistiva abarca uma série de possibilidades
do desempenho humano, desde tarefas básicas de autocuidado (mobilidade,
comunicação, manutenção do lar, preparo de alimentos, tarefas ocupacionais), até
atividades de lazer e de trabalho. A obtenção de autonomia, ou a máxima autonomia
possível, é com certeza, um dos caminhos para a perfeita integração social dos
idosos e das pessoas com deficiência e deve, portanto, constituir-se em premissa
para qualquer intervenção em matéria de reabilitação e inclusão social.

Se a acessibilidade física prepara ambientes e espaços para a livre circulação e
mobilidade dos indivíduos, as tecnologias assistivas podem contribuir ampliando as
possibilidades de acesso e participação da pessoa com deficiência, potencializando sua
autonomia na performance de atividades junto aos demais alunos.
O uso adequado das tecnologias assistivas pode ser a diferença fundamental na
garantia de acessibilidade às mesmas propostas de atividade realizadas pelos alunos sem
deficiência. Estas ajudas técnicas podem fornecer os meios para extinguir ou minimizar as
conseqüências de limitações funcionais, congênitas ou adquiridas, permitindo sua
performance e interação nas mais diversas situações cotidianas, como por exemplo seu acesso
à informação e à comunicação e seu deslocamento em ambientes de educação, trabalho e lazer
(MARTINS NETO & ROLLENBERGER, 2006 In BRASIL, 2006, p.26-27). Pode ser o elo
de interação entre o indivíduo e o ambiente no qual está inserido, possibilitando por meio de
seu intermédio ou suporte, o uso de instalações, espaços, equipamentos e ambientes. De
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acordo com Barbosa (In BRASIL, 2006, p.39), uma importante ferramenta no processo de
inclusão da pessoa com deficiência a ser explorada:
Quando aplicamos o conhecimento na construção de soluções para as nossas
necessidades, damos a isso o nome de “tecnologia”, que pode ser materializada em
produtos, como automóveis, cadeiras de rodas e próteses, ou imaterializada, como
no Braille ou na LIBRAS, que servem ao propósito de auxiliar a comunicação de
pessoas com limitações visuais e auditivas. A tecnologia está presente nos mais
distintos aspectos de nossa vida e, de tal forma que, não a percebemos, em alguns
casos. Fica claro, assim, que o binômio ‘ciência e tecnologia’ é requisito
fundamental para o desenvolvimento de uma nação e para o bem-estar de seu
povo.Quando o conhecimento gerado é utilizado especificamente para permitir o
aumento da autonomia e independência de idosos e de pessoas com deficiência em
suas atividades domésticas ou ocupacionais de vida diária, a tecnologia recebe a
denominação de Tecnologia Assistiva, Adaptativa ou, ainda, de Ajuda Técnica.

A tecnologia assistiva pode, portanto, fazer a diferença entre incluir ou excluir um
dado aluno com deficiência em atividades e propostas para um grupo.
Considerando as atividades a serem desempenhadas nas escolas a partir das demandas
físicas e sensoriais (portanto biológicas) colocadas aos estudantes, chegamos sem grande
esforço a três grandes famílias de habilidades procedimentais: a locomoção, a motricidade e a
comunicação (SCIS, 2006), para os quais vêm sendo pesquisadas e desenvolvidas uma série
de ajudas técnicas desde o advento da II Guerra Mundial (1942-1945), em especial devido ao
grande aumento de pessoas com deficiências adquiridas como resultado direto ou indireto dos
combates. Atualmente existem ajudas técnicas que buscam minimizar as restrições e
limitações conseqüentes das deficiências, potencializando ou proporcionando novas maneiras
de desenvolver as seguintes habilidades humanas (SCIS, 2006):
a) Mobilidade: habilidade de mover-se ou mudar de posição em sentido mais amplo. Devido
a uma má formação ou a uma lesão adquirida, um aluno pode ter sua mobilidade reduzida,
dificultada ou impedida. Na escola, a mobilidade é necessária para locomoção na unidade
escolar, participação em atividades físicas e esportivas, jogos cooperativos e brincadeiras
coletivas, dentre vários outros exemplos.
b) Coordenação motora: também conhecida como motricidade, é a habilidade de usar as
mãos e dedos com precisão, bem como a possibilidade de seu uso coordenado na manipulação
de objetos de diferentes escalas com funções diversas. Na educação escolar, a coordenação
motora é necessária durante a realização de atividades de escrita, desenho, modelagem,
atividades esportivas, jogos e brincadeiras individuais e coletivas.
c) Coordenação e equilíbrio físico: é a combinação entre as habilidades de coordenação
física e visual (para os que têm a visão preservada). Na escola, é importante para a prática de
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atividades físicas e esportivas, bem como na locomoção e circulação pelas áreas e ambientes
da escola, na manutenção do corpo em posição de sustentação quando sentado ou em pé.
d) Continência: habilidade de controlar a emissão de urina e fezes. É preciso garantir a
higiene do aluno e a proteção de sua privacidade durante o período diário de realização das
atividades escolares.
e) Audição, fala e visão: habilidades de ouvir, falar e ver. Na escola, estas habilidades
permitem que o aluno possa se comunicar e apreender informações visuais ou sonoras,
acessando conteúdos e sentidos, por exemplo, em suas formas falada (oral ou em sinais) ou
escrita. Constituem os canais de comunicação para a recepção e produção de linguagem.
f) Memória, concentração, habilidade de aprendizagem e compreensão: habilidades de
lembrar, organizar os pensamentos de forma a serem partilhados por meio de uma lógica
social comum aos indivíduos de um mesmo grupo, planejar a realização de tarefas e colocálas em prática, absorver e reter novos conhecimentos relacionando-os ao repertório
previamente adquirido e compreender instruções ou informações faladas ou escritas. Na
escola, está presente nos processos de interação social e aprendizagem a partir de uma
seqüência de conteúdos programados de maneira progressiva, submetidos a processos de
avaliação, geralmente em provas ou trabalhos orais ou escritos que envolvem capacidade de
abstração, como o cálculo ou as habilidades de comunicação e produção de linguagem.
Então, se na escola o aluno é convocado a participar de atividades que exigem sua
atuação a partir das habilidades citadas neste item, é importante relembrarmos que muitas das
limitações destas habilidades podem ser diminuídas ou eliminadas por meio das ajudas
técnicas, com o objetivo de possibilitar a equiparação de oportunidades a partir da promoção
da autonomia.
Assim, passemos a uma breve abordagem descritiva de alguns tipos e ajudas técnicas
relacionados à nossa pesquisa:

4.2.1 Tecnologias assistivas para locomoção e motricidade:
São os auxílios e equipamentos que contribuem na realização de atividades que
exigem do aluno suas habilidades de mobilidade, coordenação motora e coordenação e
equilíbrio físico. Como exemplo, podemos citar as ajudas para suporte do corpo em posição
confortável e equilibrada (cintas, faixas, presilhas de sustentação, suportes em acrílico para
uso coordenado com cadeiras de rodas), andadores, muletas, bengalas, próteses (peças ou
dispositivos artificiais utilizados para substituir membros, órgãos, parte deles ou sua função),
órteses (aparelhos ou dispositivos ortopédicos de uso externo, destinados a alinhar, prevenir
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ou corrigir deformidades ou melhorar a função das partes móveis do corpo), ponteiras para
escrita e pintura, cadeiras de rodas motorizadas, dentre outros.
Além disso, equipamentos de informática podem ser configurados por meio de
softwares que controlam a interpretação da pressão no teclado e no mouse de acordo com a
motricidade dos alunos. Para citar alguns exemplos do alcance deste tipo de ajuda técnica,
lembramos que pessoas com deficiência física podem se utilizar também de ponteiras para
escrever ou desenhar diretamente em papel ou utilizar o teclado e o mouse do computador
como ferramentas para a produção de linguagem codificada. Estes mesmos recursos podem
ser explorados por pessoas com deficiência intelectual, que em seu processo de alfabetização
encontrem dificuldades motoras ao realizar atividades de escrita (ou seja, estão no domínio
das ajudas técnicas para motricidade, mas são fundamentais nas atividades de comunicação).

4.2.2 Tecnologias assistivas para comunicação, acesso e produção de informação:
O conceito de acessibilidade para a comunicação abrange todo o aparato necessário
para criar acesso a todo tipo de informação ou texto, estejam estes em sua forma falada,
escrita ou sinalizada por imagens, sons ou sinais luminosos (por exemplo, sinalização de
localização de rotas e ambientes internos nas unidades escolares etc.).
As ajudas técnicas para comunicação e acesso à informação incluem a utilização de
próteses ou órteses auditivas, lupas, lentes, recursos de comunicação alternativa (REILY,
2002), computadores com softwares de leitura de textos para pessoas com deficiência visual,
máquinas de escrever em braille e regletes, livros acessíveis (em áudio, braille ou em formato
de vídeos onde os textos são narrados em língua de sinais com a legenda escrita na parte
inferior da tela) e diversos outros equipamentos e recursos para a recepção ou produção de
conteúdo lingüístico, possibilitando e facilitando o acesso à comunicação para pessoas com
deficiência.
Em caso de utilização de material audiovisual, devem ser previstas as legendas que
descrevam os sons e ruídos significativos para a compreensão de seu conteúdo por pessoas
surdas, além da audiodescrição para alunos cegos ou com baixa-visão das cenas silenciosas,
figurinos e quaisquer outros elementos visuais importantes para a compreensão do contexto.

4.3 Cultura de acessibilidade
Desenvolver e incorporar em sociedade uma cultura de acessibilidade significa
produzir, partilhar e comunicar um conjunto de saberes, práticas e conhecimentos
relacionados à criação de uma sociedade acessível, que permita a participação de todas as
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pessoas com ou sem deficiências em condições de equiparação de oportunidades, direitos e
deveres.
O conjunto de hábitos, políticas institucionais e crenças individuais que coexistem na
sociedade em torno das questões relacionadas à deficiência podem ser observadas tanto em
relações diretas de convívio com estas pessoas (por exemplo, na relação “aluno-professor” ou
relação “aluno-demais alunos”), quanto nas indiretas (por exemplo: diretora que não convive
com alunos com deficiência impede a liberação de verba para compra de software de leitura
de tela por considerar um investimento desnecessário, já que a escola tem apenas dois alunos
com deficiência visual que utilizariam o produto).
Para combater as restrições atitudinais e promover a acessibilidade - e conseqüente
inclusão escolar e social da pessoa com deficiência - faz-se imprescindível que as unidades
escolares tracem planos de ação que incluam a formação de seus funcionários, professores e
responsáveis por alunos acerca dos conceitos de acessibilidade, visando a diminuir os
preconceitos e constrangimentos impostos às pessoas com deficiência, ou seja: é preciso que
se invista no desenvolvimento paulatino de uma Cultura de acessibilidade. A expressão
adotada nesta pesquisa foi tomada em conversas para a realização deste referencial teórico
com técnicos da Comissão Permanente de Acessibilidade e com o Secretário Municipal da
Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo, Dr. Renato Correa Baena. A
opção por este termo pode ser justificada a partir de um olhar voltado ao conceito de cultura,
que nos remete ao termo ‘cultura’ do latim medieval, ligado ao cultivo da terra. As
transformações semânticas da palavra aos poucos incorporaram o sentido relativo ao
conhecimento intelectual empregado no cultivo da terra e do campo (CHAUÍ, 1998).
Atualmente, coexistem diversas definições e sentidos para o termo, mas para esta dissertação
uma das mais adequadas está ligada à antropologia e às ciências sociais, que nos remete a um
conjunto de experiências humanas adquiridas pelo contato social e acumuladas pelos povos
através dos tempos (CHAUÍ, 1998).
É preciso considerar, entretanto, que o processo que leva à eliminação de restrições ao
acesso em suas diferentes instâncias é longo e muito semelhante a quaisquer outros processos
de transformação social de atitudes coletivas e pessoais.
Estes processos podem ser inicialmente motivados necessidade individual, ou pela
atitude ou boa vontade de pessoas isoladamente, passando cedo ou tarde pela existência de
mecanismos e garantias legais de direitos, que podem vir a ter caráter “educativo” para a
população, ao mesmo tempo em que o poder público pode passar a exigir a efetivação dos
direitos em caso de negligência (ROMITA, 2007).
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Por isso, buscando sistematizar alguns aspectos e elementos para o desenvolvimento
de uma Cultura de acessibilidade (a serem incorporados nos níveis pessoal, institucional e
governamental), nossa pesquisa em documentos de recomendações internacionais e nos guias
citados anteriormente nos permitiu agrupar as atividades encontradas em três eixos de ação,
discutidos a seguir:

4.3.1 Conscientização
a) Incentivos governamentais para a expansão, legalização e divulgação de direitos
Atualmente, na América Latina, acompanhamos um quadro onde a maioria dos países
passa por inúmeras dificuldades em efetivar as garantias legais previstas e conquistadas no
que diz respeito à inclusão escolar da pessoa com deficiência, segundo a Comissão de Estudos
de Políticas da América Latina (CEPAL, 2003), tendo por uma das causas significativas a
falta de clareza na redação e concepção das garantias legais e suas regulamentações e,
posteriormente, o conflito de interesses em sua efetivação ou a ausência de vontade política
em sua implantação, bem como a falha na fiscalização para garantir o cumprimento das
mesmas (IDRM, 2005).
Assim, consideramos que o conhecimento sobre o conceito amplo de acessibilidade
pode ser um dos caminhos para que os países possam delinear de maneira mais objetiva as
garantias legais de acessibilidade para que a pessoa com deficiência possa usufruir seu direito
à educação – e outros.
Criar leis para a garantia dos direitos da pessoa com deficiência em relação à educação
formal é muito importante, mas isso isoladamente não é suficiente para que se alcance seus
objetivos iniciais – dar a proteção legal.
Além da necessidade de que a legislação seja bem delineada por pessoas com
conhecimento técnico, ético e até mesmo filosófico acerca das questões envolvidas na
problemática da educação da pessoa com deficiência, é preciso que a mesma seja normalizada
e amplamente divulgada à população em geral – em especial às pessoas com deficiências,
seus responsáveis e os profissionais atuantes em educação, políticas públicas, órgãos de
defesa dos direitos dos cidadãos, arquitetos, engenheiros e designers, para que desenvolvam e
se utilizem de instalações, produtos, equipamentos e mobiliário que promovam a
acessibilidade nos contextos educativos.
A expansão, legalização e divulgação dos direitos são enfatizadas em todas as
recomendações internacionais voltadas à pessoa com deficiência promovidas pela Unesco e a
ONU, citadas anteriormente nesta pesquisa. Todos os países signatários das mesmas, portanto,
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se comprometem a executá-las, por meio da criação de legislação, reserva de fundos de
investimento para campanhas de sensibilização e conscientização e também a realização de
cursos de capacitação e formação para profissionais, com vistas à promoção do acesso da
pessoa com deficiência em todos os níveis e instâncias sociais.
b) Criminalização da discriminação
Tanto a Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990), quanto as
Normas para equiparação de oportunidades (ONU, 1993) e a Declaração de Salamanca
(UNESCO, 1994) proclamam a necessidade de proteger a pessoa com deficiência contra o
preconceito e a discriminação. O primeiro é fruto do cultivo de idéias equivocadas sobre o
assunto, enquanto o segundo, ainda mais nocivo socialmente, envolve o repúdio à pessoa com
deficiência.
O Scottish Council for Independent Schools (2006) afirma que alunos em condição de
vulnerabilidade em ambientes que não se preocupam em promover o bom relacionamento
entre os membros do grupo – tendo por objetivo o respeito e a cordialidade – quase que
inevitavelmente se tornam alvo de estigmatização e discriminação (por meio de violência
verbal ou física). Isso pode vir a acarretar sentimentos de insegurança, baixa-estima, levando
o aluno ao isolamento e à depressão, num quadro de deterioração das oportunidades de
envolvimento no processo de aprendizagem.
Esta afirmação pode ser completada pela reflexão suscitada por Moysés (2001):
(...) rotulada, a criança resiste, luta contra o preconceito, até que o incorpora. Resiste
e incorpora em sua vida inteira, não em fragmentos de vida. Não é apenas na escola
que se torna a criança que não sabe; a incapacidade adere a ela, infiltra-se em todas
as facetas, todos os espaços da vida. Deixa de ser incapaz na escola para se tornar
apenas incapaz (p.47-48).

E ao incorporar este ‘estigma’, citando Goffman (1980) e Tessaro (2004), incorpora
toda uma carga de sentidos que é fruto de longas tradições culturais da sociedade, deixando
rastros regionais através dos tempos, cravados na linguagem e no imaginário coletivo,
podendo ser propagados oralmente em grupos pequenos ou grandes. O termo estigma nos
remete às idéias de sinal, marca e cicatriz, sendo o estigmatizado aquele que, por ser diferente
dos padrões predominantes, não é acolhido e aceito pelos outros. Justamente por isso, este
tipo de atitude precisa ser combatido por meio da informação.
De acordo com Tessaro (2004), alunos com deficiência podem estar mais expostos a
serem rotulados como “aqueles que não são capazes de aprender”, sendo enfatizadas algumas
de suas características físicas ou de seu comportamento como alvo de chacota ou
agressividade:
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Para esses alunos, oferece-se um tratamento diferenciado, preconceituoso e
empobrecido na relação humana, no afeto. Para eles, nenhum direito, apenas
represálias, proibições. De vítimas de “negligência familiar”, de acordo com a
escola, passam a vítimas de negligência escolar, devido ao abandono que
percebemos sofrerem por parte da professora e dos demais profissionais da escola
que, sem desenvolver alguma ação educativa aumentam ainda mais a exclusão social
disseminada pela sociedade. (TESSARO, 2004, p.16)

Um dos fatores que pode vir a restringir o acesso da pessoa com deficiência ao
convívio e interações sociais construtivas na escola é a falta de conhecimento sobre as
diferenças no ambiente escolar e isto conduz ao estigma, ao preconceito e à discriminação
destes alunos por parte de seus colegas e até mesmo de profissionais adultos da instituição.
Por isso, para a efetiva promoção de uma Cultura de Acessibilidade, é preciso que
sejam neutralizadas quaisquer ações que permitam a propagação de idéias e conceitos
errôneos ou nocivos, sendo uma grande ferramenta neste sentido uma legislação que garanta a
criminalização do preconceito e da discriminação com rigor e sem atenuantes, além da
divulgação dos direitos desta população.

4.3.2 Planejamento de políticas públicas e institucionais para equiparação de
oportunidades de acesso
Retomando muitas de nossas reflexões arquitetadas desde o início desta dissertação,
muitos elementos e informações que constituem o que podemos chamar de Cultura de
Acessibilidade podem tornar-se a base para a realização de planejamentos de políticas
(públicas e institucionais) que promovam a acessibilidade para a pessoa com deficiência na
educação escolar, a partir dos princípios do Desenho Universal e da Ergonomia, na busca de
tornar cada vez mais ambientes acessíveis sem esquecer de garantir o acesso às ajudas
técnicas que podem melhorar a relação entre o indivíduo e o mundo à sua volta.
Os profissionais envolvidos neste processo precisam estar conscientes de sua
participação ativa no processo, ainda que os mesmos não venham a ter nenhum contato com
pessoas com deficiência em suas atividades cotidianas. A título de exemplo, podemos citar
numa escala hierárquica nacional, as diferentes instâncias de deliberação de direitos e
políticas precisam estar a par das questões relacionadas às deficiências e à acessibilidade.
Ministros, secretários e suas equipes técnicas, diretores e coordenadores pedagógicos,
professores e responsáveis pelos alunos, todos estes podendo ser “agentes implementadores”
(Arretche, 2001) de ações e da conquista de direitos, em qualquer país, conscientes de seu
papel neste processo na medida em que conhecem mais sobre o assunto.
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Por isso, para garantir a expansão da Cultura de acessibilidade, é preciso que
advogados, promotores e juízes, engenheiros arquitetos e designers de produtos e tecnologias,
gestores, professores, educadores e muitos outros profissionais tenham como alvo em suas
formações profissionais e pessoais, bem como no planejamento de projetos e ações, a
promoção da acessibilidade em todos os ambientes, conteúdos, produtos e serviços criados
por eles.
Exemplo disso é que, retomando o item de acessibilidade física, podemos afirmar que
para que se efetive a acessibilidade nos transportes com vistas à garantia dos deslocamentos
de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida entre suas casas e a unidade escolar é
preciso que os profissionais envolvidos desde o planejamento até a entrega do serviço de
transporte (do engenheiro ao motorista, por exemplo) recebam treinamento técnico específico
acerca de sua atuação, bem como informação adequada no que diz respeito aos direitos das
pessoas com deficiência, dentre estes, o de utilizar quaisquer serviços sem se tornar alvo de
discriminação.
Outro exemplo, agora em termos de acessibilidade física e arquitetônica, é a
consciência de que há muito a ser feito em termos de adaptações arquitetônicas para as
escolas existentes e planejamento para os novos edifícios, embora a falta de informação possa
vir a prejudicar e atrasar este processo, de acordo com Manzini (In BRASIL, 2006, p.54):
Infelizmente, as adaptações do ambiente físico, na escola de ensino fundamental –
um dos primeiros níveis de acesso à escolarização formal – são pouco conhecidas.
Também pouca informação a escola de ensino fundamental tem sobre o que
significa desenho universal. Dessa forma, no planejamento para reformas, questões
de acessibilidade não são tocadas. Nesse contexto, o diagnóstico das condições de
acessibilidade não ocorre por falta de informação e, também, por falta de
instrumentos de medidas que possam diagnosticar e, ao mesmo tempo, indicar
possíveis mudanças na estrutura arquitetônica escolar de forma a melhorar as
condições de acessibilidade existentes.

Além disso, não basta que a escola tenha recursos financeiros para aquisição de
tecnologia assistiva para seus alunos se os profissionais responsáveis pela educação dos
mesmos e seus responsáveis desconhecerem os benefícios do uso de produtos desta espécie. É
preciso conhecer as opções, adquirir as mais adequadas às necessidades específicas dos
alunos, conhecer e promover o uso do produto, buscando o apoio de seus responsáveis, em
ações individuais e institucionais.
Para estimular o florescimento de aspectos da Cultura de Acessibilidade nas escolas, a
Ergonomia organizacional, também conhecida como macroergonomia, pode contribuir em
muito no planejamento e otimização de sistemas de interação social e tecnológica, planejando
sua estrutura organizacional, institucional e de procedimentos. São exemplos de suas
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atribuições: programação de atividades, satisfação e motivação no desempenho de tarefas,
supervisão e avaliação de procedimentos, gestão e orientação do trabalho em equipe,
concepção e gestão do trabalho à distância e ética nos procedimentos e relações. Todo este
processo deve ser submetido a constantes avaliações e análises, preferencialmente
consultando pessoas engajadas no desenvolvimento de ambientes acessíveise na promoção da
acessibilidade para todos.
Com este capítulo, encerro o cenário de reflexões que apresentou um panorama
contextualizado do estado da arte no que diz respeito às idéias e conceitos relacionados à
acessibilidade voltada à educação escolar para a pessoa com deficiência.
A seguir, apresentaremos a metodologia desenvolvida para viabilizar a realização
desta pesquisa.
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5 Metodologia
“Mariazinha, ao nos orientar, dizia que nossos desejos, nossos
saberes e nossa prática determinariam o formato de nossos
projetos. Porém, nossa atenção deveria estar voltada
simultaneamente para o cume e para as variáveis da rota, para a
textura do solo, as pedras no caminho, o sol escaldante ou a força
dos ventos e das chuvas. Sem nunca perder o desejo pela meta,
deveríamos observar constantemente a necessidade de alterar
percursos. E desse exercício de caminhar, pesquisar, vasculhar
nasceria o prazer de transformar, enriquecer e ampliar o cenário de
nossas ações.”
Denise Grinspum

Esta é uma pesquisa qualitativa, de análise documental, cujo objeto de estudo é a
legislação vigente sobre acessibilidade em três países da América Latina: Brasil, Bolívia e
México, no período entre 1990 e 2005.
Os objetivos deste estudo são analisar a legislação de acessibilidade nos países citados
e comparar seus conteúdos, verificando quais as relações entre as mesmas e as recomendações
internacionais relacionadas ao tema neste período.
A seguir, apresentamos o percurso metodológico para a realização desta dissertação.

5.1 Recorte espacial e recorte temporal:
A escolha por pesquisar os países da América Latina surgiu ao ler um artigo de Diana
Cariboni, publicado no International Press Information, em 2004, comentando os resultados
parciais de um levantamento realizado pela Unesco em 2003, sobre a situação da educação
para a pessoa com deficiência na América Latina. O documento fazia uma projeção acerca da
possibilidade dos países analisados atingirem ou não a meta estabelecida em 1990 na
Conferência Mundial de Educação para Todos (UNESCO), que visava garantir a educação
para todas as pessoas até o ano de 2020 e erradicar das nações o analfabetismo. Essa projeção
foi baseada na capacidade de investir aportes financeiros em programas de educação que
voltados à inclusão de alunos com deficiência.
O relatório da Comissão dos Estudos Políticos da América Latina (CEPAL, 2003)
apontava que apenas oito países da América Latina estariam em condições de vencer o
desafio da Educação para Todos até a data planejada:
Según la Unesco, sólo ocho países de América Latina y el Caribe estarían en
condiciones de cumplir el desafío (que coincide con las Metas de Desarrollo del
Milenio de la Organización de las Naciones Unidas) sin recurrir a fondos
extrapresupuestales.
Ellos son Argentina, Brasil, Cuba, Jamaica, México, Panamá, Trinidad y Tobago y
Uruguay, pero siempre que registren un crecimiento constante de 2,6 por ciento anual
del producto interno bruto (PIB), aumentando su inversión pública en educación en
menos de dos puntos porcentuales por año.
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Chile y Costa Rica, aunque gastan proporcionalmente más que la media regional,
deberían incrementar la asignación a educación en 2,6 puntos porcentuales para
superar un ligero déficit hacia 2010.
En cambio, 12 de los 22 países estudiados por la Unesco (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Cepal (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe), es decir que la mayoría de esos estados
en la región, no lograrán alcanzar esas metas sólo con fondos estatales.
El déficit será más agudo para los países con más rezago educativo y con niveles más
bajos de PIB por habitante , a saber: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras y Nicaragua (CARIBONI, 2004, p.1).

Considerando apenas os aportes financeiros voltados à educação, a situação projetada
poderia se concretizar de fato, seguindo a idéia de que “maiores investimentos” nos levariam
a supor “maiores resultados”.
Para seguir neste caminho de reflexões, entretanto, mostrou-se necessário alcançar
outra perspectiva de raciocínio, questionando: além dos incentivos financeiros, como garantir
a superação das restrições ao acesso (não apenas do sentido de disponibilizar matrícula e
facilitar o ingresso, mas considerando aspectos da acessibilidade)?
Um dos caminhos possíveis, de acordo com Arretche (2001), seria a criação de
garantias legais onde as ações (políticas) pudessem se sustentar.
Neste sentido, entretanto, não podemos desconsiderar a análise citada no primeiro
capítulo deste trabalho, que nos remete a Odeh (2000), sobre como as recomendações
internacionais para a criação de políticas públicas para sua inclusão da pessoa com deficiência
na escola foram prontamente absorvidas pelos quadros de garantias legais dos países da
América Latina, embora sua regulamentação esteja acontecendo de maneira lenta e subjetiva,
de acordo com as regras legislativas de cada nação.
Assim, temos como conseqüência que alunos com deficiência vêm passando, em toda
a região, por um processo de “integração não-planejada” (ODEH, 2000), regulada pela ação
individual dos agentes implementadores de políticas educacionais (ARRETCHE, 2001) e,
numa instância maior, pelos tribunais e órgãos de defesa pública locais (STAINBACK &
STAINBACK, 1999) que, com ou sem informação a respeito do assunto, são os únicos
capazes de efetivar o direito à educação escolar para o cidadão com deficiência.
Entretanto, caso a garantia legal não tenha sido bem definida, escrita ou delineada, o
direito à educação pode se traduzir, por exemplo, na simples matrícula da pessoa na escola, o
que significa, numa perspectiva geral, que parte do compromisso assumido frente às outras
nações e à Unesco ao assinarem documentos de valor internacional que previam a criação de
mecanismos e medidas que levassem à educação dessas pessoas estão sendo negligenciados
pelos países cuja legislação ou práticas se apresenta nessas condições.
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Para viabilizar a análise das garantias legais na região da América Latina (idéia inicial
desta pesquisa), foi necessário estabelecer critérios para realizar um recorte espacial.
Começou, então, o processo de garimpagem de documentos (PIMENTEL, 2001), que
ao cruzar os interesses “direitos da pessoa com deficiência”, “América Latina” e “pessoa com
deficiência” me remeteu diretamente ao Monitoreo Regional de las Americas, publicado em
2005 pelo International Disability Rights Monitor (IDRM), caracterizado como uma pesquisa
que:
documenta y evalúa la situación y el trato de las personas con discapacidad a nivel
internacional. El proyecto tiene su origen en la escasez de datos sobre las
condiciones reales y cotidianas en las que viven las personas con discapacidad en
todo el mundo. La red de investigadores del IDRM ha sido diseñada para obtener,
analizar y organizar información que nunca antes ha sido recabada a esta escala. El
informe correspondiente a este año presenta una evaluación de base a partir de la
cual se podrá hacer un seguimiento de los cambios que se vayan suscitando año tras
año en las protecciones de los derechos humanos otorgadas a las personas con
discapacidad en cada uno de los países (IDRM, 2005, p.14).

Nele, encontramos uma classificação da legislação dos países em ‘níveis de inclusão’,
calculados a partir da quantidade e qualidade das garantias oferecidas pelos mecanismos
legais criados na região. Os critérios, estabelecidos pela comissão organizadora do relatório
foram: abrangência do assunto, clareza lingüística, objetividade conceitual.
Os países foram alocados em três categorias:
- Mais inclusivos: Brasil, Costa Rica, Jamaica;
- Moderadamente inclusivos: Argentina, Chile, Colômbia, Colômbia, República Dominicana,
Equador, México, Panamá, Peru, Uruguai, Venezuela;
- Menos inclusivos: Belize, Bolívia, El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, Nicarágua,
Paraguai e Suriname (Esquema 1).
Apesar de seu ranqueamento, a comissão organizadora do estudo deixou claro que o
documento avaliou a existência de conquistas legais em relação aos direitos da pessoa com
deficiência – mas não necessariamente sua efetivação no dia-a-dia:
Sólo cinco países americanos obtuvieron la clasificación de “nación más inclusiva”:
Brasil, Canadá, Costa Rica, Jamaica y Estados Unidos. Diez países fueron
clasificados como “moderadamente inclusivos”: Argentina, Chile, Colombia,
República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Por
último, nueve países fueron identificados como “menos inclusivos”, lo cual indica
que carecen de los elementos más básicos que se necesitan para posibilitar la
integración social de las personas con discapacidad. Éstos son: Belice, Bolivia, El
Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Surinam.
Entre los patrones más reveladores identificados por la tarjeta para calificar países se
destaca la falta de apoyo entre las naciones menos inclusivas a la creación de una
convención de las Naciones Unidas sobre discapacidad. Sólo dos de esos países —
Bolivia y El Salvador— manifestaron su apoyo a una convención. De los 15 países
restantes, sólo Estados Unidos y Argentina no apoyan la creación de una
convención.
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La tarjeta para calificar países también revela que, en general, existen protecciones
legales en toda la región. Belice es el único país que no otorga protecciones legales
específicas a las personas con discapacidad. Sin embargo, a pesar de la existencia de
dichas protecciones, la tarjeta muestra que la implementación de normas jurídicas en
los diversos sectores no es uniforme y que, a menudo, no se exige que se respeten
los derechos de las personas con discapacidad. En términos generales, puede decirse
que las protecciones legales son buenas. Un factor significativo es la existencia de la
Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados
Americanos (OEA), cuyo proceso de ratificación obligó a los países, por lo menos, a
dictar algunas leyes sobre discapacidad. Más aún, dado que ampara a las personas
con discapacidad en virtud del derecho internacional, la convención es un
instrumento regional importante para la protección de los derechos de estas personas
(IDRM, 2005, p.10).

Esquema 1. Relatório Internacional dos direitos das pessoas com deficiência – tabela de qualificação.
Fonte: Disponível no Monitoreo de las Américas, 2005, sem as marcações em azul, que são marcações
realizadas pela pesquisadora para ressaltar os países analisados nesta dissertação.

Esses dados, quando confrontados com as informações apresentadas pelo Cepal (2003,
p.1) apontam uma discordância acerca do ranqueamento entre os países que maiores
condições de inclusão para pessoas com deficiência. Isso ocorre porque a pesquisa por eles
realizada teve por principal indicador a disponibilidade interna de aportes financeiros para a
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implementação de projetos e políticas públicas nos países, enquanto o levantamento realizado
pelo IDRM (2005) que buscou a quantidade de garantias legais dos direitos de pessoas com
deficiência existentes nos países.
Com o objetivo de garantir a representatividade da região, dada a impossibilidade de
analisarmos todos os países, adotamos nesta pesquisa a divisão em blocos apontadas pelo
IDRM, como ponto de partida para a seleção de três países que pudessem representá-los.
Com o foco nos dados apresentados pelo documento do IDRM (2005), o primeiro
critério de seleção criado foi a escolha de um país que pudesse representar cada uma das
faixas que agrupam os graus de inclusão, que teve por indicador a quantidade de garantias
legais oferecidas à população em foco. Levando em conta o grande número de países nas duas
últimas categorias, fez-se necessário estabelecer critérios complementares de seleção.
O primeiro critério de avaliação do Monitoreo de las Américas (2005) foi o apoio dos
países à criação de uma Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência na América
Latina, seguido pelo compromisso em garantir mudanças efetivas e reformas em leis préexistentes. Para nossa pesquisa, selecionamos apenas os países que apoiaram a convenção, por
considerar que este é um indicador de interesse e compromisso do governo com a população
com deficiência (Esquema 1).
O critério de desempate, de acordo com o foco desta pesquisa, foi a presença de
conquistas de garantias legais no quesito acessibilidade, que nos levou a delimitar nosso
recorte espacial em três países:
- Brasil (representante do bloco de países com melhores aparatos legais);
- México (representante do bloco de nações em processo intermediário de conquistas legais);
- Bolívia (representante do grupo com garantias legais menos específicas e em menor
quantidade).
Em relação ao recorte temporal, estabeleci o período entre 1990 e 2005. Esta escolha
se justifica devido a dois critérios previamente estabelecidos:
- sendo um dos objetivos é analisar o impacto das recomendações internacionais na legislação
dos países em foco, o primeiro documento que tratou especificamente da questão do acesso
em diferentes nuances e mobilizou a assinatura e o compromisso dos países membros da
UNESCO foi a Declaração Mundial de Educação para Todos, publicada em 1990;
- o Monitoreo (2004) avaliou a situação dos países a partir de toda a legislação vigente para
pessoas com deficiência em cada nação até o ano de 2004, apresentando um mapeamento
detalhado das leis vigentes até essa data e em processo de elaboração para publicação até o
final de 2005, o que me ofereceu a segurança de estar trabalhando com um corpus abrangente
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e completo, sem o perigo de descartar outras garantias vigentes por falta de conhecimento da
existência das mesmas. Afora pouquíssimas exceções, conforme poderemos acompanhar no
desenvolvimento da pesquisa, a maioria dos textos dos países foi coletada em três grandes
tipos de documentos: constituição federal, legislação específica sobre educação e legislação
específica sobre pessoa com deficiência em forma de decretos e emendas constitucionais,
todas de abrangência nacional.
É importante ressaltar que o recorte temporal abrange a legislação vigente e suas
possíveis alterações entre 1990 e 2005, incluindo toda a legislação criada anteriormente ao
recorte, mas ainda assim em vigência, como no caso das constituições federais (por exemplo,
a do Brasil, que data de 1988). Isto é importante também para que possamos verificar a
existência de garantias legais anteriores ao advento das recomendações internacionais sobre
equiparação de oportunidades e acessibilidade para a pessoa com deficiência e qual sua
relação com as mesmas.

5.2 Procedimentos metodológicos para coleta do corpus e sua análise
Após escolher os países e definir o universo de abrangência teórica das discussões
elaboradas, chegou o momento de definir qual o procedimento metodológico mais adequado a
ser empregado na análise das fontes. Como a intenção é pesquisar a relação entre as
recomendações internacionais para a equiparação de oportunidades e acesssibilidade para a
pessoa com deficiência e a legislação nacional dos países em foco, foi definido que o método
comparativo de pesquisa seria o mais adequado (LAKATOS, 1986), utilizando a análise
documental (SAINT-GEORGE, 1997).
É importante reiterar que este estudo não pretende abordar os programas para a
inclusão da pessoa com deficiência, sejam esses em forma de políticas de educação com
números de atendidos ou indicadores de qualidade de atendimento, para os quais teríamos que
adotar parâmetros de avaliação de políticas públicas (MAJCHRZAK, 1984). O que interessa a
esta pesquisa é um processo paralelo ao da criação de políticas públicas (OZGA, 2000 apud
GARCIA, 2004), processo esse que pode acontecer antes, depois ou simultaneamente ao
mesmo e que se confunde, em alguns casos regionais, com a gênese das políticas. Trata-se de
analisar o conteúdo da legislação sobre as garantias de acessibilidade para pessoas com
deficiência na educação escolar.
A legislação dos países pode ser uma amostra interessante do que seu governo –
enquanto representação oficial da nação – afirma ser um parâmetro conceitual e de condutas
aceitáveis ou não.
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Por isso, a pesquisa foi costurada de acordo com os pressupostos metodológicos de
análise comparativa que nortearam as pesquisas de Pimentel (2001), Orlandi (2004) e Garcia
(2005), estudos com os quais esta pesquisadora encontrou profunda identidade com os
processos de elaboração metodológica.
De acordo com Pimentel (2001), qualquer análise comparativa pressupõe a criação de
categorias a partir das quais um dado objeto de estudo – em nosso caso o corpus – possa ser
coletado e confrontado.
Após a definição do objeto de pesquisa e da delimitação de seu foco, faz-se necessária
a “garimpagem” do material a ser analisado:
Se as categorias de análise dependem dos documentos, eles precisam ser
encontrados, extraídos das prateleiras e receber um tratamento que, orientado pelo
problema proposto pela pesquisa, estabeleça a montagem de peças, como num
quebra cabeça (PIMENTEL, 2001, p.3).

No que se refere à coleta e seleção em estudos de análise documental, a mesma autora
relata a maneira como teceu sua pesquisa, num processo similar ao que ocorreu durante a
realização deste trabalho, narrando-o:
Numa primeira etapa, meu objetivo era encontrar fontes e, nelas, os documentos
necessários para a pesquisa. Não havia preocupação com a análise propriamente
dita, que seria núcleo do trabalho subseqüente, com a organização do material.
Nesse momento, importava tão somente a obtenção de informações. [...]
Nesta fase do estudo, foi realizada uma primeira organização do material, quando
tornou-se indispensável olhar para o conjunto de documentos de forma analítica,
buscando averiguar como poderia proceder para torná-lo inteligível, de acordo com
o objetivo de investigar (PIMENTEL, 2001, p.4).

Os procedimentos de coleta e análise dos documentos foram norteadas por três
categorias, estabelecidas a partir da leitura estruturada no quarto capítulo deste trabalho, com
foco nos documentos Normas de Equiparação de Oportunidades para Pessoas com
Deficiência (ONU, 1993) e Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) em busca de temas
relacionados ao acesso da pessoa com deficiência na educação formal. São elas:
a) Acessibilidade física / arquitetônica;
b) Ajudas técnicas para a educação escolar;
c) Cultura de acessibilidade.
Para a coleta dos documentos que constituem o corpus desta pesquisa, recorremos ao
Monitoreo de las Américas (2005), que apresenta um relatório completo com as referências de
legislação e garantias legais, organizado por áreas temáticas. A partir de cada relatório
nacional disponível nesta publicação, foram rastreadas as leis, decretos e emendas referentes
às áreas de educação, comunicação, acessibilidade e transporte, todas relacionadas ao meu

72

objeto de estudo, seguindo as categorias de acessibilidade detalhadamente descritas no
capítulo 4 desta dissertação.
O acesso ao corpus aconteceu predominantemente por meio eletrônico, tanto os
documentos nacionais quanto os internacionais.
Para afinar o procedimento de análise, após a completar a coleta do material, iniciouse a busca por referências bibliográficas que fundamentassem meu procedimento de análise
documental, que me conduziu a Saint-George (1997, p.30): “(...) a pesquisa documental
apresenta-se como um método de recolha e de verificação de dados: visa o acesso às fontes
pertinentes, escritas ou não, e, a esse título, faz parte integrante da heurística da investigação”.
Para o autor, devemos “considerar os documentos (escritos ou não) como verdadeiros
factos de sociedade” (1997, p.17), que devem ser contextualizados caso se destinem a ser
usados de modo descritivo ou em termos de estabelecimento de generalizações. Ressalta
também que são feitos por pessoas que individualmente ou em grupo “(...) exprimem é o
reflexo da sua situação social, dos seus pólos de interesse, da sua vontade de afirmarem o seu
poder, do seu sistema de crenças, dos seus conhecimentos” (1997: 41).
Estas considerações sobre os documentos me remeteram aos autores citados na
metodologia aplicada por Garcia (2005), uma vez que a pesquisadora considera que
documentos são compostos por textos e discursos, o que me levou a buscar apoio nas idéias
de Eni Orlandi (1996; 2001), Mikhail Bakhtin (1997), Fiorin (1998) e Norman Fairclough
(2001), com vistas a criar bases sólidas para a realizar análise documental textualmente
orientada, ou seja, um trabalho de confronto entre textos e seus conteúdos.
Neste sentido, resta ainda apresentar o que este estudo entende por discurso. Adotamos
aqui algumas das idéias defendidas por Fairclough:
Os discursos não apenas refletem ou representam entidades e relações sociais, eles
as constroem ou as ‘constituem’; diferentes discursos constituem entidades-chave
(...) de diferentes modos e posicionam as pessoas de diversas maneiras como sujeitos
sociais (...), e são esses efeitos sociais do discurso que são focalizados na análise de
discurso (2001, p.22).

e Fiorin:
Discurso é a prática social de produção de textos. Isto significa que todo discurso é
uma construção social, não individual, e que só pode ser analisado considerando seu
contexto histórico-social, suas condições de produção; significa ainda que o discurso
reflete uma visão de mundo determinada, necessariamente, vinculada à do(s) seu(s)
autor(es) e à sociedade em que vive(m).
Texto, por sua vez, é o produto da atividade discursiva, o objeto empírico de análise
do discurso; é a construção sobre a qual se debruça o analista para buscar, em sua
superfície, as marcas que guiam a investigação científica. É necessário porém
salientar, que o objeto da Análise do Discurso é o discurso (1988, p.5).
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Ambos consideram o discurso como um conjunto de elementos fundantes e intrínsecos
das entidades e relações sociais, podendo ser passíveis de análise se – e somente – não
completamente isolados do contexto histórico e social em que foram produzidos. Asssim,
podemos então dizer que a análise do discurso é uma abordagem interdisciplinar ao estudo de
textos, que considera a “linguagem como uma forma de prática social" (FAIRCLOUGH,
1989, p.20) e pretende “desvelar os fundamentos ideológicos do discurso que se têm feito tão
naturais ao longo do tempo que começamos a tratá-los como comuns, aceitáveis e traços
naturais do discurso” (FAIRCLOUGH, 1989, p.25). Ainda para Fairclought (1989, p.15, grifo
nosso), a língua está conectada com o social e é “o domínio primário da ideologia e sendo
tanto o interesse principal de como o lugar em que têm lugar as lutas de poder”, sendo o
discurso a expressão da realidade social, causando simultaneamente impressões sobre ela: é
constituído e constituidor das relações na vida social.
A teoria de Fairclough (2001) é baseada nos conceitos de “interdiscurso”, de Michel
Pêcheux (1969), e de “ordem de discurso”, de Michael Foucault (1970). É essa mescla de
contribuições complementares permite que seu método proponha uma análise do texto que
busca perceber as sutis relações entre o propositor e os agentes de propagação do mesmo (no
caso desta pesquisa um grupo de pessoas reunidas numa situação legislativa localizada) e as
reverberações sociais e ideológicas causadas e sustentadas pelo mesmo.
Outro ponto interessante a ser considerado é que o texto enfatiza determinados
conceitos em detrimento de outros, mostrando idéias conforme as necessidades apontadas (ou
defendidas) pelo ponto de vista do grupo propositor:
O discurso depende sempre das condições históricas: sujeitos, situação, memória de
sentidos. (...). O discurso político, como qualquer outro, tem filiações. E, em
conjunturas diferentes, lança mão de enunciados já ditos, que já foram significados
historicamente e que são inseridos em novas conjunturas, nas quais ganham outros
significados (GARCIA, 2005, p.26).

Como é de conhecimento comum, em geral no texto legislativo as escolhas por
determinados formatos sintáticos e gramaticais em detrimento outras pode gerar sutilezas
semânticas, arquitetadas na escolha das palavras – especialmente os verbos - que nos
permitem dar aos contextos mais de uma interpretação, muitas vezes expandidndo seu
conteúdo semântico na medida em que buscamos a colaboraçao de diferentes áreas do
conhecimento relacionadas à questão focada. De acordo com Bakhtin (1997), essa pluralidade
de sentidos está relacionada a diferentes dinâmicas sociais e aos diferentes modos de
significar que podem coexistir na presença de emissores e receptores com compreensões
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distintas de mundo e atuações e intenções que demandam e convocam seus interesses no
momento da decodificação e interpretação de um dado discurso.
Assim, a escolha deste procedimento metodológico de análise foi considerada a mais
adequada, uma vez que o objetivo do estudo é identificar quais são hoje as garantias legais de
acesso à educação escolar – ou seja: o que as nações afirmam a este respeito oficialmente.
Mais uma vez, tendo por referência o estudo sobre metodologia em pesquisas da área
de Humanas, realizada por Pimentel, adotamos seus procedimentos de organização e análise
do corpus nos mesmos moldes:
Nesse momento, foi fundamental analisar os textos e encontrar a linha mestra que os
conduzia, relacionar um ao outro, reconhecer sua gênese (...) e, sobretudo,
identificar os eixos teóricos com os quais ela mais se identificava. Como se observa,
o próprio material dirigiu o estabelecimento dos temas que viriam a compor as
categorias de análise, diferentemente da organização antecedente, na qual a fonte e
data de publicação orientaram o trabalho, para que se pudesse conhecer o que havia
sido feito (...) antes, durante e depois... (2001, p.6).

A abordagem dos documentos teve início com uma série de leituras de investigação e
exploração, com foco nas noções de acessibilidade. Cada trecho encontrado era retirado do
texto e locado em tabelas comparativas, não incorporadas ao texto desta dissertação, mas
elaboradas com a intenção única de organizar o corpus. Essas leituras buscavam também por
semelhanças e diferenças conceituais com as recomendações internacionais referentes aos
assuntos eleitos. Partindo dessas tabelas, foram analisadas as garantias legais e tecidas as
reflexões comparativas entre as legislações dos três países estudados.
Quanto à gênese das categorias de acessibilidade que norteram a pesquisa, resta dizer
que foram sendo estabelecidas a partir da consulta e entrelaçamento de dados dos seguintes
documentos:
- Os referenciais teóricos de acessibilidade:
Constituído por informações apresentadas principalmente pelo Scotish Council of
Independent Schools (SCIS, 2006) e a National Assembly of State Arts Agency (NASAA,
2005);
- O corpus de documentos legais:
Da legislação indicada no Monitoreo de las Américas (IDRM, 2005), foram
selecionados para compor o corpus:
a) as Constituições dos países:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.
- BOLIVIA. Constitucion Política de la republica de Bolívia, de 2004.
- MEXICO. Constitucion Política dos Estados Unidos Mexicanos, de 2004.
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b) a legislação sobre educação escolar:
- BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394, 1996).
- BOLIVIA. Ley de Reforma Educativa (Ley 1565, 1994).
- MEXICO. Ley General de Educación (1993).
c) a legislação sobre acessibilidade e pessoa com deficiência:
- BRASIL. LEI Nº 7.853, Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de
deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a
atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências (1989)
- BRASIL. Decreto n° 5296 - que regulamenta as Leis n°s 10.048, de 8 de
novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade (2004).
- BOLIVIA. De La Persona Con Discapacidad (Ley 1678, 1995).
- MEXICO. Ley general de las personas com discapacidad (2005).
d) as recomendações internacionais que abordam a acessibilidade (conforme proposta
de abordagem do tema desenvolvida para a arealização deste estudo):
- UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990).
- ONU. Normas para Equiparação de Oportunidades para Pessoas com
Deficiência (1993).
- UNESCO. Declaração de Salamanca - Sobre Princípios, Políticas e Práticas
na Área das Necessidades Educativas Especiais (2004).
Após a elaboraçao do Quadro I (APÊNDICE B), as categorias foram apresentadas aos
técnicos da Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura e São Paulo (CPA), os
arquitetos Eduardo Auge Flores, Elisa Prado de Assis e Daniela Bertinni, bem como ao
Secretário Municipal da Pesssoa com Deficiência, Renato Baena. A consulta aos profissionais
aconteceu de maneira informal e individual. O objetivo era buscar orientação técnica quanto à
pertinência terminológica e conceitual da proposta em relação à educação escolar da pessoa
com deficiência, partindo da experiência empírica dos profissionais consultados.
Os quatro profissionais (três arquitetos e o secretário municipal) consideraram a
proposta adequada. Entretanto, ficou evidente a necessidade de trocar o título da categoria
inicialmente chamada Conscientização por Cultura de acessibilidade, ainda que este termo
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não seja comumente encontrado em referenciais teóricos e acadêmicos de educação escolar.
Com esta sugestão, a categoria continuou abrangendo os mesmos itens a ele atribuídos
anteriormente, ampliando seu foco para toda e qualquer ação de promoção, disseminação e
planejamento para a acessibilidade, bem como o combate às restrições atitudinais impostas à
pessoa com deficiência.
Finalmente, retomando Orlandi (1996) acerca do trabalho de análise documental
focada no texto, partilhamos com a pesquisadora a seguinte idéia: a ação de reproduzir com
muita freqüência determinados discursos pode estar baseada na suposição de que “o que
funciona numa sociedade, na perspectiva da linguagem, não é a coisa mas os efeitos
imaginários que ela produz” (1996, p.96). Esta afirmação foi explorada e muito bem abordada
em Garcia (2005, p.23):
Ao longo dos anos 1990, ocorreu na internet uma ampla disponibilização de
documentos por parte de agências multilaterais, muitos dos quais abordando
questões referentes à política educacional em países como o Brasil. Temas como
“educação para todos”, descentralização da gestão educacional, flexibilização na
formação de professores passaram a ser discutidos também no Brasil, ganhando
visibilidade em documentos nacionais. A grande quantidade de documentos
produzidos e divulgados por diferentes agências sugere a elaboração de uma
hipótese, com base em Orlandi (2001), em torno da necessidade de repetir um
discurso para que ele e os sentidos que carreia se sedimentem. No caso dos
documentos internacionais e nacionais aqui referenciados, observa-se uma certa
“catequização” política, uma vez que algumas afirmações a respeito da realidade
social, em especial no que se refere à educação, são insistentemente repetidas.

A autora afirma que os textos são representações simbólicas de políticas e direitos –
idéia que embasa a abordagem dos textos legislativos das nações em foco nesta pesquisa:
acreditamos que por meio da legislação as nações se posicionam em relação a determinados
assuntos, buscando oferecer garantias para o que consideram direitos de seus cidadãos.
Não podemos esquecer, entretanto, que a interpretação superficial de conceitos ou de
determinados temas pode ocasionar que garantias legais deixem de oferecer sua cobertura
plena, restringindo sua abrangência ao conhecimento pessoal que as instâncias jurídicas
envolvidas em casos específicos têm acerca do assunto ao qual as leis se referem.
No próximo capítulo, apresentamos os resultados, buscando nas garantias legais do
Brasil, do México e da Bolívia os desdobramentos das idéias apresentadas até o momento.

77

6 Resultados e discussão
“A investigação científica consiste em ver o que toda a
gente já viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou.”
Albert Szent-Györgyi

Antes de começar o trabalho com os documentos, gostaríamos de apresentar um
brevíssimo panorama da situação das garantias legais para pessoas com deficiência na
América Latina, conforme pesquisa realizada pelo IDRM (2005) e dados complementares de
relatórios do Instituto Interamericano sobre Deficiência e Desenvolvimento Inclusivo (IIDI,
2007).
Em toda a região, a história da conquista dos direitos da pessoa com deficiência nos
apresenta visões contraditórias e negligentes em termos de justiça e ética, apresentando ainda
nos dias atuais fortes marcas da discriminação e da violação dos direitos humanos desta
população.
De acordo com a Organização Pan-Americana para a Saúde (VAZQUES, 2005), nas
últimas décadas, entretanto, colocou-se às nações signatárias das recomendações
internacionais promulgadas pela ONU e a Unesco o dever de estabelecer e cumprir uma
agenda de medidas para a construção de garantias legais voltadas às pessoas com deficiência
na região:
A deficiência nas Américas é um tema complexo, de enorme repercussão social e
econômica, mas que não oferece dados confiáveis. Os estudos estatísticos são
escassos, estão desatualizados e são pouco precisos; por isto, o trabalho em políticas
ou programas relacionados com a deficiência se baseia em dados estimativos e, por
vezes, bastante distantes da realidade dos países (VÁZQUES, 2005, p 02).

Estima-se a presença de cerca de 85 milhões de pessoas com deficiência na região,
congênitas ou adquiridas durante a vida, de acordo com a Organização Mundial de Saúde
(IDRM, 2004), muitas delas vivendo em condições de pobreza e vulnerabilidade face à
violência social e falta de condições mínimas de saneamento. Acredita-se que este número
poderia ser muito inferior caso fossem realizadas ações em massa para a divulgação de
informações voltadas à promoção da saúde e da educação, bem como orientações durante a
gravidez e a primeira infância, evitando ou atenuando as conseqüências das deficiências.
Retomando os países estudados nesta pesquisa, vale lembrarmos que a seleção foi feita
a partir dos dados apresentados pelo IDRM (2005), com foco no que foi chamado de ranking
de condições legais para promoção da inclusão da pessoa com deficiência nos diversos
âmbitos sociais, o qual sugeria condições muito específicas no contexto de cada país: o Brasil
seria o país mais inclusivo, o México estaria numa posição intermediária rumo à inclusão e a
Bolívia faz parte do bloco de países menos inclusivos. Entretanto, constatamos que todos eles
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apresentam legislação específica voltada à pessoa com deficiência no que diz respeito à
educação e à acessibilidade, distinguindo-se no tratamento e detalhamento das questões
abordadas.
Resta lembrar que nosso interesse é analisar e confrontar os textos legais das nações
citadas, buscando a existência ou não de possíveis reverberações ou motivações das mesmas a
partir das recomendações internacionais da ONU e da Unesco entre 1990 e 2005, num olhar
sistematizado a partir de três categorias de acessibilidade na educação escolar: acessibilidade
física / arquitetônica, ajudas técnicas para educação escolar e Cultura de acessibilidade.

6.1 Análise comparativa dos discursos de garantias legais de acessibilidade em países da
América Latina

6.1.1 Acessibilidade física / arquitetônica

a) Legislação do Brasil
Em 1990, ainda era vigente no Brasil a LEI 7835, promulgada em 1989, que abordava
a acessibilidade física e arquitetônica em edificações, vias e transportes sem citar o conceito
de acessibilidade, embora indicando a necessidade de elaboração e aplicação de normas para
promover o acesso de pessoas com deficiência:
V - NA ÁREA DAS EDIFICAÇÕES:
a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das
edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas
portadoras de deficiência, e permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e
a meios de transportes (BRASIL, LEI 7853, 1989, grifo nosso).

Esta lei foi revista em 2000, introduzindo o conceito geral de acessibilidade e
restrições à mesma (“barreiras”), gerando a Lei 10.098 (BRASIL, 2000), que descreve
detalhadamente os tipos de limitações de acesso:
Art. 2o Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:
I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;
II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a
liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em:
a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos
espaços de uso público;
b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios
públicos e privados;
c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de
transportes;

79

d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios
ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa (BRASIL, 2000, grifo nosso).

De acordo com seu texto, todos os projetos arquitetônicos e construções em território
nacional devem seguir as normas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas e
Técnicas:
(...)Art. 5o O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados
de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres,
os percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão
observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (BRASIL, 2000, grifo
nosso).

Além disso, a lei descreve as características que devem estar presentes no mobiliário
urbano acessível como, por exemplo, a localização de itens para pessoas com deficiência
visual (sinalização sonora), física e auditiva (sinalização visual):
Art. 8o Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros
elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou
espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar
ou impedir a circulação, e de modo que possam ser utilizados com a máxima
comodidade.
Art. 9o Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar
equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem
estridência, ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação
para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade do
fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinarem.
Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados
em locais que permitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2000, grifo nosso).

Define também, em seu Capítulo V, elementos de acessibilidade física em edifícios
públicos ou de uso coletivo (incluindo as unidades escolares).
Desde a publicação desta lei, a ABNT passou a ser responsável por regular e
disseminar os critérios e padrões de acessibilidade para produtos e serviços, por meio das
normas brasileiras, mais conhecidas por sua sigla NBR. A título de exemplo, apresentamos
aqui a NBR 14022, de dezembro de 1997, intitulada Transporte – acessibilidade à pessoa
portadora de deficiência em ônibus e trólebus para atendimento urbano e intermunicipal, que
orienta sobre os seguintes quesitos:
- acessibilidade no local de embarque e desembarque para pessoas com mobilidade reduzida e
cadeirantes;
- normas de uso da fronteira (local de transição entre as áreas de embarque e desembarque);
- características do veículo acessível (espaço para manobra da cadeira dentro do veículo, áreas
reservadas à cadeira, itens de segurança como cintos e travas para fixar a cadeira);
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- comunicação e sinalização (externa e interna, visual e sonora, por meio de símbolos e textos
que atendam às necessidades de comunicação de pessoas com deficiências sensoriais
também).
A Lei 10.098 (2000) foi regulamentada pelo Decreto-lei 5296, de 2004. Observando
este documento, chegamos à conclusão de que esta regulamentação incorporou muito do que
foi discutido pelas comissões técnicas responsáveis pela elaboração das normas de
acessibilidade da ABNT entre os anos de 2000 e 2004, sendo este um texto que estabelece
prazos e características mínimas para efetivar o acesso arquitetônico, as ajudas técnicas e o
estímulo ao desenvolvimento de aspectos da cultura de acessibilidade. Algumas partes do
discurso se repetem exatamente como na Lei 10.098 (2000), por exemplo, no caso dos
semáforos no entorno de edificações públicas ou de uso coletivo:
Art. 17. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar
equipados com mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia de
pessoa portadora de deficiência visual ou com mobilidade reduzida em todos os
locais onde a intensidade do fluxo de veículos, de pessoas ou a periculosidade na via
assim determinarem, bem como mediante solicitação dos interessados (BRASIL,
2004).

O decreto apresenta uma série de especificações para a criação de projetos
arquitetônicos, prevendo a circulaçao livre nas áreas externas e internas das edificações,
indicando o acesso a diferentes dependências de uma mesma instituição por meio de rampas,
elevadores ou áreas de livre circulação, além de garantir o acesso a balcões de atendimento e
banheiros acessíveis:
Art. 19. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve
garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as
suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou
dificultem a sua acessibilidade.
(...)
Art. 20. Na ampliação ou reforma das edificações de uso púbico ou de uso coletivo,
os desníveis das áreas de circulação internas ou externas serão transpostos por meio
de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for
possível outro acesso mais cômodo para pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade
da ABNT.
Art. 21. Os balcões de atendimento e as bilheterias em edificação de uso público ou
de uso coletivo devem dispor de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para
atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
Art. 22. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso
coletivo devem dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2004).

Em relação aos estabelecimentos de ensino e unidades escolares, o decreto-lei 5296
(BRASIL, 2004) prevê o acesso sem obstáculos ou impedimentos a todas as áreas de estudo,
convivência e higiene, sinalizada de maneira adequada para que pessoas com quaisquer
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limitações sensoriais possam ter acesso em condições de autonomia, conforto e segurança a
estabelecimentos públicos ou privados:
Art. 24. Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade,
públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os
seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e
instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários..
(...)
Art. 26. Nas edificações de uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência
de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiência
auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da
ABNT (BRASIL, 2004).

b) Legislação da Bolívia:
A acessibilidade física foi abordada na legislação da Bolívia pela primeira vez na Ley
de la persona con discapacidad (BOLIVIA, Ley 1678, 1995), como uma medida de
equiparação de oportunidades:
(...) G. EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES
Es el proceso mediante el cual el Sistema general de la sociedad (el medio fisico
y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las
oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las
instalaciones deportivas y de recreo) se hacen accesibles para todos. Las medidas
de equiparación de oportunidades inciden sobre las condiciones del entorno
físico y social, eliminando cuantas barreras se oponen a la igualdad y a la efectiva
participación de las personas discapacitadas, creando oportunidades para su
desarrollo biopsicosocial y personal y promoviendo la solidaridad humana (grifo
nosso).

Esta lei reafirma o direito à educação escolar em estabelecimentos comuns, garantindo
a ausência de restrições de acessibilidade de forma genérica, responsabilizando o Estado e as
instituições privadas pela garantias de ‘facilidades’ para sua locomoção em quaisquer locais:
j) A recibir las Facilidades otorgadas por el Estado y las instituciones privadas
para su libre movilización y desplazamiento, en las vías públicas, en recíntos
públicos y privados, en áreas de trabajo, deportivas y de esparcimiento,
eliminando las barreras sociales, culturales, comunicacionales y arquitectónicas
(BOLIVIA, 1995, grifo nosso).

Não foram encontradas outras leis que abordem o assunto durante o período de estudo
desta pesquisa, além destes dois, que tratam o tema de forma direta. Também não foram
localizadas indicações ou referências a órgãos específicos responsáveis pela normatização e
fiscalização das condições de acessibilidade física e arquitetônica no país.

c) Legislação do México
A acessibilidade física em edificações e instalações públicas no México foi
incorporada à legislação vigente em 2005, tendo por base a afirmação de que é
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responsabilidade do Estado promover e fiscalizar as condições de acessibilidade em seus
equipamentos:
Capítulo IV
De las Facilidades Arquitectónicas, de Desarrollo Urbano y de Vivienda Artículo
13.- Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en
condiciones dignas y seguras en espacios públicos.
Las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal
vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad,
desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.
Los edificios públicos que sean construidos a partir del inicio de la vigencia de esta
Ley, según el uso al que serán destinados, se adecuarán a las Normas Oficiales que
expidan las autoridades competentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los
mismos (MÉXICO, 2005, grifo nosso).

Esta lei registra parâmetros genéricos para garantia da acessibilidade física nos
ambientes (espaços construídos, seu mobiliário e equipamentos), enfatizando a necessidade de
que os locais permitam o uso de tecnologia e ajudas técnicas por parte de pessoas com
deficiências:
Artículo 15.- Para facilitar la accesibilidad, en la infraestructura básica,
equipamiento urbano y espacios públicos se contemplarán entre otros, los
siguientes lineamientos:
I. Que sean de carácter universal y adaptados para todas las personas;
II. Que cuenten con señalización e incluyan tecnologías para facilitar el acceso y
desplazamiento, y
que posibiliten a las personas el uso de ayudas técnicas, perros guía u otros
apoyos (MÉXICO, 2005, grifo nosso).

Esta abordagem da preparação dos espaços para que a pessoa com deficiência possa
explorar os benefícios das ajudas técnicas demonstra certa sofisticação na abordagem do
conceito de acessibilidade, que nos remete à idéia de que os espaços devem estar preparados
para que as pessoas com deficiência possam ser instrumentalizadas para conquistar a máxima
autonomia e desempenho de procedimentos dentro das limitações decorrentes de suas
deficiências.
Estas são as únicas citações ao assunto acessibilidade física encontradas na legislação
mexicana do período entre 1990 e 2005. Não identificamos a indicação de órgãos específicos
responsáveis pela normatização e fiscalização do cumprimento das garantias mencionadas,
mas apenas a necessidade de criá-los. Também não são previstos mecanismos de incentivo à
promoção da acessibilidade física em edificações privadas, nem garantias de acesso físico
específicas para as instalações escolares, estando estas incluídas nas garantias que dizem
respeito às edificações públicas de forma geral.
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6.1.2 Ajudas técnicas para a educação escolar

a) Legislação do Brasil
Dentre os países analisados, a legislação brasileira foi a primeira a garantir
acessibilidade de comunicação, considerando os sistemas de comunicação oral e escrita de
modo geral e especificando as necessidades específicas usuários do sistema braille, surdos
falantes de língua de sinais e surdocegos:
CAPÍTULO VII
DA ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E
SINALIZAÇÃO
Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação
e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os
sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência
sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de
acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à
cultura, ao esporte e ao lazer.
Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de
escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar
qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e
com dificuldade de comunicação (BRASIL, LEI 10.098, 2000, grifo nosso).

Mesmo antes de esta lei ter sido regulamentada em 2004, pelo Decreto 5296, já citava,
descrevia e dispunha sobre as ajudas técnicas e tecnologias assistivas, responsabilizando o
governo pela promoção de avanços na área:
VI – ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou
possibilite o acesso e o uso de meio físico.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES SOBRE AJUDAS TÉCNICAS
Art. 20. O Poder Público promoverá a supressão de barreiras urbanísticas,
arquitetônicas, de transporte e de comunicação, mediante ajudas técnicas.
Art. 21. O Poder Público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das
agências de financiamento, fomentará programas destinados:
I – à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção de
deficiências;
II – ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para
as pessoas portadoras de deficiência;
III – à especialização de recursos humanos em acessibilidade (BRASIL, 2000,
grifo nosso).

O Decreto 5296 (BRASIL, 2004) incorporou com detalhamento as discussões em
torno das ajudas técnicas vigentes, definido-as e indicando a necessidade de certificação e
fiscalização acerca de sua qualidade:
Capítulo VII
Das Ajudas Técnicas
Art. 61. Para os fins deste Decreto, consideram-se ajudas técnicas os produtos,
instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente
projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência
ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou
assistida.
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§ 1o Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas serão
certificados pelos órgãos competentes, ouvidas as entidades representativas das
pessoas portadoras de deficiência.
§ 2o Para os fins deste Decreto, os cães-guia e os cães-guia de acompanhamento são
considerados ajudas técnicas (BRASIL, 2004, grifo nosso).

Dentre os mecanismos de incentivo ao desenvolvimento da área, podemos encontrar
garantias de apoio financeiro do governo para a produção científica específica de produtos,
equipamentos e sistemas, além do estímulo à sua industrialização e a garantia de facilitação de
acesso ao crédito para aquisição de equipamentos:
Art. 62. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o
apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de
financiamento deverão contemplar temas voltados para ajudas técnicas, cura,
tratamento e prevenção de deficiências ou que contribuam para impedir ou
minimizar o seu agravamento.
Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria
que produza componentes e equipamentos de ajudas técnicas.
Art. 63. O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de
ajudas técnicas dar-se-á a partir da instituição de parcerias com universidades e
centros de pesquisa para a produção nacional de componentes e equipamentos.
Parágrafo único. Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas elaborados
pelo Poder Público, serão estimulados a conceder financiamento às pessoas
portadoras de deficiência para aquisição de ajudas técnicas (BRASIL, 2004, grifo
nosso).

Também é importante considerar o esforço em garantir que a área de ajudas técnicas
conquiste o status de ‘área de pesquisa’, sendo as diversas instâncias do poder público e o
Comitê de ajudas técnicas convocados a desenvolver medidas de promoção de aspectos da
cultura de acessibilidade relacionados à formação e mapeamento de profissionais e grupos de
pesquisa atuantes no país, bem como a normatização de procedimentos na área:
Art. 65. Caberá ao Poder Público viabilizar as seguintes diretrizes:
I - reconhecimento da área de ajudas técnicas como área de conhecimento;
II - promoção da inclusão de conteúdos temáticos referentes a ajudas técnicas na
educação profissional, no ensino médio, na graduação e na pós- graduação;
III - apoio e divulgação de trabalhos técnicos e científicos referentes a ajudas
técnicas;
IV - estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educação profissional,
centros de ensino universitários e de pesquisa, no sentido de incrementar a formação
de profissionais na área de ajudas técnicas; e
V - incentivo à formação e treinamento de ortesistas e protesistas.
Art. 66. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituirá Comitê de Ajudas
Técnicas, constituído por profissionais que atuam nesta área, e que será responsável
por:
I - estruturação das diretrizes da área de conhecimento;
II - estabelecimento das competências desta área;
III - realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas a
respeito de ajudas técnicas;
IV - levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o
tema; e
V - detecção dos centros regionais de referência em ajudas técnicas,
objetivando a formação de rede nacional integrada.
§ 1o O Comitê de Ajudas Técnicas será supervisionado pela CORDE e participará
do Programa Nacional de Acessibilidade, com vistas a garantir o disposto no art. 62.
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§ 2o Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas Técnicas
são considerados relevantes e não serão remunerados (BRASIL, 2004, grifo nosso).

Entretanto, o texto não oferece garantia legal no que diz respeito à redução de
impostos no caso de aquisição de equipamentos e produtos de tecnologia assistiva importados.
Ao invés disso, indica que o governo é responsável por verificar a possibilidade de, mediante
pesquisas, viabilizar medidas para diminuição de taxas e outras incidências fiscais, menção
esta que representa senão uma garantia legal, a necessidade de considerar o assunto em busca
de medidas regionais cabíveis:
Art. 64. Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar
a viabilidade de:
I - redução ou isenção de tributos para a importação de equipamentos de ajudas
técnicas que não sejam produzidos no País ou que não possuam similares
nacionais;
II - redução ou isenção do imposto sobre produtos industrializados incidente
sobre as ajudas técnicas; e
III - inclusão de todos os equipamentos de ajudas técnicas para pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida na categoria de equipamentos sujeitos a
dedução de imposto de renda.
Parágrafo único. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se referem o caput,
deve-se observar o disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 2000,
sinalizando impacto orçamentário e financeiro da medida estudada (BRASIL, 2004,
grifo nosso).

b) Legislação da Bolívia
Não encontramos, em toda a legislação da Bolívia analisada, nenhuma menção direta à
expressão ‘ajudas técnicas’ ou termos equivalentes. Entretanto, na Ley de la persona com
discapacidad (BOLÍVIA, LEY 1678, 1995), o artigo previamente citado na página 81, que
oferece garantia ampla para a acessibilidade física indica o direito da pessoa com deficiência
de receber ‘facilidades’ do Estado e de sistemas privados para a elimininação de barreiras de
comunicação para a promoção de sua mobilidade:
j) A recibir las Facilidades otorgadas por el Estado y las instituciones privadas
para su libre movilización y desplazamiento, en las vías públicas, en recíntos
públicos y privados, en áreas de trabajo, deportivas y de esparcimiento,
eliminando las barreras sociales, culturales, comunicacionales y arquitectónicas
(BOLIVIA, 1995, grifo nosso).

De acordo com nosso levantamento de aspectos de acessibilidade, isto poderia ser
interpretado como a garantia de ajudas técnicas para comunicação e mobilidade, entretanto,
da maneira como foi elaborado o assunto no documento, muito de seu poder de garantir o
direito em foco passa a depender da interpretação pessoal de sua abrangência.

c) Legislação do México
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Em 2005, foi proclamada a Ley General de las personas com Discapacidad no
México, onde foi detalhada a relação entre os conceitos de equiparação de oportunidades,
ajudas técnicas e outras garantias de comunicação, a saber:
Articulo 2
II. Ayudas Técnicas.- Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten
habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices,
sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. (...)
V. Equiparación de Oportunidades.- Proceso de adecuaciones, ajustes y
mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y
servicios, que faciliten a las personas com discapacidad una integración,
convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con el
resto de la población (MÉXICO, 2005, grifo nosso).

Esta legislação sobre acessibilidade de comunicação enfatiza o direito à informação
em formatos acessíveis, tanto em sua forma escrita, no caso de cegos usuários do sistema
braille, quanto em relação à comunicação em língua de sinais utilizada e cultivada pela
comunidade surda:
VI. Estenografía Proyectada.- Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo
o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez,
proyectar el texto resultante por médios electrónicos visuales o en Sistema de
Escritura Braille. (...)
IX. Lengua de Señas.- Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una
serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de
expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de
función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y
es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. (...)
XIV. Sistema de Escritura Braille.- Sistema para la comunicación representado
mediante signos em relieve, leídos en forma táctil, por los ciegos (MEXICO, 2005,
grifo nosso).

A cultura de acessibilidade para a comunicação acessível aparece no documento como
alvo a ser conquistado, por meio de ações definidas pela legislação versando acerca da
educaçao escolar, educação à distância via telecomunicação audiovisual, formação de
profissionais, criação de bibliotecas acessíveis entre outras medidas, garantindo à Língua de
sinais mexicana o caráter de língua oficial reconhecida pelo Estado:
VI. Establecer en los programas educativos que se transmiten por televisión,
estenografia proyectada e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana;
VII. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales que apoyen su
rendimiento académico;
X. Implementar el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Mexicana y el
Sistema de Escritura Braille, así como programas de capacitación, comunicación, e
investigación, para su utilización en el Sistema Educativo Nacional;
XI. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes,
estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso
conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana.
(...)
Artículo 12.- La Lengua de Señas Mexicana es una de las lenguas nacionales que
forman parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana
(MEXICO, 2005, grifo nosso).

87

É dever do Estado a garantia de que será ensinada às pessoas surdas a comunicação
escrita na língua oficial do país, independentemente deste aluno ser bilíngüe ou oralizado. A
promoção de avanços no estudo e divulgação da língua de sinais oficial também deve ser
garantida pelo Estado:
XII. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al
sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita;
XIII. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de
señas, de las personas con discapacidad auditiva, y de las formas de comunicación
de las personas com discapacidad visual (MEXICO, 2005, grifo nosso).

Para garantir que os alunos cegos ou com deficiência visual tenham acesso às
informações e conteúdo escrito, o documento aponta ser dever do estado a criação de
programas que lhes proporcionem os benefícios das ajudas técnicas, dentre eles a
disponibilizaçao de equipamentos de produção, leitura e impressão de textos em braille, bem
como publicações em formatos acessíveis:
XIV. Elaborar programas para las personas ciegas y débiles visuales, que los
integren al Sistema Educativo Nacional, público o privado, creando de manera
progresiva condiciones físicas y acceso a los avances científicos y tecnológicos,
así como materiales y libros actualizados a las publicaciones regulares
necesarios para su aprendizaje.
Artículo 11.- En el Sistema Nacional de Bibliotecas, salas de lectura y servicios de
información de la Administración Pública Federal se incluirán, entre otros, los
equipos de cómputo con tecnologia adaptada, escritura e impresión en el
Sistema de Escritura Braille, ampliadores y lectores de texto, espacios
adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas
con discapacidad.
El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del país determinará el porcentaje del
acervo que cada institución tendrá disponible en Sistema de Escritura Braille y en
audio, tomando en consideración criterios de biblioteconomía. Asimismo se preverá
que los acervos digitales estén al alcance de las personas con discapacidad
(MEXICO, 2005, grifo nosso).

6.3 Cultura de acessibilidade
a) Legislação do Brasil
A Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), vigente no período estudado, já
abordava a educação da pessoa com deficiência antes da promulgação das declarações da
Unesco de 1990 e 1994:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I
- ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita
para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria; II - progressiva
universalização do ensino médio gratuito; III - atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino; IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos
de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular,
adequado às condições do educando; VII - atendimento ao educando, no ensino
fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde (grifo nosso).

88

Conforme acompanhamos no texto acima, num momento em que era comum a opção
pela educação especial da pessoa com deficiência em nosso país (geralmente em instituições
especializadas), a expressão “preferencialmente na rede regular” enfatiza a valorização da
inserção do aluno na educação escolar comum, anunciando anteriormente a necessidade de
atender às necessidades educacionais do aluno, por meio da expressão “atendimento
educacional especializado”, permitindo algumas interpretações pessoais para o assunto
(dentre elas, em benefício do aluno, destacamos a de que não bastava receber o aluno na
escola comum sem levar em conta suas especificidades). Aos interessados em freqüentar
escolas comuns, mais adiante, no capítulo VII, encontramos alguns tópicos sobre a promoção
da acessibilidade, ainda que de forma hermética e resumida, prevendo programas voltados à
saúde e integração da com deficiência, considerando que o acesso a bens e serviços possa ser
ampliado por meio da promoção de acesso físico e atitudinal:
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os
portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração
social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o
trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos,
com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos (BRASIL, 1998,
grifo nosso).

Seguindo neste caminho da proposição de mecanismos para o desenvolvimento de
práticas e saberes voltados à participação e ao acesso da pessoa com deficiência (que
consideramos aspectos da Cultura de acessibilidade), a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais
para a Educação (BRASIL, 1996), traz um capítulo inteiro dedicado à educação da pessoa
com deficiência. Nele são abordados, conforme a Constituição Federal Brasileira (BRASIL,
1988) a necessidade de disponibilizar ao aluno com deficiência o atendimento especializado
preferencialmente na educação escolar comum, citando os serviços especializados como
possibilidade para alunos julgados impossibilitados de freqüentar o ambiente comum, com
fortes influências do texto da Declaração Mundial de Educação para Todos e da Declaração
de Salamanca (UNESCO, 1994):
CAPÍTULO V
Da Educação Especial
Art. 58º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade
de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos portadores de necessidades especiais.
§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular,
para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil (BRASIL, 1996, grifo
nosso).
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O Brasil vinha passando por um processo de construção e aprimoramento de suas
garantias legais relacionadas à acessibilidade pelo menos quatro anos antes das Normas para
Equiparação de Oportunidades da ONU (1993). Este processo pode ter sido estimulado pela
crescente presença de pessoas com deficiência no ensino comum, necessidades foram se
revelando a partir desta situação. Em 1989, a discriminação torna-se criminalizada devido à
promulgação da Lei 7853:
Art. 8º. Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa:
I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a
inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau,
público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta;
(...)
V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem
judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei;
VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da
ação civil, objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público
(BRASIL, 1989, grifo nosso).

O desenvolvimento e a divulgação de conhecimento e conteúdos sobre acessibilidade
em cursos superiores e de formação técnica são estimulados no Decreto-lei 5296 (BRASIL,
2004), que funciona simultaneamente como mecanismos de incentivo e de implantação de
parâmetros mínimos para que as instituições educativas possam receber alunos com
deficiência e promover a disseminação da prática voltada à acessibilidade, sob pena de não
poderem existir ou contar com o apoio financeiro do governo caso não atendam às
especificações indicadas:
Capítulo IV
Da Implementação da Acessibilidade Arquitetônica e Urbanística
(...)
§ 1o Caberá ao Poder Público promover a inclusão de conteúdos temáticos
referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação
profissional e tecnológica e do ensino superior dos cursos de Engenharia,
Arquitetura e correlatos.
§ 2o Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de
organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão
incluir temas voltados para o desenho universal.
(...)
Art. 13. Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas normas técnicas
brasileiras de acessibilidade, na legislação específica, observado o disposto na Lei
no 10.257, de 10 de julho de 2001, e neste Decreto:
(...)
§ 1o Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou
renovação de curso pelo Poder Público, o estabelecimento de ensino deverá
comprovar que:
(...)
II - coloca à disposição de professores, alunos, servidores e empregados
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que
permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de
condições com as demais pessoas; e

90

III - seu ordenamento interno contém normas sobre o tratamento a ser dispensado
a professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência, com o
objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como as
respectivas sanções pelo descumprimento dessas normas (BRASIL, 2004, grifo
nosso).

b) Legislação da Bolivia
Antes da reforma da Constitucion Politica de la Republica de Bolivia (BOLIVIA,
1967), em 1994, seu texto era voltado à diminuição das desigualdades sociais (IDRM, 2005),
embora não especificasse em seus capítulos e artigos as necessidades e direitos das pessoas
com deficiência. A partir da revisão, percebemos uma série de alterações que nos remetem às
recomendações internacionais, situação esta que faz parte de um processo abrangente de
reformas na legislação boliviana em diversas áreas, a começar pela introdução de um artigo
específico sobre as pessoas com deficiência muito semelhante a trechos das Normas de
equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência (UNESCO, 1993). Este texto
enfatiza que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que quaisquer outros
cidadãos no que diz respeito à proteção, educação, trabalho e comunicação em condições
adequadas:
SECCIÓN VIII
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 70
Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:
I. A ser protegido por su familia y por el Estado.
II. A una educación y salud integral gratuita.
III. A la comunicación en lenguaje alternativo.
IV. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y
capacidades, que le asegure una remuneración justa.
V. Al desarrollo de sus potencialidades individuales (BOLIVIA, 1994, grifo
nosso).

A criminalização de qualquer tipo de discriminação e o incentivo ao desenvolvimento
de aspectos gerais da Cultura de acessibilidade (com respeito às singularidades e necessidades
individuais, apontando o Estado como o responsável por gerar as condições adequadas ao
desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência) também foram incorporados
à Constituição em 1994:
Artículo 14
II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón
de sexo, color, género, edad, orientación sexual e identidad de género, origen,
cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación
política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación,
grado de instrucción, discapacidad, estado de embarazo, u otras que tenga por
objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en
condiciones de igualdad de derechos y libertades de toda persona.
(...)
Artículo 71
I. Se prohibirá y sancionará todo tipo de discriminación, maltrato, violencia y
explotación a toda persona con discapacidad.
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II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva
integración de las personas con discapacidad a la sociedad, con igualdad y
equidad entre todas las personas.
III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las
potencialidades individuales de las personas con discapacidad (BOLIVIA, 1994,
grifo nosso).

A educação da pessoa com deficiência passou a ser descrita no documento também em
1994, como dever do Estado garantir a promoção da educação para a pessoa com deficiência
atendendo aos mesmos princípios e sob a mesma estrutura da escola comum, estabelecendo
para o aluno um “desenvolvimento curricular especial”, expressão que nos conduz à noção de
“adaptações curriculares”, garantindo também a educação para o paradesporto em diversos
níveis, com vistas à recreação e à profissionalização:
Artículo 86
El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y
adolescentes com discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje,
bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo, y
establecerá una organización y desarrollo curricular especial. (...)
Secion V Artículo 108
El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y salud
pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles
preventivo, recreativo, formativo y competitivo, y garantizará los medios y los
recursos económicos necesarios, con especial atención a las personas com
discapacidad (BOLIVIA, 1994, grifo nosso).

A Ley de reforma educativa (BOLIVIA, 1994) também garante que os alunos com
deficiência sejam submetidos à mesma estrutura da educação escolar comum, fazendo poucas
menções à pessoa com deficiência em seu texto, apenas reafirmando seus direitos à educação
escolar proclamados na Constituição:
1.Es derecho y deber de todo boliviano, porque se organiza y desarrolla con la
participación de toda la sociedad sin restricciones ni discriminaciones de etnia, de
cultura, de región, de condición social, física, mental, sensorial, de género, de
credo o de edad (BOLIVIA, LRE, 1994, grifo nosso).

Assuntos como educação especial, equiparação de oportunidades, discriminação e
necessidades especiais são definidos e abordados com precisão na Ley de la persona com
discapacidad (BOLÍVIA, 1995), merecendo destaque os trechos cuja abordagem nos remete
diretamente às Normas de equiparação de oportunidades (ONU, 1993) e aos conceitos de
acessibilidade e cultura de acessibilidade:
(...) G. EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES
Es el proceso mediante el cual el Sistema general de la sociedad (el medio fisico y
cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las
oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las
instalaciones deportivas y de recreo) se hacen accesibles para todos. Las medidas
de equiparación de oportunidades inciden sobre las condiciones del entorno físico y
social, eliminando cuantas barreras se oponen a la igualdad y a la efectiva
participación de las personas discapacitadas, creando oportunidades para su
desarrollo biopsicosocial y personal y promoviendo la solidaridad humana.
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H. DISCRIMINACION
Es la actitud y/o conducta social segregacionista, que margina a las personas con
discapacidad, por el sólo hecho de presentar una deficiencia (BOLIVIA, 1995,
grifo nosso).

Nesta lei, seu direito à educação escolar em estabelecimentos comuns é enfatizado,
buscando garantir a ausência de restrições de acessibilidade de quaisquer ordens: física, de
comunicação ou atitudinal:
ARTICULO 5. Las personas con dicspcacidad gozan de los derechos y garantías
reconocidos por la Constitución Política del Estado, otras disposciones legales y de
los beneficios de la presente ley.
Articulo 6 (...) g) A recibir educación en todos los ciclos o niveles sin ninguna
dicriminación, en establecimientos públicos y privados, de acuerdo al tipo y
grado de discapacidad.
j) A recibir las Facilidades otorgadas por el Estado y las instituciones privadas para
su libre movilización y desplazamiento, en las vías públicas, en recíntos públicos y
privados, en áreas de trabajo, deportivas y de esparcimiento, eliminando las barreras
sociales, culturales, comunicacionales y arquitectónicas (BOLIVIA, 1995, grifo
nosso).

c) Legislação do México
A Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos (MÉXICO, 1917) foi
analisada considerando suas reformas ocorridas até o ano de 2005. Até este período, não
foram encontradas quaisquer menções à pessoa com deficiência em seu texto.
A Ley General de Educacion (MÉXICO, 2004) não aborda nenhum assunto a respeito
da acessibilidade física ou de comunicação, sendo a criminalização da discriminação o único
aspecto da cultura de acessibilidade garantidde forma genérica e abrangente:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas (México, 2005, grifo nosso).

A legislação de educação incentiva que os alunos com deficiência mais jovens sejam
inseridos na educação escolar comum a partir da publicação da lei (MÉXICO, 1993),
apontando esta prática como benefício para desenvolver e estimular a autonomia e a
convivência social e produtiva, satisfazendo as necessidades educativas básicas do aluno,
rumo à incorporação de elementos da Cultura de acessibilidade para promoção do convívio
social harmônico. Além disso, garante a criação de programas de formação e sensibilização
para pais, responsáveis e professores do ensino comum:
ARTÍCULO 41.- La educación especial está destinada a individuos con
discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquéllos con aptitudes
sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus
propias condiciones, con equidad social.
Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su
integración a los planteles de educación básica regular. Para quienes no logren esa
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integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de
aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva.
Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los
maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a
alumnos con necesidades especiales de educación (MEXICO, 1993, grifo nosso).

6.2 Análise comparativa: cotejamento entre os documentos dos países e as
recomendações internacionais
Nossa comparação será realizada de maneira cronológica, buscando traçar a evolução
das conquistas legais dos países. Por isso, iniciaremos com as leis de origem mais antiga,
ainda vigentes em 1990.
Ao confrontar a Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) face às constituições
da Bolívia (1967-1994) e do México (1917-2005) podemos perceber importantes
singularidades.
Se na Constituição Brasileira encontramos menções e garantias voltadas à pessoa com
deficiência, sua situação na educação escolar e as primeiras garantias para a construção de
uma cultura de acessibilidade antes mesmo do advento da Declaração Mundial de Educação
para Todos (UNESCO, 1990), das Normas para equiparação de oportunidades para pessoas
com deficiência (ONU, 1993) e da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), é preciso
lembrar que os três países se comprometeram a promover legislação adequada e garantias
legais de largo alcance ao assinarem os mesmos documentos internacionais citados nesta
pesquisa, respectivamente nos anos de 1990, 1993 e 1994.
Assim, as informações apresentadas pelo IDRM (2005) sobre a realização de inúmeras
reformas legislativas na região da América Latina durante toda a década de 1990, podem ser
acompanhadas com maiores reverberações na legislação específica voltada à educação e à
própria pessoa com deficiência. Esta opção parece ter sido feita pelo México (1993), que ao
invés de incorporar o tema em suas reformas constitucionais, preferiu promover garantias em
diversos níveis de detalhamento – inclusive sobre a educação - em sua legislação de 2005,
especificamente voltada à pessoa com deficiência. A Bolívia incorporou o tema nas reformas
constitucionais e educativas em (1994), mencionando em todos os seus documentos os
diferentes aspectos e elementos da acessibilidade, inclusive na Constituição, ainda que de
maneira genérica. Em todos os casos, foi enfatizado e garantido o direito à educação escolar
em estabelecimentos comuns.
Se os alunos com deficiência, nos três países, foram encorajados pela legislação a
freqüentar escolas comuns, a acessibilidade passou a ser uma necessidade a ser garantida
nestes espaços de convívio e trocas sociais, de aprendizagem, de circulação e comunicação.
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De acordo com o IDRM (2005), o processo de inserção de alunos com deficiência nas escolas
públicas da América Latina, de modo geral, impulsionou a criação de leis voltadas às
necessidades desta população, dentre estas o acesso físico às instalações escolares, a
disponibilidade de ajudas técnicas para mobilidade, motricidade e comunicação, bem como a
urgência em estabelecer aspectos e elementos da Cultura de acessibilidade a nível local e
nacional.
Retomando nossa base de comparação (que são as constituições nos três países em
1990), percebemos que a legislação brasileira já oferecia, desde 1988, proteção básica à
educação e acessibilidade física da população em foco, e também contra o preconceito. Estas
proteções foram incorporadas conceitualmente à legislação da Bolívia e do México após o
advento das recomendações internacionais aqui estudadas, fato que, se isolado, não pode nos
levar a inferir com certeza qual seria o teor da relação direta entre seus textos. Entretanto, ao
analisar a legislação específica sobre pessoa com deficiência e acessibilidade dos três países
face às recomedações de maneira cronológica podemos encontrar alguns indicadores.
Do mesmo modo que a Constituição Brasileira encontrava-se à frente das outras
constituições em relação à expressão dos direitos da pessoa com deficiência, o processo de
construção de garantias legais de acessibilidade parece ter acontecido de forma mais intensa
no período entre os anos de 1989 (ano em que foi promulgada a LEI 7853 o Brasil) e 2004
(ano em que foi assinado o Decreto 5296, que normatiza as leis anteriores sobre acessibilidade
física, de comunicação e o estímulo ao desenvolvimento de aspectos da Cultura de
acessibilidade). Entretanto, não há como negar o avanço da Bolívia e do México na década de
1990, considerando que ambos incorporaram em suas legislações as discussões gerais em
pauta acerca dos direitos da pessoa com deficiência entre os anos de 1993 e 2005, conforme
dados confrontados a partir de suas constituições e legislação específica para a educação. As
discussões em voga mobilizadas por militâncias e ativistas de diferentes movimentos e grupos
de pesquisa acerca das necessidades educacionais especiais da pessoa com deficiência foram
condensadas pela ONU e a UNESCO e posteriormente apresentadas às nações em forma de
recomendações internacionais, conforme podemos acompanhar convocação dos governos à
ação em diversos níveis, ao final da Declaração Mundial de Educação para Todos
(UNESCO, p.7, grifo nosso):
Nós, os participantes da Conferência Mundial sobre Educação para Todos,
reafirmamos o direito de todos à educação. Este é o fundamento de nossa
determinação individual e coletiva - assegurar educação para todos.
Compromete mo-nos em cooperar, no âmbito da nossa esfera de
responsabilidades, tomando todas as medidas necessárias à consecução dos
objetivos de educação para todos. Juntos apelamos aos governos, às
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organizações interessadas e aos indivíduos, para que se somem a este urgente
empreendimento.

Também na Declaração de Salamanca (UNESCO, p.2; 7) encontramos este apelo,
além do estímulo para que os governos garantam sua contribuição política e financeira junto
ao cuidado em articular a legislação de áreas diversas em prol da educação escolar:
1. Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, representando
88 governos e 25 organizações internacionais em assembléia aqui em Salamanca,
Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994, reafirmamos o nosso compromisso para
com a Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do
providenciamento de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades
educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino e re-endossamos a
Estrutura de Ação em Educação Especial, em que, pelo espírito de cujas provisões e
recomendações governo e organizações sejam guiados. (...)
3. Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles:
atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus
sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças,
independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais.
(...)
Países são convidados a considerar as seguintes ações concernentes a política e
organização de seus sistemas educacionais.
• 14. Legislação deveria reconhecer o princípio de igualdade de oportunidade
para crianças, jovens e adultos com deficiências na educação primária, secundária e
terciária, sempre que possível em ambientes integrados.
• 15. Medidas Legislativas paralelas e complementares deveriam ser adotadas nos
campos da saúde, bem-estar social, treinamento vocacional e trabalho no sentido de
promover apoio e gerar total eficácia à legislação educacional.

As Normas para equiparação de oportunidades (ONU, 1993) apresentam de forma
concisa e objetiva o papel deste tipo de documento na implementação de transformações
sociais nos países signatários:
Embora as Normas não sejam compulsórias, elas podem tornar-se normas
internacionais consuetudinárias quando forem aplicadas por um grande número de
Países-Membros com a intenção de respeitar uma norma em lei internacional. Elas
implicam num forte compromisso moral e político em nome dos PaísesMembros para agir com vistas à equiparação de oportunidades para pessoas
com deficiência. Princípios importantes quanto à responsabilidade, ação e
cooperação são indicados. Áreas de importância decisiva para a qualidade de vida e
para a conquista da participação plena e da igualdade são salientadas. As Normas
oferecem um instrumento para a formulação de políticas e ações para pessoas
com deficiência e suas organizações. Elas fornecem uma base para cooperação
técnica e econômica entre os Países-Membros, as Nações Unidas e outras
organizações internacionais (ONU, 1993, p.1-2, grifo nosso).

A contribuição deste tipo de documento é detalhadamente descrita a partir da ênfase
no compromisso assumido pelos países membros de remover obstáculos à participação da
pessoa com deficiência nas diversas áreas:
O objetivo das Normas é o de garantir que meninas, meninos, mulheres e homens
com deficiência, enquanto membros de suas comunidades, possam exercer os
mesmos direitos e deveres que os outros. Em todas as sociedades do mundo ainda
existem obstáculos que impedem pessoas com deficiência de exercer seus
direitos e liberdades, e dificultam para elas a participação plena nas atividades
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de suas comunidades. É responsabilidade dos Países-Membros tomarem
medidas apropriadas para remover tais obstáculos. Pessoas com deficiência e
suas organizações devem desempenhar um papel ativo como parceiros neste
processo. A equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência é uma
contribuição essencial no esforço geral e mundial de mobilização de recursos
humanos. Atenção especial talvez precise ser direcionada a grupos tais como de
mulheres, de crianças, de idosos, de pobres, de trabalhadores, migrantes, de pessoas
com deficiência dupla ou múltipla, de pessoas indígenas e das minorias étnicas.
Além disso, há um grande número de refugiados com deficiência que têm
necessidades especiais que requerem atenção (ONU, 1993, p.2, grifo nosso).

Este compromisso foi citado anteriormente em outras recomendações, descrito neste
documento com detalhes e características instrucionais de normas e com diversos de seus
tópicos acerca da promoção de acessibilidade e da superação de restrições e limitações,
retomadas por outras declarações posteriores, como a própria Declaração de Salamanca
(UNESCO, 1994).
Voltando aos documentos analisados, é importante reconhecer que, se a legislação
brasileira já citava questões voltadas à acessibilidade física e ao desenvolvimento de
elementos da Cultura de acessibilidade já em sua Constituição de 1988, o mesmo não pode ser
dito sobre a Bolívia e o México, países que abordaram o assunto pela primeira vez após a
publicação das Normas para equiparação de oportunidades (ONU, 1993), promulgando,
respectivamente, a Ley de las personas con discapacidad (BOLIVIA, 1995) e a Ley General
de las personas com discapacidad (MEXICO, 2005), ambas versando sobre os tópicos
indicados nas normas (ONU, 1993). Estas leis diminuíram a distância entre o teor das
garantias brasileiras e as dos dois países no que diz respeito à acessibilidade, embora o Brasil
tenha neste mesmo período de tempo conquistado uma série de regulamentações e
normatizações de leis que, de acordo com o IDRM (2005) torna sua legislação a mais
inclusiva no que diz respeito à garantia de acessibilidade em toda a América Latina.
Estes dados nos levam a acreditar que os esforços em conjunto dos órgãos
internacionais e das nações pesquisadas têm contribuído especialmente no que diz respeito à
construção de uma Cultura de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Tendo em conta o
conteúdo dos textos e a evolução das legislações nacionais vigentes no período entre 1990 e
2005, podemos considerar a década de 1990 um momento fundamental para a conquista das
garantias legais, reconhecendo como possíveis motivações para este fato um conjunto de
acontecimentos simultâneos, entre eles o crescimento e fortalecimento de lideranças voltadas
‘à causa’ da pessoa com deficiência em todo o mundo, todos interessados em defender e
promulgar os interesses das pessoas com deficiência de maneira ampla.
A participação dos três países nos encontros internacionais levou a diferentes
conseqüências. No Brasil ocorreu um detalhamento maior das questões previamente
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abordadas, bem como uma aproximação conceitual acerca dos recomedações internacionais.
A Bolívia passou a detalhar a educação escolar da pessoa com deficiência a partir da idéia de
equiparação de oportunidades, com diversos tópicos versando sobre a acessibilidade,
conforme a proposta de abordagem apresentada no referencial teórico deste trabalho, ainda
que de maneira genérica e sem a indicação de normatizações com força de lei. O México, que
em sua constituição política assegurava igualdade de direitos aos seus cidadãos sem distinguir
os grupos populacionais, passou a mencionar esta população em sua legislação voltada à
educação e desenvolveu no período estudado garantias específicas de direitos ao acesso para
pessoas com deficiência, dentre elas a acessibilidade física, de comunicação e de convívio
social.
Entretanto, resta dizer que não foram encontradas, nos documentos dos três países,
garantias ou mecanismos para a disseminação e divulgação da legislação existente. Este
constitui um dos maiores problemas vividos pelas pessoas com deficiência no Brasil, na
Bolívia e no México, porque as garantias já incorporadas aos documentos só podem ser
utilizadas como ferramentas se os cidadãos tiverem consciência ou conhecimento de sua
existência – e exijam a efetivação de seus direitos a partir das mesmas.
No próximo capítulo, seguem as considerações finais desta pesquisa.
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7 Considerações finais
“Uma sociedade que é boa para as pessoas com
deficiência é uma sociedade melhor para todas as
pessoas.”
Lisa Kauppinen

Esta pesquisa apresenta uma análise comparativa entre a legislação federal contra
restrições de acesso da pessoa com deficiência na educação escolar vigente entre 1990 e 2005,
com foco em três países da América Latina: Brasil, México e Bolívia. Também buscou
encontrar ressonâncias e divergências entre os documentos e as recomendações internacionais
acerca da equiparação de oportunidades na educação escolar, promovidas pela Organização
das Nações Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), visando identificar o alcance do compromisso assumido pelos países
signatários de tais documentos na construção de suas garantias legais de acessibilidade na
educação escolar.
Devido à baixa disponibilidade de bibliografia acerca deste objeto de pesquisa, estas
duas preocupações, nos levaram a desenvolver uma reflexão anterior à análise dos
documentos, detalhada no referencial teórico desta pesquisa: o que poderiam constituir
especificidades dos direitos da pessoa com deficiência nas entrelinhas do conceito de
acessibilidade como fator de equiparação de oportunidades para a pessoa com deficiência na
educação escolar?
Buscando respostas satisfatórias no contexto da educação escolar, buscamos tecer um
referencial teórico voltado à acessibilidade da pessoa com deficiência na escola, passando por
assuntos como: caminhos do processo de criação de garantias legais de educação da pessoa
com deficiência face às recomendações internacionais e premissas e desdobramentos do
conceito de acessibilidade como fator de equiparação de oportunidades nas unidades
escolares.
O referencial teórico apresentou uma proposta de abordagem para o conceito de
acessibilidade na educação escolar, especialmente desenvolvida para orientar e subsidiar os
procedimentos de análise desta pesquisa, buscando ampliar seus sentidos para além da
comumente abordada acessibilidade arquitetônica ou a idéia de acesso relacionada ao simples
ingresso nas unidades escolares. Foram estabelecidas três categorias norteadoras da análise
dos documentos: acessibilidade física / arquitetônica, ajudas técnicas para a educação escolar
e Cultura de acessibilidade.
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Para delimitar e viabilizar a realização deste estudo foram realizadas cinco etapas:
definição de recorte espacial (CEPAL, 2001) e temporal (IDRM, 2005); definição de
referencial teórico; coleta e organização dos documentos (PIMENTEL, 2001); elaboração de
categorias para análise dos documentos (SCIS, 2006; NASAA, 1995; CPA, 2007); análise
comparativa dos documentos (LAKATOS, 1986 ; PIMENTEL, 2001; OZGA, 2000) e sua
comparaçao em busca de ressonâncias entre os mesmos e as recomendações internacionais.
No que diz respeito ao direito à educação – e em nosso caso à acessibilidade como
fator de equiparação de oportunidades na escola – deduzimos que as conquistas vêem sendo
lentamente adquiridas em termos de legislação nos países estudados, num trabalho de contato
e absorção de novos referenciais, especialmente a partir da década de 1990 (IDRM, 2005).
Tendo por base a intensa produção de conhecimento realizada pelos movimentos ativistas em
defesa das pessoas com deficiência (CONVINGTON & HANNAH, 1993) e as
recomendações internacionais impulsionadas pelos mesmos, aos poucos foram sendo criadas
as legislações específicas voltadas a esta população (IDRM, 2005).
Desta forma, podemos inferir a partir desta pesquisa que as recomendações
internacionais promulgadas pela ONU e a UNESCO e citadas neste trabalho foram
importantes fatores de difusão de parâmetros mínimos de direitos a serem assegurados às
pessoas com deficiência, sendo que os três paises de nosso recorte encontravam-se em
condições diferenciadas antes e depois da promulgação das mesmas, de acordo com a
confrontação dos textos.
Todos realizaram reformas educativas para buscar a garantia de concretização do
direito à educação para as minorias em geral. Neste contexto, a educação escolar da pessoa
com deficiência em estabelecimentos de ensino comuns tornou-se uma das questões
prioritárias, sendo que a Bolívia e o México abordaram o assunto pela primeira vez na década
de 1990, ao que indicam as datas e textos de sua legislação, provavelmente estimulados pelos
movimentos que resultaram na proclamação das recomendações internacionais e pelo
compromisso “moral e ético” (ONU, 1993, p.2) assumido junto a cerca de outros oitenta
países.
Retomando de maneira resumida nossos resultados, vale destacar alguns pontos
importantes. A participação dos Brasil nestes encontros promoveu um detalhamento maior
das questões previamente abordadas, bem como a aproximação conceitual em relação às
recomendações internacionais. A Bolívia passou a abordar a educação escolar da pessoa com
deficiência a partir da idéia de equiparação de oportunidades, mencionando elementos da
acessibilidade. O México promulgou uma legislação específica voltada às necessidades da

100

pessoa com deficiência, considerando muitos aspectos da acessibilidade como forma de
eliminação de restrições e limitações, criando garantias detalhadas para a acessibilidade de
comunicação.
Por isso, podemos afirmar que a relação entre a publicação das recomendações
internacionais e a criação de legislação voltada à pessoa com deficiência não é um processo
linear, mas sim dinâmico, num movimento de estímulo, absorção e troca de conceitos, que
tem origem simultaneamente nas recomendações, práticas e na própria legislação local, num
processo de retro-alimentação crescente.
De acordo com os documentos analisados, chegamos à conclusão de que as
recomendações internacionais servem de motivação, inspiração, orientação e marco para a
elaboração de garantias legais, ou seja, constituem um referencial a ser incorporado pela
legislação, que chega a ter peso de lei internacional, particularmente quando os países são
signatários desses documentos.
Entretanto, é importante considerarmos o exemplo da situação do Brasil, que mesmo
com o avanço conceitual de sua legislação (em comparação com as garantias promulgadas
pela Bolívia e o México), diariamente apresenta indícios de que muito falta a ser incorporado
em sua realidade cotidiana, no que diz respeito ao desenvolvimento de uma Cultura de
acessibilidade. Pode-se pensar que nos outros países ocorre a mesma situação e reiterar que a
existência de garantias legais, embora imprescindível, pode pouco mudar as condições
discriminatórias e desiguais em que vivem as pessoas com deficiência caso não sejam
divulgadas, oferecendo à população em geral a oportunidade de conhecê-las e se apropriar das
mesmas para exigir sua aplicação e a conseqüente efetivação de seus direitos.
Essas considerações reforçam a importância do incentivo ao desenvolvimento de
mecanismos voltados à efervescência de uma Cultura de Acessibilidade, para que o cidadão
com deficiência possa paulatinamente tomar consciência de seus direitos e se apoderar das
garantias dos mesmos, acessando e desfrutando serviços e situações para exigir diariamente a
ampliação dessas possibilidades por meio da elaboração de novas garantias legais.
Neste sentido, é imprescindível que a pessoa com deficiência contribua diretamente
na expansão de seus direitos, delineando junto às esferas legislativas as garantias que atendam
às suas necessidades reais, disseminando estas conquistas para que a sociedade como um todo
as conheça e acione sempre que necessário, num círculo virtuoso de incorporação de novos
parâmetros na cultura geral.
A principal contribuição deste estudo para a área de pesquisa Estado, Sociedade e
Educação, da Pós Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é
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abordar os desdobramentos do conceito de acessibilidade como fator de equiparação de
oportunidades na educação escolar, numa proposta de reflexão que buscou sustentação na área
do Desenho Universal e na disciplina da Ergonomia, geralmente associadas à engenharia,
arquitetura, design e ambientes de produção de trabalho. Seus conceitos e idéias se mostraram
excelentes ferramentas e pontos de apoio para a análise da legislação para a pessoa com
deficiência na escola, em relação ao acesso a espaços físicos, à informação e comunicação e à
sua participação e relacionamento social.
Outra contribuição importante é a análise deste recorte da legislação brasileira face
às garantais legais de outros dois outros países – México e Bolívia – que, de acordo com
relatórios e indicadores internacionais citados (IDRM, 2005) supostamente vivem sob
condições semelhantes às nossas, devido às suas características sócio-politicas e econômicas.
A comparação realizada pode permitir aos pesquisadores da área um olhar (enriquecido por
outros parâmetros) em relação às conquistas brasileiras para a construção de um caminho para
a promoção e garantia da acessibilidade na educação escolar.
No decorrer da realização deste estudo, aos poucos foram despontando outras
possibilidades de pesquisa, dentre os quais gostaríamos destacar a necessidade de estudar de
maneira mais pormenorizada os desdobramentos de cada um dos tópicos de acessibilidade
apontados na proposta de abordagem desenvolvida para esta pesquisa - em especial quais
seriam os desdobramentos e implicações de cada um dos aspectos da Cultura de
Acessibilidade nas unidades escolares e no campo expandido das políticas públicas de
educação e do direito à educação.
E a esta, que de pesquisadora “mirim” tornou-se aos poucos uma “filhote de
pesquisadora”, conduzida com gratidão e orgulho por uma verdadeira professora-cientista,
resta a grande curiosidade a respeito das implicações e benefícios que podem ser explorados a
partir de um aprofundamento das disciplinas do Desenho Universal e da Ergonomia e seus
desdobramentos no contexto escolar para promoção de ambientes voltados à realização de um
tipo específico de trabalho: aprendizagem, produção e promoção do conhecimento.
Para todos. Sem restrições. Sempre.

REFERÊNCIAS
AINSCOW, Mel. Understanding the Development of Inclusive Schools - Some notes and
further reading. Manchester: University of Manchester Press, 2001.
AMARAL, Ligia Assumpção. Conhecendo a deficiência – em companhia de Hércules. São
Paulo: Robe editorial, 1995.
AMIRALIAN, Maria L. T. Pinto. “Conceptuando a deficiencia”. In Revista de Saúde Pública.
São Paulo, 2000, n. 34, p. 97-103.
ARRETCHE, Marta. Uma Contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas. In: Maria
Cecília Roxo Moreira; Maria do Carmo Brant de Carvalho. (Org.). Tendências e
Perspectivas na Avaliação de Políticas e Programas Sociais. São Paulo: IEE/PUCSP, 2001.
AUDI, E. M. M. Protocolo para avaliação da acessibilidade física e escolas de ensino
fundamental. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em
Educação da Faculdade de Filosofia e Ciencias de Marilia, da Unesp, 2004.
BIROU, Alain. Dicionário de Ciências Sociais. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1982.
BOLIVIA. Constitucion Política de la republica de Bolívia, de 2004.
BOLIVIA. Ley de La Persona Con Discapacidad (Ley 1678, 1995).
BOLIVIA. Ley de Reforma Educativa (Ley 1565, 1994).
BRASIL. Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE.
Acessibilidade: você também tem compromisso – subsídios para o conferencista.
Caderno de textos da I CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA. Brasília: CONADE, 2006.
____. Constituição da República Federativa do Brasil. Texto constitucional promulgado
em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nº 1/92 a
38/2002 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/94. Brasília: Senado Federal;
2002.
____. Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de
outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/corde/dec3298.asp> Acesso em: 21 de junho de
2005.
____. Decreto nº 5.296 de 2 de Dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de
novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de
19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá

outras providências. Disponível em:
<http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/sicorde/dec5296.asp> Acesso em: 21 de junho de
2005.
____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
BIROU, Alain. Dicionário de Ciências Sociais. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1982.
CARIBONI, Diana. Educación América Latina: ¿Otra década perdida?. Montevidéu: IPS,
1º de julho 2004. Disponível em: <http://www.ipsnoticias.net/interna> Acesso em: 12 de
janeiro de 2007.
CEPAL. Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe. Porto
Rico: relatório apresentado no trigésimo período de sesiones de la Cepal, 2004.
CHAUÍ, Marilena. Notas sobre cultura popular. In: OLIVEIRA, Paulo de Salles, org.
Metodologia das ciências humanas. São Paulo: UNESP & HUCITEC, 1998.
CHEN, Siomara Rolla; NEVES, Lucia Faleiros. Atenção à saúde do adolescente/jovem –
Contribuições da área temática Saúde da pessoa com deficiência. Arquivos COGest –
Coordenação de Desenvolvimento da Gestão Descentralizada, Secretaria Municipal de
Saúde, São Paulo, pág. 1-7, 14 de março de 2002.
CHOMSKY, Noam. Language and thought. New York: Moyer Bell Ltd, 1994.
COVINGTON, George & HANNAH, Bruce. Access by design. New York: Van Nostrand
Reinhold, 1993.
DOOD, Jocelyn; SANDELL, Richard. Building Bridges. Londres: Museums and Gallery
Comission, 1998.
DUL, Jan., WEEDMEESTER, Bernard. Ergonomia prática. São Paulo: Edgard Blücher,
1995.
FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Tradução: Izabel Magalhães. Brasília: UNB,
2001.
FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Direitos das pessoas com deficiência – garantia de
igualdade na diversidade. Rio de Janeiro: WVA, 2004.
FIORIN, José. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 1988.
FOUCAULT, Michel. L'Ordre du discours. Paris: Gallimard, 1971.
GARCIA, Rosalba Maria Cardoso. Políticas públicas de inclusão: uma análise no campo de
educação especial brasileira. 2004. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de PósGraduação em Educação do Centro de Ciência da Educação, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2004.

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de
Janeiro: Zahar, 1980.
GRANDJEAN, Etienne. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 2. ed.
Porto Alegre: Bookman, 1998.
GRINSPUM, Denise. Educação para o Patrimônio: Museu de Arte e Escola
Responsabilidade compartilhada na formação de públicos. Tese (Doutorado em
Educação) - Programa de Pós-Graduação da faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo, São Paulo, São Paulo, 2000.
HOGETOP,Luisa & SANTAROSA, Lucila. “Tecnologias Assistivas /Adaptativas:
Viabilizando a acessibilidade ao potencial individual”. Artigo em formato *.pdf disponível
em: <http://www.nied.unicamp.br/~proinesp>. Acesso em 20 de abril de 2007.
HOLM, Ivar. Ideas and Beliefs in Architecture and Industrial design: How attitudes,
orientations, and underlying assumptions shape the built environment. Oslo: School of
Architecture and Design, 2006.
HOUAISS, Antonio, VILLAR, Mauro de Salles, FRACO, Francisco Manoel de Mello.
Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
IDRM (International Disabilities Rights Monitor). Monitoreo de las Américas. Washington:
IDRM Press, 2005.
KONDER, Rosa. Longman English Dictionary For Portuguese Speakers. Rio de Janeiro:
Ao Livro Técnico, 1989.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
cientifico - procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e
trabalhos científicos. São Paulo: ATLAS, 1986.
LAUFER, Adriana Mariana, OKIMOTO, Maria Lúcia & RIBAS, Viviane Gaspar. “Modelo
de avaliação do Design Acessível de Mobiliário Urbano”. Curitiba: Universidade Federal do
Paraná, 2007. Disponível em:
<http://www.design.ufpr.br/lai/Publicacoes/Artigos/P&D_2003_Modelo_de_avaliacao_do_de
sign_acessivel_de_mobiliario_urbano.pdf> Acesso em 18 de outubro de 2007.
LENT, Roberto. Cem Bilhões de Neurônios-conceitos fundamentais em neurociência. Rio
de Janeiro: Ed. Atheneu, 2005.
MAJCHRZAK, Ann . Methods for Policy Research. - Applied Social Research Methods
Series. Vol. 3. California: Sage Publ., 1984.
MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. “Acessibilidade e indignação por sua falta” In: I
Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Acessibilidade: você
também tem compromisso. Promovida por SEDH/CONADE e CORDE, em Brasília, 12 15 de maio de 2006.

MEXICO, Constitucion Política dos Estados Unidos Mexicanos, de 2004.
MEXICO. Ley General de Educación (1993).
MEXICO. Ley general de las personas com discapacidad (2005).
MITTLER, Peter. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: ArtMed, 2003.
MOYSÉS, Maria Aparecida Affonso. A institucionalização invisível: crianças que não
aprendem – na escola. São Paulo: Fapesp, 2001.
NASAA (National Assembly of State Arts Agency). Design for accessibility: a cultural
administrator handbook. Washington: NASAA, 2005.
NOGUEIRA, Tadeu Barbosa Jr. Deficiência, incapacidade e desvantagem. In texto produzido
para a Coord. Educação da Subprefeitura de Campo Limpo. São Paulo, 2006.
ODEH, Muna Muhamad. O atendimento educacional para crianças com deficiências no
hemisfério sul e a integração não-planejada: implicações para as propostas de integração
escolar. Revista Brasileira de Educação Especial. V. 1, n. 6, p. 27-42. Marília, SP: UNESP,
2000.
OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Tereza (Orgs.). Gestão, financiamento e
direito à educação: análise da LDB e da Constituição Federal. São Paulo: Xamã, 2001.
OLIVER, Mike. “The individual and social models of disability”. In Joint workshop of the
living options group and the research unit of the royal college of physicians. London: July 23,
1990.
ONU. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Washington: ONU Press, 1948.
____. Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Washington: ONU Press, 1975.
____. Normas de equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência.
Washington: ONU Press, 1993.
ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas:
Pontes, 1999.
OZGA, Jenny. Investigação sobre políticas educacionais: terreno de contestações. Porto:
Porto, 2000.
PACHECO, José. Caminhos para a inclusão escolar. São Paulo: Artmed, 2006.
PECHÊUX, Michel. Analyse automatique du discours. Paris: Dunod, 1969.
PIMENTEL, Alessandra. O método da análise documental: seu uso numa pesquisa
historiográfica. In. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, n. 114, 2001. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010015742001000300008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2007.
PINKER, Steven. The language instinct. London: Penguin books, 1994.
POSTER, Mark. Por uma outra comunicação. In MORAES, Dênis de. Por uma outra
comunicação: mídia, mundialização e poder. Rio de Janeiro: Editora Record, 2003.
PRIETO, Rosângela Gavioli. Políticas públicas de inclusão: compromisso do poder público,
da escola e dos professores. In: Revista de Educação. São Paulo: APEOESP, nº. 16,
março/2003.
RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1981.
REILY, Lucia. Escola inclusiva: linguagem e mediação. São Paulo: Papirus, 2002.
ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. São Paulo: Ltr
Editora, 2007.
SAINT-GEORGES, Pierre de. Pesquisa e crítica das fontes de documentação nos domínios
econômicos, social e político. In: ALBARELLO, Luc et al. Práticas e Métodos de
Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva Publicações Ltda, 1997.
SASSAKI, Romeu Kazumi. Pessoas com deficiência e os desafios da inclusão. In Revista
Nacional de Reabilitação, 30/09/2004. Disponível em:
<http://www.saci.org.br/index.php?modulo=akemi&parametro=12916> acesso dia 02 de
setembro de 2007.
SAWAIA, Bader. As artimanhas da exclusão. Petrópolis: Ed. Vozes, 2001.
SCIS (Scottish council of independent schools). Handbook on accessibility. Edinburgh:
SCIS, 2006.
SOUSA, Sandra Maria Zákia Lian de; PRIETO, Rosângela Gavioli. Política de atendimento
aos alunos com necessidades educacionais especiais da Rede Municipal de Ensino de São
Paulo, implementada a partir de 1993: caracterização e análise das SAPNEs direcionadas ao
portador de deficiência mental. Anais da 22ª Reunião Anual da Associação de PósGraduação e Pesquisa em Educação (ANPED), set. 1999.
STAINBACK, Susan; STAINBACK, Willian. Inclusão: um guia para educadores. Porto
Alegre: Artmed, 1999.
TESSARO, Adriana. “Preconceito e estigma como expressões da exclusão escolar: uma
questão na formação de professores?” artigo apresentado durante o Seminário de Pesquisa
do PPE – 2004, promovido pela Universidade Estadual de Maringá - 21 e 22 de outubro de
2004.

THE CENTER FOR UNIVERSAL DESIGN. “The Principles of Universal Design”. Version
2.0. Raleigh, NC: North Carolina State University, 1997. Disponível em:
<http://www.design.ncsu.edu:8120/cud/univ_design/princ_overview.htm.> acesso em 21 de
abril de 2007.
UNESCO. Carta Para o Terceiro Milênio. Paris: Unesco Press, 1994.
____. Declaração mundial de educação para todos. Paris: Unesco Press, 1990.
____. Convención de Guatemala. Guatemala: Unesco Press, 1994.
____. Declaração de Salamanca. São Paulo: Unesco Press, 1994.
____. Educación para todos en las Américas. Marco de acción regional. Santo Domingo:
Unesco Press, 2000.
____. Notebook for Children’s Education. Paris: Unesco Press, 1999.
____. Unesco: who we are, what we do. Paris: Unesco Press, 2006.
UNICEF. Declaração Mundial sobre Educação para todos e Plano de Ação para
Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem. Nova Iorque: Unicef Press, 1991.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.
GRUPO DI TESE. Diretrizes para a apresentação de dissertações e teses da USP:
documento eletrônico impresso. Vânia M. B. de Oliveira Funaro (coord.) ... [et al.] – São
Paulo: SiBI USP, 2004.
VÁZQUEZ, Armando. La discapacidad en América Latina. Buenos Aires: Organização
Pan-Americana para a Saúde (OPAS), 2005.
VIGOTSKY, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. 1. ed. São Paulo: Ed.
Martins Fontes, 2001.

ANEXOS

ANEXO A. Quadro de restrições de acessibilidade em instituições culturais (DODD, 2002)
ANEXO B. Trecho sobre a Bolívia pertencente ao Monitoreo de las Americas (IDRM, 2004)

ANEXO A
Barriers to access: Building Bridges, Jocelyn Dodd and Richard Sandell, Museums and
Galleries Commission 1998
Some ideas to develop
audiences
Install ramps, handrails, lifts,
seats, turning areas for
wheelchairs, check height/eye
levels of displays.

Type of access

Some things to think about

Physical access

Is our museum building
physically accessible?

Sensory access

Can our exhibitions, events and
facilities be used by people with
hearing or sight impairments?

Offer objects that can be
touched. Use a range of
interpretation – e.g. audio
guides, hearing induction loops,
sub-titled audio-visual
presentations.

Intellectual access

Do our exhibitions exclude
people with limited background
knowledge?
Can people with learning
difficulties access our services?

Consult and involve new
audiences in the design and
production of exhibitions.
Evaluate levels of understanding
amongst a range of audiences
when developing exhibitions.

Financial access

Does our admission charge put
off people on low incomes?
Do our shop and café sell items
that families can afford?

Offer free admission on certain
days and/or times, and advertise
it widely. Take the Museum into
the community – e.g. loans
boxes, outreach talks in
community centres, libraries,
schools etc.
Provide free transport.

Emotional/addtitudinal access

Is our museum environment
welcoming to new visitors?
Do staff have an open attitude
to diversity (different types of
people and their different
needs)?

Train staff. Organise special
events and activities to attract
and build confidence amongst
new audiences.

Access to decision-making

Does the museum consult
potential new audiences?
Does it value the input of
external stakeholders?

Develop projects in partnership
with audiences.Establish a
consultative panel to review
plans.

Access to information

Does our publicity effectively
reach and communicate with
new audiences?

Develop new, accessible
marketing networks and
methods of communication –
e.g. e-marketing, web links,
mail-outs through specialist
organisations and societies such
as RNID, Local authorities.
Produce publicity and
orientation materials in large
print, Braille, tape, different
languages

Cultural access

Do our collections, displays and
events reflect the interests and
life experiences of our target
audiences?

Implement a new collecting
policy to reflect the histories of
target audiences.
Plan re-displays with
appropriate interpretation.

ANEXO B



(QWUHYLVWDFRQHO5HVSRQVDEOHGHO3URJUDPDGH'HUHFKRV+XPDQRVGH3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDGGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR/D3D]GHQRYLHPEUHGHHQWUHYLVWD
FRQHO-HIHGHOD8QLGDGGH3UHYLVLyQ6RFLDOÈUHD'LVFDSDFLGDGGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\
'HSRUWHV/D3D]GHVHSWLHPEUHGH
, QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV(QFXHVWD1DFLRQDOGH'HPRJUDItD\6DOXG,1((1'6$
/D3D]$SpQGLFH(O&XHVWLRQDULRGH+RJDU
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV(QFXHVWD1DFLRQDOGH'HPRJUDItD\6DOXG
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV0DQXDOGHO(PSDGURQDGRUD,1(/D3D]
, QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV&HQVR1DFLRQDOGH3REODFLyQ\9LYLHQGDGH,1(
/D3D]

0iVUHFLHQWHPHQWHHO,1(UHDOL]yXQDHQFXHVWDHQHOPDUFRGHOSURJUDPDSDUDHO
0HMRUDPLHQWRGH&RQGLFLRQHVGH9LGD 0(&29, HQRFWXEUH\QRYLHPEUHGH
VREUHXQDPXHVWUDGHKRJDUHV(QODHQFXHVWDVHSUHJXQWy³¢3UHVHQWD

&RPR FRQVHFXHQFLD GH ORV HVIXHU]RV HQ OD GHIHQVD GH ORV GHUHFKRV GH ODV
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGUHDOL]DGRVSRUODVRUJDQL]DFLRQHVGHOVHFWRUHO,1(
LQFOX\yXQDVHFFLyQVREUHGLVFDSDFLGDGHQHOFHQVRGH\VHSUHJXQWy³HQ
HVWHKRJDU¢FXiQWDVSHUVRQDVVRQFLHJDV"VRUGRPXGDV"SDUDOtWLFDV\RWLHQHQ
DPSXWDGRDOJ~QEUD]RRSLHUQD"´(OFXHVWLRQDULRQRLQFOXtDQLQJXQDSUHJXQWD
GHVWLQDGD D LGHQWL¿FDU SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG PHQWDO 6REUH XQ WRWDO GH
 KRJDUHV HQ WRGR HO SDtV  KRJDUHV LQIRUPDURQ WHQHU SHUVRQDV
FRQGLVFDSDFLGDG/DSREODFLyQFRQGLVFDSDFLGDGLGHQWL¿FDGDSRUHOFHQVRRVFLOy
HQWUHDGHOWRWDOGHODSREODFLyQ

(O SULPHU LQWHQWR SRU FXDQWL¿FDU HO Q~PHUR GH SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG IXH
UHDOL]DGRSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV ,1( HQ(QOD(QFXHVWD
1DFLRQDO GH 'HPRJUDItD \ 6DOXG (1'6$  VH LQFRUSRUy XQD SUHJXQWD VREUH
GLVFDSDFLGDGHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV³¢WLHQHXVWHGDOJ~QLPSHGLPHQWRItVLFR
VHYHUR"´ \ ODV UHVSXHVWDV SRVLEOHV IXHURQ ³VRUGRPXGR UHWUDVR PHQWDO VRUGR
PXGR FLHJR SDUDOtWLFR FRMR PDQFR´ 'H XQD PXHVWUD GH  KRJDUHV VH
GHWHFWDURQSHUVRQDVFRQ³LPSHGLPHQWRVItVLFRVH[WUHPRV´6HHVWLPyTXHHO
SRUFHQWDMHGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHUDGHDSUR[LPDGDPHQWHHOGHOD
SREODFLyQEROLYLDQD

(Q OD ~OWLPD GpFDGD VH KD LQWHQWDGR GHWHUPLQDU HO Q~PHUR GH SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDG PHGLDQWH WUHV HQFXHVWDV QDFLRQDOHV ([LVWHQ GXGDV DFHUFD GH OD
H[DFWLWXGGHORVGDWRVREWHQLGRVHQHOODV

3REODFLyQFRQGLVFDSDFLGDG

ORV HQFXHVWDGRUHV VRQ IiFLOHV GH HIHFWXDU \ IiFLOHV GH FRPSUHQGHU SDUD ORV
HQFXHVWDGRV HV FRP~Q HQWUH OD SREODFLyQ JHQHUDO 6LQ HPEDUJR XQ FRQFHSWR
GH GLVFDSDFLGDG WDQ HVWUHFKR QR FRQFXHUGD FRQ HO PDUFR OHJLVODWLYR DFWXDO \
SUREDEOHPHQWHKD\DDUURMDGRXQDHVWLPDFLyQGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
PHQRUTXHODUHDO

%ROLYLD

,'50,QIRUPHUHJLRQDOGHODV$PpULFDV

, QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV(QFXHVWDGH+RJDUHVSURJUDPDGH0HMRUDPLHQWRGH
&RQGLFLRQHVGH9LGD0(&29,,1(/D3D]
,EtGHP
&ODULWD)UDQFRGH0DFKDGR\5RGULJR'H8ULRVWH(VWXGLRVREUHOD,QFRUSRUDFLyQGH
3HUVRQDVFRQ&DSDFLGDGHV'LIHUHQWHVDO6LVWHPDGH)RUPDFLyQ7pFQLFD\7HFQROyJLFD
&RUSRUDFLyQ&DOLGDG/D3D] 
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV&HQVR1DFLRQDOGH3REODFLyQ\9LYLHQGDGH
/H\GHODEULOGH FRSLDOHJDOL]DGDSURYLVWDSRU1RUEHUWR9DUJDV 
/H\&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDGZZZFRQDOSHGLVRUJ

$VLPLVPR HO JRELHUQR EROLYLDQR DSR\D OD FUHDFLyQ GH XQD &RQYHQFLyQ GH ODV
1DFLRQHV 8QLGDV VREUH ORV 'HUHFKRV GH ODV 3HUVRQDV FRQ 'LVFDSDFLGDG (O

(OJRELHUQRGH%ROLYLDUDWL¿FyOD&RQYHQFLyQ,QWHUDPHULFDQDSDUDOD(OLPLQDFLyQ
GH7RGDVODV)RUPDVGH'LVFULPLQDFLyQFRQWUDODV3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG
HO  GH DEULO GH  \ UHDOL]y HO GHSyVLWR GHO LQVWUXPHQWR UHVSHFWLYR HQ OD
6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQGHORV(VWDGRV$PHULFDQRV 2($ HOGH
PD\RGH%ROLYLDWDPELpQ¿UPyHO&RQYHQLR1VREUHOD5HDGDSWDFLyQ
3URIHVLRQDO\HO(PSOHR 3HUVRQDV,QYiOLGDV GHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO
7UDEDMRHOFXDOIXHUDWL¿FDGRPHGLDQWHOD/H\VDQFLRQDGDHOGHDJRVWR
GH

3URWHFFLRQHVOHJDOHV

/HJLVODFLyQ\GHUHFKRVGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG

6LQXQDIXHQWHSUHFLVDGHGDWRVQDFLRQDOHVVREUHGLVFDSDFLGDGODVHVWLPDFLRQHV
GH SREODFLyQ XWLOL]DGDV HQ HVWH LQIRUPH KDQ VLGR WRPDGDV GH OD 2UJDQL]DFLyQ
0XQGLDOGHOD6DOXG 206 6HJ~QHVWDRUJDQL]DFLyQHQSURPHGLRHOGH
OD SREODFLyQ PXQGLDO WLHQH DOJXQD GLVFDSDFLGDG &RQVLGHUDQGR HVWD WDVD \ OD
SREODFLyQWRWDOGH%ROLYLDGHSHUVRQDVKDEUtDSHUVRQDVFRQ
GLVFDSDFLGDGHQHOSDtV

6HJ~Q &ODULWD )UDQFR GH 0DFKDGR \ 5RGULJR 'H 8ULRVWH ODV HQFXHVWDV GHO
,1( VXEHVWLPDURQ OD SURSRUFLyQ GH SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG PRGHUDGD
\ OHYH (Q ODV HQFXHVWDV PHQFLRQDGDV VyOR HO  GH ORV HQFXHVWDGRV FRQ
GLVFDSDFLGDGPDQLIHVWDURQWHQHUXQDGLVFDSDFLGDGOHYHPLHQWUDVTXHDOJRPiV
GHODPLWDGPHQFLRQyXQQLYHOGHGLVFDSDFLGDGJUDYHRPX\JUDYH/DVWDVDVGH
GLVFDSDFLGDGHVPRGHUDGDV\OHYHVVRQSRVLEOHPHQWHPXFKRPiVDOWDVTXHODV
GHWHFWDGDVKDVWDODIHFKDSRUHO,1(6LELHQHQOD~OWLPDHQFXHVWDGHKRJDUHVVH
GHMyGHODGRHOHQIRTXHFHQWUDGRHQODGLVFDSDFLGDGJUDYHHOFRQWLQXRKLQFDSLp
HQODVGLVFDSDFLGDGHV³SHUPDQHQWHV´\HOWH[WRSRUGHPiVYDJRGHODSUHJXQWD
VXJLHUHQVHULRVSUREOHPDVGHYDOLGDFLyQGHODVFLIUDVDFWXDOHV

  DOJ~Q WLSR GH GLVFDSDFLGDG SHUPDQHQWH"´ 'H DFXHUGR FRQ ORV UHVXOWDGRV
REWHQLGRVHOQ~PHURGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSUR\HFWDGRHQ%ROLYLDHVGH




(QWUHYLVWDFRQHO5HVSRQVDEOHGHO3URJUDPDGH'HUHFKRV+XPDQRVGH3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDGGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO(VWDGR
,EtGHP
'HIHQVRUGHO3XHEOR/H\GHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
& yGLJRGHO1LxR1LxD\$GROHVFHQWH/D7DUMHWD-XUtGLFD /D3D]3URYLQ6HUYLFLRVGH
&RPXQLFDFLyQ&' ZZZFRQDOSHGLVRUJ
/H\VDQFLRQDGDHOGHHQHURGH &RSLDOHJDOL]DGDSURYLVWDSRU1RUEHUWR9DUJDV 

+D\DUWtFXORVGHO&yGLJR3HQDOTXHHVWDEOHFHQFDVWLJRVSRUORVGHOLWRVFRPHWLGRV
FRQWUD SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG R SRU ODV OHVLRQHV TXH SURYRFDUDQ XQD
GLVFDSDFLGDG$Vt³ODVSHUVRQDVTXHFRPHWHQXQGHOLWRFRQWUDXQDSHUVRQDFRQ

2WUDV OH\HV FRQWHPSODQ GH PDQHUD H[SUHVD D ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG
/RVQLxRV\MyYHQHVFRQ³GLVFDSDFLGDGItVLFDPHQWDOSVtTXLFDRVHQVRULDO´HVWiQ
FXELHUWRVSRUHO&yGLJRGHO1LxR1LxD\$GROHVFHQWH /DVSHUVRQDVFLHJDVRFRQ
GLVFDSDFLGDGYLVXDOFRQVWLWX\HQXQRGHORVVHFWRUHVPiVDFWLYRV\VyOLGRV\FRQ
ODPD\RUFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHODFRPXQLGDGGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
$WUDYpVGHVXVHVIXHU]RVSRUGHIHQGHUVXVGHUHFKRVORJUDURQODVDQFLyQGHXQD
OH\TXHGLVSXVRODFUHDFLyQGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD&HJXHUD\HVWDEOHFLyVXV
REMHWLYRV\UHVSRQVDELOLGDGHV

$VLPLVPR %ROLYLD WLHQH XQD OH\ HVSHFt¿FD VREUH GLVFDSDFLGDG /D /H\ 
LGHQWL¿FD H[SOtFLWDPHQWH D ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG FRPR VXMHWRV GH ORV
GHUHFKRV HVWDEOHFLGRV HQ OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD /RV SULQFLSDOHV GHUHFKRV \
EHQH¿FLRV D IDYRU GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG GHVFULSWRV SRU OD OH\ VRQ
OD HGXFDFLyQ HO HPSOHR OD DWHQFLyQ PpGLFD OD UHKDELOLWDFLyQ OD FDSDFLWDFLyQ
SURIHVLRQDO \ HO DFFHVR D ORV HVSDFLRV S~EOLFRV 7RGRV ORV RUJDQLVPRV GHO
VHFWRUS~EOLFRSULYDGR\PL[WRSHUWLQHQWHVGHEHQFXPSOLUFRQODOH\6HJ~QXQ
IXQFLRQDULRGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEORHVWDOHJLVODFLyQ³GHEHVHUDFRPSDxDGD
SRU OD YROXQWDG SROtWLFD \ GH SUHVXSXHVWR \ HO FDPELR GH FRQGXFWD VRFLDO GHO
FROHFWLYRGHODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWR´

(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
/D3D]GHVHSWLHPEUHGH&yGLJR3HQDO/D7DUMHWD-XUtGLFD 6HUYLFLRVGH
&RPXQLFDFLyQ/D3D] 
/H\&RQWUDOD9LROHQFLDHQOD)DPLOLDR'RPpVWLFD/D7DUMHWD-XUtGLFD 3URYLQ6HUYLFLRVGH
&RPXQLFDFLyQ&'/D3D] 
'HIHQVRUGHO3XHEOR/H\GHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD&HJXHUD/D3D]GH
QRYLHPEUHGH(QWUHYLVWDFRQHO5HVSRQVDEOHGHO3URJUDPDGH'HUHFKRV+XPDQRV
GH3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDGGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU
(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
/H\GHO'HIHQVRUGHO3XHEOR/D7DUMHWD-XUtGLFD 6HUYLFLRVGH&RPXQLFDFLyQ/D3D]
 
,EtGHP
'LUHFWRUGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG

(Q DOJXQRV FDVRV HO &21$/3(',6 WUDWD GH DFODUDU VXSXHVWDV YLRODFLRQHV GH
ORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFRQTXLHQHVHVWiQLQYROXFUDGRV
HQ HO FDVR &XDQGR GLFKR SURFHGLPLHQWR QR DOFDQ]D SDUD UHSDUDU XQ DEXVR HO
&21$/3(',6SXHGHUHFXUULUDO'HIHQVRUGHO3XHEORHO0LQLVWHULRGH7UDEDMRX
RWUDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV(QXQFDVRHO&21$/3(',6LQWHUYLQRFXDQGR
³XQD PXMHU FRQ GLVFDSDFLGDG IXH YLRODGD  >\@ ORV GHOLQFXHQWHV TXLVLHURQ VDOLU
HQ OLEHUWDG SURYLVLRQDO´ (Q UHVSXHVWD HO &21$/3(',6 WRPy ODV PHGLGDV
QHFHVDULDV SDUD DVHJXUDU TXH VH DSOLFDUDQ ODV VDQFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV (O
&21$/3(',6WDPELpQGHIHQGLyDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQORVFDVRVHQ
TXHHOFXUDGRURWXWRUWUDWyGHYXOQHUDUVXVGHUHFKRV

/D 'HIHQVRUtD GHO 3XHEOR HV HO RUJDQLVPR PiV DFWLYR TXH SRVHH UHJLVWURV
VREUHODPXHUWHHODEXVRODYLROHQFLDRODGLVFULPLQDFLyQFRQWUDSHUVRQDVFRQ
GLVFDSDFLGDG6LQHPEDUJRGLYHUVDVR¿FLQDVWUDEDMDQSDUDUHVROYHUYLRODFLRQHV
HVSHFt¿FDV (O 'HIHQVRU GHO 3XHEOR SURWHJH ORV GHUHFKRV JDUDQWL]DGRV SRU OD
&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD \ RWUDV OH\HV (O 5HVSRQVDEOH GHO 3URJUDPD GH 'HUHFKRV
+XPDQRVGHODV3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDGGHOD'HIHQVRUtDWLHQHDVXFDUJR
HO PDQHMR GH WRGRV ORV FDVRV UHODFLRQDGRV FRQ ORV GHUHFKRV GH ODV SHUVRQDV
FRQ GLVFDSDFLGDG (O &RPLWp 1DFLRQDO GH OD 3HUVRQD FRQ 'LVFDSDFLGDG
&21$/3(',6 WUDEDMDSDUDKDFHUFXPSOLUOD/H\(QVX'LUHFWRULRH[LVWHXQD
6HFUHWDUtD1DFLRQDOGHVLJQDGDHVSHFt¿FDPHQWHSDUDGHIHQGHUORV GHUHFKRVGH
ODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFRQIRUPHDODUWtFXORGHO'HFUHWR5HJODPHQWDULR
GHOD/H\

(VWH PDUFR SHQDO RIUHFH HO SULQFLSDO PHFDQLVPR SDUD H[LJLU HO FXPSOLPLHQWR
GH ORV GHUHFKRV GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG /D /H\  QR FRQWLHQH
GLVSRVLFLRQHVSDUDFDVRVGHLQFXPSOLPLHQWR3RUORWDQWRVHKDDYDQ]DGRPX\
SRFRHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVGHUHFKRVFRQVDJUDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
\HQOD/H\

,'50,QIRUPHUHJLRQDOGHODV$PpULFDV

&RQUHVSHFWRDODOHJLVODFLyQQDFLRQDOODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVLQGLYLGXDOHV
HQ%ROLYLDVHEDVDHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD6LELHQODSURWHFFLyQHVLPSOtFLWD
OD&RQVWLWXFLyQQRKDFHPHQFLyQHVSHFt¿FDGHORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVFRQ
GLVFDSDFLGDG(ODUWtFXORHVWDEOHFHTXH³WRGRVHUKXPDQRWLHQHSHUVRQDOLGDG\
FDSDFLGDGMXUtGLFDVFRQDUUHJORDODVOH\HV*R]DGHORVGHUHFKRVOLEHUWDGHV\
JDUDQWtDVUHFRQRFLGRVSRUHVWD&RQVWLWXFLyQVLQGLVWLQFLyQGHUD]DVH[RLGLRPD
UHOLJLyQRSLQLyQSROtWLFDRGHRWUDtQGROHRULJHQFRQGLFLyQHFRQyPLFDRVRFLDOX
RWUDFXDOTXLHUD´/D~QLFDUHIHUHQFLDH[SUHVDDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
SXHGHHQFRQWUDUVHHQHODUWtFXORGHO7tWXOR6HJXQGRGHO5pJLPHQ6RFLDOTXH
GLVSRQHTXH³HO(VWDGRDVHJXUDUiODFRQWLQXLGDGGHVXVPHGLRVGHVXEVLVWHQFLD\
UHKDELOLWDFLyQGHODVSHUVRQDVLQXWLOL]DGDV´


GLVFDSDFLGDG>FRPR@HVWXSURHWFSRGUiQVHUVHQWHQFLDGDVDXQSHUtRGRPD\RU
>GHSULVLyQ@GHELGRDODVFLUFXQVWDQFLDVDJUDYDQWHV´/D/H\FRQWUDOD9LROHQFLD
HQOD)DPLOLDR'RPpVWLFDHVWDEOHFHVDQFLRQHVDJUDYDGDVVLPLODUHVFXDQGR³OD
YtFWLPDVHDGLVFDSDFLWDGDPD\RUGHVHVHQWDDxRVRHVWpHPEDUD]DGD´



0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDYDOyODFUHDFLyQGHXQ&RPLWp,PSXOVRUGH
OD&RQYHQFLyQ,QWHUQDFLRQDOHQ%ROLYLD(QXQDPHVDGHWUDEDMRUHDOL]DGDHO
GHQRYLHPEUHGHXQUHSUHVHQWDQWHGHOPLQLVWHULRDQXQFLyTXHHOJRELHUQR
DSR\yODSRVLFLyQ\SURSXHVWDGHXQDFRQYHQFLyQSUHVHQWDGDSRU0p[LFR

%ROLYLD



' HIHQVRUGHO3XHEOR9HUL¿FDFLyQ'HIHQVRULDO&RPLWpV'HSDUWDPHQWDOHV3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDG '3/D3D] 
,EtGHP
7LSRGHFDPELRDSOLFDEOHDHVHSHUtRGR%VSRUFDGDGyODUHVWDGRXQLGHQVH
' HIHQVRUGHO3XHEOR9HUL¿FDFLyQ'HIHQVRULDO&RPLWpV'HSDUWDPHQWDOHV3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDG
,EtGHP
È UHDGH-XVWLFLD\$VXQWRV3HQDOHVGHOD&RPLVLyQ$QGLQDGH-XULVWDV&yGLJR3HQDO\
&yGLJR3URFHVDO3HQDO
(QWUHYLVWDFRQ9RFDOGHOD&RUWH1DFLRQDO(OHFWRUDO/D3D]GHVHSWLHPEUHGH/D
FHUFKDHVXQIRUPXODULRTXHWLHQHODVLQLFLDOHVGHORVSDUWLGRVHQVLVWHPD%UDLOOH\GHORV
QRPEUHVGHORVGLVWULWRVXQLQRPLQDOHV(VXQDFRSLDH[DFWDGHODEROHWDGHVXIUDJLRGRQGH
DSDUHFHXQD;DOODGRGHXQDPDUFDSHUIRUDGDSDUDHPLWLUHOYRWR(VWiHGLWDGDHQPDWHULDO
GHFDUWXOLQD
(QWUHYLVWDFRQHO5HVSRQVDEOHGHO3URJUDPDGH'HUHFKRV+XPDQRVGHODV3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDGGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR

/DV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG WLHQHQ GHUHFKR D HOHJLU \ VHU HOHJLGRV HQ
HOHFFLRQHVJHQHUDOHV\PXQLFLSDOHV/D&RUWH(OHFWRUDOKDKHFKRORVHVIXHU]RV
QHFHVDULRV SDUD TXH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG YLVXDO SXHGDQ HMHUFHU VX
GHUHFKRDYRWRHQODVHOHFFLRQHVJHQHUDOHV(QFDGDUHFLQWRHOHFWRUDO XELFDGR
HQHVFXHODV VHKDSURYLVWRXQD³FHUFKD´SDUDTXHSXHGDQYRWDUODVSHUVRQDVFRQ
GLVFDSDFLGDG YLVXDO (Q HO DxR  OD &RUWH (OHFWRUDO GLVSXVR HO XVR GH ODV
³FHUFKDV´\FDSDFLWyDVXSHUVRQDOHQHOXVRGHODVEROHWDVGHVXIUDJLR1RH[LVWH
LQIRUPDFLyQDOWHUQDWLYDGLVSRQLEOHSDUDSHUVRQDVVRUGDV

3DUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD

$~Q H[LVWHQ UHVWULFFLRQHV OHJDOHV SDUD DOJXQDV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG (O
&yGLJR &LYLO HVWDEOHFH TXH ³VRQ LQFDSDFHV SDUD WHVWDU ORV VRUGRPXGRV \ ORV
PXGRV´ 6H ORV FRQVLGHUD DGHPiV ³LQFDSDFHV´ SDUD DFWXDU FRPR WHVWLJRV DO
LJXDOTXHODVSHUVRQDVVRUGDV$VLPLVPRDOJXQDVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGVRQ
URWXODGDVFRPRSHUVRQDVFRQ³LQFDSDFLGDGDEVROXWD´HQWUHODVTXHVHHQFXHQWUDQ
ODVSHUVRQDVFRQ³HQDMHQDFLyQPHQWDO´RORV³FLHJRV\VRUGRV´

%DUUHUDVOHJDOHV

(O 'LUHFWRU (MHFXWLYR GHO &21$/3(',6 VHxDOD TXH HQ JHQHUDO HO QLYHO GH
DFDWDPLHQWRGHODQRUPDWLYDYLJHQWHHVEDMR(VWRVHGHEHHQSDUWHDODVOLPLWDFLRQHV
GHO &21$/3(',6 6L ELHQ H[LVWHQ QXHYH FRPLWpV GHSDUWDPHQWDOHV DGHPiV
GHOFRPLWpQDFLRQDOVyORVHKDQFUHDGRVHLVGHORVFXDOHVVyORFXDWURFXHQWDQ
FRQ XQ SUHVXSXHVWR DQXDO (Q DTXHOORV GHSDUWDPHQWRV TXH QR WLHQHQ FRPLWpV
PXFKRV³QRFXHQWDQFRQDVHVRUHVMXUtGLFRV>RXQ@SUHVXSXHVWRSDUDD\XGDUDODV
SHUVRQDV TXH QHFHVLWDQ HO DVHVRUDPLHQWR GH XQ DERJDGR´ (O &21$/3(',6
WLHQHXQSUHVXSXHVWRDQXDOGH%V 86 SDUDSHUVRQDO\FRVWRV
RSHUDWLYRV(OPRQWRWRWDOGHVWLQDGRDORVFRPLWpVGHSDUWDPHQWDOHVDVFLHQGHD
%V 86 

%ROLYLD

,'50,QIRUPHUHJLRQDOGHODV$PpULFDV

(QWUHYLVWDFRQ9RFDOGHOD&RUWH1DFLRQDO(OHFWRUDO
,EtGHP
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD&HJXHUD
(QWUHYLVWDFRQ&RRUGLQDGRU1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO/D3D]QRYLHPEUH
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRUGH3URJUDPDFLyQGHO&DQDOGH7HOHYLVLyQ%ROLYLDQD FDQDO
R¿FLDO /D3D]GHVHSWLHPEUHGH
(QWUHYLVWDFRQ&RRUGLQDGRU1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO
,EtGHP

1R H[LVWHQ PpWRGRV QL HVWUDWHJLDV SDUD TXH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG
SXHGDQFRPXQLFDUVHFRQFHQWURVGHHPHUJHQFLDHQFDVRGHGHVDVWUHQDWXUDOR
DWDTXHFULPLQDO

/RVQRWLFLHURVQDFLRQDOHVWUDQVPLWLGRVSRUHOFDQDOR¿FLDO\ORVFDQDOHVSULYDGRV
GHWHOHYLVLyQQRHVWiQVXEWLWXODGRVSDUDWHOHYLGHQWHVFRQGH¿FLHQFLDDXGLWLYD(O
FDQDOR¿FLDO7HOHYLVLyQ%ROLYLDQDWLHQHXQFRQYHQLRFRQOD)HGHUDFLyQ%ROLYLDQD
GH6RUGRVSDUDLPSOHPHQWDUHOSUR\HFWRGHLQWHUSUHWDFLyQGHOHQJXDGHVHxDVHQ
ORVLQIRUPDWLYRVDSDUWLUGHODxR(VWHSUR\HFWRFRQWDUiFRQHODSR\RGHO
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQTXHWUDEDMDUiHQODFUHDFLyQGHODOIDEHWRGHODOHQJXDGH
VHxDVEROLYLDQD\HODOIDEHWRHQ%UDLOOH

1R H[LVWH HQ %ROLYLD XQD YHUVLyQ HQ %UDLOOH R HQ FDVVHWWH GH OD &RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDQLH[LVWHQPDWHULDOHVHQ%UDLOOHHQODV%LEOLRWHFDV1DFLRQDOHV(O,QVWLWXWR
%ROLYLDQR GH OD &HJXHUD ,%&  WLHQH XQ SODQ HQ PDUFKD GHVWLQDGR D FUHDU XQD
ELEOLRWHFD QDFLRQDO HQ VLVWHPD %UDLOOH (Q OD DFWXDOLGDG VyOR H[LVWHQ WH[WRV HQ
%UDLOOHHQFHQWURVGHHGXFDFLyQHVSHFLDOGHSHQGLHQWHVGHO,%&/DVSHUVRQDV
FLHJDVRFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDOGHEHQUHFXUULUDRWUDVSHUVRQDVSDUDTXHOHV
OHDQORVWH[WRV

&RPXQLFDFLyQ

,QFOXVLyQ

/D ~QLFD SUHYLVLyQ LQPHGLDWD SDUD SHUVRQDV FRQ RWUDV GLVFDSDFLGDGHV HV OD
SRVLELOLGDGGHYRWDUVLQWHQHUTXHIRUPDU¿OD6HJ~QOD&RUWH(OHFWRUDO1DFLRQDO
ORVUHFLQWRVGHYRWDFLyQVLHPSUHHVWiQHQHOSDWLRRHQSODQWDEDMDFRQORFXDOVH
HVWLPDTXHVRQDFFHVLEOHVHQXQD3RURWUDSDUWHHO&21$/3(',6
VHxDODTXH³ORVFHQWURVGRQGHVHHPLWHQORVYRWRVHVWiQPXFKDVYHFHVSRUQR
GHFLUVLHPSUHOOHQRVGHEDUUHUDVTXHLPSLGHQTXHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
ItVLFDSXHGDQOOHJDUDODVPHVDVGHYRWDFLyQ´





,EtGHP
(QWUHYLVWDFRQHO5HVSRQVDEOHGHO(TXLSRGH0RGDOLGDGHVGH(GXFDFLyQ(VSHFLDOH
,QWHUFXOWXUDO%LOLQJH/D3D]GHVHSWLHPEUH
(QWUHYLVWDFRQHO&RRUGLQDGRU1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV&HQVR1DFLRQDOGH3REODFLyQ\9LYLHQGDGH
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV$QXDULR(VWDGtVWLFR /D3D],1(&' 
(QWUHYLVWDFRQ&RRUGLQDGRU1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO
'HIHQVRUGHO3XHEOR/H\GHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQHO&RRUGLQDGRU1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO

(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQHQFXPSOLPLHQWRGHOD/H\GHOD5HIRUPD(GXFDWLYD
KD WUDEDMDGR FRQ XQ FHQWUR GH UHFXUVRV SHGDJyJLFRV SDUD YHUL¿FDU TXH WRGRV
ORV PDWHULDOHV HGXFDWLYRV VHDQ WUDQVFULSWRV HQ %UDLOOH \ TXH ORV PyGXORV GH OD
UHIRUPDHGXFDWLYDVHDQLQWHUSUHWDGRVHQODOHQJXDGHVHxDVFRQLFRQRJUDItDSDUD
IDFLOLWDUODOHFWXUDDORVHVWXGLDQWHVVRUGRV



(O 5HJODPHQWR 6XSUHPR  TXH UHJODPHQWD OD /H\ GH OD 3HUVRQD FRQ
'LVFDSDFLGDGHVWDEOHFHTXHODVHVFXHODVSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGGHEHQ
VHU ItVLFDPHQWH DFFHVLEOHV \ TXH GHEHQ RIUHFHU FRPXQLFDFLyQ FDSDFLWDFLyQ
GRFHQWH \ PDWHULDOHV GLGiFWLFRV (VWDV GLVSRVLFLRQHV HVWiQ FRPSOHPHQWDGDV
SRURUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHVYLJHQWHVHQODVSULQFLSDOHVFLXGDGHVGHOSDtV(VWD
OHJLVODFLyQ KD TXHGDGR VyOR HQ ORV SDSHOHV 6RQ SRFDV ODV HVFXHODV QXHYDV \
PXFKDVHVFXHODVUHPRGHODGDVVLJXHQFRQVHUYDQGRODVJUDGDVXRWUDVEDUUHUDV
TXHLPSLGHQHOOLEUHDFFHVR6HHVWLPDTXHHOQLYHOGHFXPSOLPLHQWRHVLQIHULRUDO


7HQLHQGR HQ FXHQWD OD FDQWLGDG UHGXFLGD GH DOXPQRV FRQ GLVFDSDFLGDG
PDWULFXODGRVORVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQHVSHFLDOHLQWHJUDFLyQHVFRODUFXHQWDQ
FRQODLQIUDHVWUXFWXUD\ORVUHFXUVRVKXPDQRVDGHFXDGRVHQWRGDVODVFDSLWDOHV
GHSDUWDPHQWDOHV GH WRGR HO SDtV $GHPiV FXDWUR GHSDUWDPHQWRV FXHQWDQ FRQ
FHQWURVGHHGXFDFLyQHVSHFLDOHQiUHDVUXUDOHV6DQWD&UX]&RFKDEDPED7DULMD
\%HQL

'HDFXHUGRFRQODVGHFODUDFLRQHVGHOUHSUHVHQWDQWHGH(GXFDFLyQ(VSHFLDOGHO
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQODVHVWLPDFLRQHVDUURMDGDVSRUHO,1(VREUHOHQ~PHUR
GH QLxRV FRQ GLVFDSDFLGDG HQ HGDG HVFRODU QR VRQ YiOLGDV (Q %ROLYLD 
HVFXHODVSULPDULDVLQWHJUDQDQLxRVFRQQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDVHVSHFLDOHV
(Q HO DxR  RWURV  HVWXGLDQWHV VH LQVFULELHURQ HQ HO VLVWHPD GH
HGXFDFLyQHVSHFLDO6HJ~QHO,1(ODSREODFLyQWRWDOGHQLxRVHQHGDGHVFRODU
HVGH(VWDFLIUDLQFOX\HQLxRVHQHGDGGHUHFLELUHGXFDFLyQSULPDULD
\ VHFXQGDULD 'H GLFKRV QLxRV  R DSUR[LPDGDPHQWH HO  HVWiQ
PDWULFXODGRV HQ ODV HVFXHODV (O Q~PHUR GH QLxRV FRQ GLVFDSDFLGDG HQ HGDG
HVFRODUSRGUtDRVFLODUHQWUH\7RPDQGRFRPRYiOLGRHOQ~PHUR
PiVEDMRQRPiVGHOGHORVQLxRVFRQGLVFDSDFLGDGHVWiPDWULFXODGRHQHO
VLVWHPDGHHGXFDFLyQS~EOLFD3RUORWDQWRHQWUHHO\HOGHORVQLxRVFRQ
GLVFDSDFLGDGHVWiH[FOXLGRGHODVHVFXHODVEROLYLDQDV

(GXFDFLyQ

%ROLYLD

,'50,QIRUPHUHJLRQDOGHODV$PpULFDV

(QWUHYLVWDFRQHO5HVSRQVDEOHGHO(TXLSRGH0RGDOLGDGHVGH(GXFDFLyQ(VSHFLDOH
,QWHUFXOWXUDO%LOLQJH
(QWUHYLVWDFRQHO&RRUGLQDGRU1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD&HJXHUD
(QWUHYLVWDFRQHO5HVSRQVDEOHGHO3URJUDPDGH'HUHFKRV+XPDQRVGH3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDGGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQHO5HVSRQVDEOHGHO(TXLSRGH0RGDOLGDGHVGH(GXFDFLyQ(VSHFLDOH
,QWHUFXOWXUDO%LOLQJH

1RH[LVWHHQ%ROLYLDXQSURJUDPDR¿FLDO\H¿FD]GHGHWHFFLyQGHGLVFDSDFLGDGHV
6LELHQH[LVWHQDOJXQRVSURJUDPDVODPD\RUtDGHODVGLVFDSDFLGDGHVVHGHWHFWDQ
HQXQDHWDSDWDUGtD([LVWHXQSURJUDPDSLORWRGH5HKDELOLWDFLyQEDVDGDHQOD
FRPXQLGDG 5%& LPSOHPHQWDGRSRUHO&21$/3(',6TXHHV¿QDQFLDGRSRUOD
2UJDQL]DFLyQ3DQDPHULFDQDGHOD6DOXG\OD206(QODDFWXDOLGDGHOSURJUDPD
HVWiFRQFHQWUDGRHQWUHVFLXGDGHV(O$OWR7DULMD\&RFKDEDPED&RPRSDUWH
GHO SURJUDPD ORV FRPLWpV GHSDUWDPHQWDOHV RIUHFHQ ¿FKDV GH GHWHFFLyQ GH
GLVFDSDFLGDG TXH EULQGDQ LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D ODV GLVFDSDFLGDGHV YLVXDOHV
DXGLWLYDV \ PHQWDOHV \ VX HYDOXDFLyQ HQ QLxRV (QWUH RWURV SURJUDPDV GHO
0LQLVWHULRGH6DOXGFDEHPHQFLRQDUHOGHVWLQDGRDHYDOXDUORVUHÀHMRVGHQLxRV
PHQRUHVGHDxRV\HOSURJUDPDGHOD&DUSD%ODQFD(QHVWH~OWLPRSURJUDPD
VHPRQWDXQDFDUSDEODQFDHQODSOD]DGHXQSXHEORGXUDQWHXQDVHPDQD\ORV
WUDEDMDGRUHVGHODVDOXGUHFRSLODQLQIRUPDFLyQVREUHHOQLYHOGHQXWULFLyQJHQHUDO

(O 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ D WUDYpV GH OD 'LUHFFLyQ 1DFLRQDO GH (GXFDFLyQ
(VSHFLDOHVWiLPSOHPHQWDQGRXQD³(VFXHODGH3DGUHV´/RVSDGUHVGHQLxRVFRQ
GLVFDSDFLGDG VH UH~QHQ SHULyGLFDPHQWH HQ FHQWURV GH HGXFDFLyQ HVSHFLDO 8Q
FHQWURGHDWHQFLyQSDUDQLxRV\MyYHQHVFRQGLVFDSDFLGDGPHQWDOHO,QVWLWXWRGH
$GDSWDFLyQ,QIDQWLO ,'$, GHSHQGLHQWHGHOJRELHUQRSUHIHFWXUDOGH/D3D]H[LJH
TXHORVSDGUHVTXHOOHYDQDVXVKLMRVDHVWHFHQWURWRPHQFXUVRVHVSHFLDOHVHQ
ORVTXHDSUHQGHQDEULQGDUPD\RUDSR\RDVXVKLMRV(O,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD
&HJXHUD ,%& WDPELpQKDUHDOL]DGRHVIXHU]RVSDUDTXHORVSDGUHV\KHUPDQRVGH
QLxRVFLHJRVVHLQYROXFUHQHQHOSURFHVRHGXFDWLYRDSUHQGLHQGRDOHHU\HVFULELU
HQ%UDLOOH\DSR\DQGRDORVQLxRVTXHQRFRQFXUUHQDHVFXHODVHVSHFLDOHV

(OSODQQDFLRQDOGHHVWXGLRVGHODFDUUHUDGRFHQWHLQFOX\HXQFXUVRGHFDSDFLWDFLyQ
GH VHLV PHVHV VREUH HGXFDFLyQ LQWHJUDGD TXH HV REOLJDWRULR SDUD JUDGXDUVH
HQ HGXFDFLyQ $GHPiV H[LVWH XQ SURJUDPD GH IRUPDFLyQ GH HGXFDGRUHV
HVSHFLDOHV D GLVWDQFLD D QLYHO OLFHQFLDWXUD TXH LQFOX\H PDWHULDOHV GHVDUUROODGRV
SRUOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH(VSDxDD'LVWDQFLD 81(' (VWHSURJUDPDVH
SURSXVRHQHODxR\VHDSUREyHQHODxR/D&RPLVLyQ(SLVFRSDOGH
(GXFDFLyQ GH OD &RQIHUHQFLD (SLVFRSDO %ROLYLDQD \ HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ
DFWXDOPHQWH DGPLQLVWUDQ HO SURJUDPD HQ IRUPD FRQMXQWD D WUDYpV GH )(',$
6LELHQHOSURJUDPDHVWDUiDELHUWRDWRGRVORVGRFHQWHVVHGDUiSULRULGDGDOD
HVSHFLDOL]DFLyQ GH GRFHQWHV TXH HVWpQ DFWXDOPHQWH WUDEDMDQGR VLQ FRQWDU FRQ
XQDFDSDFLWDFLyQIRUPDO6HRIUHFHDSR\RDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGTXH
GHVHDQVHUGRFHQWHV





(QWUHYLVWDFRQHO&RRUGLQDGRU1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQHO&RRUGLQDGRU1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO
&ODULWD)UDQFRGH0DFKDGR\5RGULJR'H8ULRVWH
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV$QXDULR(VWDGtVWLFR
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG\
FRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD&HJXHUD
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
3DQHOGHGLVFXVLyQFRQGLULJHQWHVGHRUJDQL]DFLRQHVGH\SDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
IDFLOLWDGRSRUHODXWRU/D3D]GHVHSWLHPEUHGH
(QWUHYLVWDFRQOD'LUHFWRUD*HQHUDOGH6HJXULGDG,QGXVWULDOGHO0LQLVWHULRGH7UDEDMR\
'HOHJDGDGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG/D3D]GHVHSWLHPEUH
GH



6LELHQH[LVWHQSURWHFFLRQHVJHQHUDOHVHQPDWHULDGHHPSOHRSDUDODVSHUVRQDV
FRQGLVFDSDFLGDGVHSXHGHD¿UPDUTXHQRVHFXPSOHQ(O0LQLVWHULRGH7UDEDMR
\ HO &RPLWp 1DFLRQDO GH OD 3HUVRQD FRQ 'LVFDSDFLGDG HVWiQ HODERUDQGR XQ
DQWHSUR\HFWRGH/H\/DERUDOSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGTXHHVWiVLHQGR
DQDOL]DGR SRU ODV RUJDQL]DFLRQHV GH GLVFDSDFLGDG HO JRELHUQR \ HO VHFWRU
SULYDGR

(O PD\RU VHFWRU GHO PHUFDGR ODERUDO
  HV HO LQIRUPDO FDUDFWHUL]DGR SRU
HOWUDEDMRDXWyQRPR\FRPSXHVWRSRUPLFUR
HPSUHVDVSHTXHxDVHPSUHVDV\JUDQMDV
/D QDWXUDOH]D GH ORV WUDEDMRV GL¿FXOWD OD
REWHQFLyQGHGDWRVHVWDGtVWLFRVRUHJLVWURV
ODERUDOHVGHPXFKRVWUDEDMDGRUHVLQFOXLGRV
(QWUDGDDO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ ORV UHODWLYRV DO HPSOHR GH SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDG SRU SDUWH GH OD &iPDUD GH
GH%ROLYLD
OD ,QGXVWULD \ HO 0LQLVWHULR GH 7UDEDMR 6LQ
HPEDUJRODWDVDGHGHVHPSOHRHVWLPDGDSRUODVRUJDQL]DFLRQHVGH\SDUDSHUVRQDV
FRQGLVFDSDFLGDGRVFLODHQWUHHO\HO/DVSULQFLSDOHVEDUUHUDVSDUD
HODFFHVRDXQHPSOHRVRQODIDOWDGHIXHQWHVGHWUDEDMRODIDOWDGHFDSDFLWDFLyQ
WpFQLFDRSURIHVLRQDOGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\ODGLVFULPLQDFLyQ

(PSOHR

/DV RSRUWXQLGDGHV GH HGXFDFLyQ \ FDSDFLWDFLyQ SDUD DGROHVFHQWHV \ MyYHQHV
DGXOWRVVRQHVFDVDV6yORHOGHORVFHQWURVGHHGXFDFLyQHVSHFLDOGH
WRGRHOSDtVRIUHFHQVHUYLFLRVGHIRUPDFLyQ\RFXSDFLyQODERUDO/RVGHSDUWDPHQWRV
GH 3DQGR \ %HQL QR FXHQWDQ FRQ HVWRV VHUYLFLRV (O 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ
WLHQHHQVXVSODQHVHVWDEOHFHUXQDR¿FLQDHQHOPDUFRGHOD(GXFDFLyQ7pFQLFD\
7HFQROyJLFDTXHDERUGDUiHOWHPDGHODFDSDFLWDFLyQSURIHVLRQDO

GH OD FRPXQLGDG TXH OXHJR SXHGH VHUYLU SDUD OD GHWHFFLyQ \ SUHYHQFLyQ GH
GLVFDSDFLGDGHV

%ROLYLD

,'50,QIRUPHUHJLRQDOGHODV$PpULFDV

(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
,EtGHP
(QWUHYLVWDFRQHO-HIHGHOD8QLGDGGH3UHYLVLyQ6RFLDOÈUHD'LVFDSDFLGDGGHO0LQLVWHULRGH
6DOXG/D3D]GHVHSWLHPEUHGH
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRUGH3UHYLVLyQ6RFLDOGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\'HSRUWHV/D3D]
GHQRYLHPEUHGH

(O&yGLJRGH6HJXULGDG6RFLDOSURWHJHDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGTXHKDQ
DGTXLULGRXQDGLVFDSDFLGDGHQVXWUDEDMR/DVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDO

(Q%ROLYLDHODFFHVRDVHJXURVPpGLFRV\ODDWHQFLyQGHODVDOXGHVUHVWULQJLGR
SDUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG(O0LQLVWHULRGH6DOXGHVWiWUDEDMDQGRHQXQ
SUR\HFWRSDUDODFUHDFLyQGHXQ5HJLVWUR1DFLRQDOGH3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG
TXHSHUPLWLUiGHWHUPLQDUHOQ~PHURGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGTXHQHFHVLWDQ
XQVHJXURPpGLFRHLGHQWL¿FDUODVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWR

6HUYLFLRVGHVDOXG

/RV SURJUDPDV GH FDSDFLWDFLyQ LQFOX\HQ FXUVRV GH FRPSXWDFLyQ PHFiQLFD
FRFLQD HOHFWULFLGDG LQVWDODFLRQHV GH JDV FRVWXUD GLVHxR GH LQGXPHQWDULD
GHSRUWLYD SLQWXUD VREUH WHODV \ FRQWDELOLGDG HQWUH RWURV 8QD YH] ¿QDOL]DGR HO
FXUVR HO ,1)2&$/ WUDWD GH XELFDU D ORV WUDEDMDGRUHV HQ HPSUHVDV SULYDGDV
/DPHQWDEOHPHQWH PX\ SRFDV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG KDQ DVLVWLGR D ORV
FXUVRVGHO,1)2&$/

/D )XQGDFLyQ ,1)2&$/ XQ SUR\HFWR TXH GHSHQGH GH OD $VRFLDFLyQ GH
(PSUHVDULRV 3ULYDGRV GH %ROLYLD RIUHFH FDSDFLWDFLyQ GH PDQR GH REUD
FDOL¿FDGDHQGLYHUVRVWLSRVGHHVSHFLDOL]DFLyQ6LELHQODIXQGDFLyQQRVHGHGLFD
HVSHFt¿FDPHQWH D SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG ORV FXUVRV HVWiQ DELHUWRV D ODV
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGTXHGHVHHQSDUWLFLSDU(OSURJUDPDIXQFLRQDHQODV
SULQFLSDOHV FLXGDGHV GHO SDtV FRQ HVSHFLDO LQFLGHQFLD HQ 2UXUR &RFKDEDPED
6DQWD&UX]7DULMD(O$OWR\/D3D]

1LQJXQDGHODVSULQFLSDOHVLQGXVWULDVFXHQWDFRQSROtWLFDVODERUDOHVH[SOtFLWDVTXH
IRPHQWHQHOHPSOHRGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\SURKtEDQODGLVFULPLQDFLyQ
$OJXQDV GHSHQGHQFLDV S~EOLFDV KDQ RIUHFLGR XQD FDQWLGDG OLPLWDGD GH
RSRUWXQLGDGHVODERUDOHVDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG(VWRVHFRQVLJXLyJUDFLDV
D OD DFFLyQ GHVDUUROODGD SRU ORV FRPLWpV GHSDUWDPHQWDOHV \ RUJDQL]DFLRQHV GH
SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG HQWUH ODV FXDOHV VH HQFXHQWUDQ OD &RQIHGHUDFLyQ
%ROLYLDQD SDUD ODV 3HUVRQDV FRQ 'LVFDSDFLGDG &2%23',  \ OD )HGHUDFLyQ
1DFLRQDOGH&LHJRVGH%ROLYLD )(1$&,(%2 /DLQVHUFLyQODERUDOGHODVSHUVRQDV
FRQGLVFDSDFLGDGVHHQFXHQWUDQRUPDGDPHGLDQWHRUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHVHQORV
PXQLFLSLRVPiVLPSRUWDQWHVGHOSDtV\PHGLDQWH5HVROXFLRQHV3UHIHFWXUDOHV3RU
HMHPSORHQODPXQLFLSDOLGDGGH/D3D]HOGHVXSHUVRQDODGPLQLVWUDWLYRHVWi
LQWHJUDGRSRUSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG(QODFLXGDGGH(O$OWRHOGHORV
FDUJRVGHEHVHUFXELHUWRSRUSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGDXQTXHHOSRUFHQWDMH
UHDOWDOYH]VHDDOJRLQIHULRU





(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD&HJXHUD
,EtGHP
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
,EtGHP
0 LUMDP*XHYDUD2IHUWDV(GXFDWLYDVSDUD3HUVRQDVFRQ1HFHVLGDGHV(GXFDWLYDV
(VSHFLDOHVHQ%ROLYLD 81(6&281,&()\$VRFLDFLyQ$OHPDQDSDUDOD(GXFDFLyQGH
$GXOWRV/D3D] 
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRUGH3UHYLVLyQ6RFLDOGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\'HSRUWHV
(QWUHYLVWDFRQ'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGH3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQ'LUHFWRUGH3UHYLVLyQ6RFLDOGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\GHSRUWHV
(QWUHYLVWDFRQ'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGH3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG

6HJ~QHO0LQLVWHULRGH6DOXGQRVHGLFWDQFXUVRVGHFDSDFLWDFLyQSDUDHVWXGLDQWHV
GHPHGLFLQDVREUHODDWHQFLyQGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG/RVSURIHVLRQDOHVHQ
PHGLFLQDDGTXLHUHQORVFRQRFLPLHQWRVEiVLFRVVREUHODDWHQFLyQGHSHUVRQDVFRQ

(Q /D 3D] OD HQWLGDG GHQRPLQDGD %DQFR GH 6LOODV GH 5XHGDV %$1'(6,5 
IDFLOLWD VLOODV GH UXHGDV D SHUVRQDV GH EDMRV LQJUHVRV HQ FDOLGDG GH SUpVWDPR
\ 573 5DGLR 7HOHYLVLyQ 3RSXODU  GHVDUUROOD FDPSDxDV SDUD UHFDXGDU IRQGRV
FRQHO¿QGHD\XGDUDODVSHUVRQDVFDUHQFLDGDVTXHQHFHVLWDQVLOODVGHUXHGDV
RWURVGLVSRVLWLYRVRUWRSpGLFRVRWUDWDPLHQWRVHVSHFLDOL]DGRVHQUHKDELOLWDFLyQ
(O5RWDU\&OXEHO&OXEGH/HRQHV\ORV&DEDOOHURVGH0DOWDWDPELpQSDUWLFLSDQ
HQ HVWDV FDPSDxDV SDUD EULQGDU D\XGDV WpFQLFDV $GHPiV HO &21$/3(',6
\HO*DELQHWHGHOD3ULPHUD'DPDJHVWLRQDQGRQDFLRQHVH[WUDQMHUDVGHD\XGDV
WpFQLFDV

/DV D\XGDV WpFQLFDV SDUD ¿QHV GH UHKDELOLWDFLyQ VRQ ¿QDQFLDGDV FRQ IRQGRV
S~EOLFRV$OJXQDVRUJDQL]DFLRQHVSULYDGDVVXPLQLVWUDQLQVWUXPHQWRVRUWRSpGLFRV
DODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG/D$VRFLDFLyQSDUD5HKDELOLWDFLyQGH&LHJRV
\ $PSOLRSHV $35(&,$  GH 6DQWD &UX] SURSRUFLRQD LPSRUWDQWHV UHFXUVRV
WHFQROyJLFRVDODVSHUVRQDVFLHJDV

3RUORJHQHUDOHOJRELHUQRQRGHVWLQDUHFXUVRV¿QDQFLHURVSDUDODSUHVWDFLyQGH
VHUYLFLRVGHVDOXGDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG/D'LUHFFLyQGH5HKDELOLWDFLyQ
GHO0LQLVWHULRGH6DOXGVHFHUUyHQHODxRSHURH[LVWHQLQLFLDWLYDVHQPDUFKD
SDUDVXUHDSHUWXUD/DVSHUVRQDVTXHFXHQWDQFRQXQVHJXURGHVDOXG\TXHKDQ
DGTXLULGRXQDGLVFDSDFLGDGHQXQDFFLGHQWHSXHGHQDFFHGHUDFLHUWRVEHQH¿FLRV
DWUDYpVGHOFHQWURGH5HKDELOLWDFLyQ1DFLRQDOGHOD3D]GHOD&DMD1DFLRQDOGH
6DOXG(VWHFHQWURRIUHFHVHUYLFLRVGHPHGLFLQDUHFRQVWUXFWLYD\GHUHKDELOLWDFLyQ
SHUVRQDO(ODSR\R¿QDQFLHURHVWiOLPLWDGRDODUHKDELOLWDFLyQItVLFD/RVVHUYLFLRV
GH UHKDELOLWDFLyQ ¿QDQFLDGRV SRU RUJDQL]DFLRQHV S~EOLFDV \ PL[WDV VH SUHVWDQ
HQ ODV FLXGDGHV PiV LPSRUWDQWHV FRPR /D 3D] (O $OWR 6DQWD &UX] 6XFUH \
&RFKDEDPED

HVWiQFXELHUWDVSRUXQVHJXURGHFRUWRSOD]R\SRUXQVLVWHPDGHDWHQFLyQPpGLFD
GHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD&HJXHUDTXHRIUHFHXQVHJXURLQWHJUDOGHFRUWRSOD]R
SDUDSHUVRQDVFLHJDV(O¿QDQFLDPLHQWRGHO,QVWLWXWRSURYLHQHGHO7HVRUR*HQHUDO
GHOD1DFLyQ 7*1 \HOGHORVUHFXUVRVVHGHVWLQDDQXDOPHQWHDOVHJXURGH
FRUWRSOD]R

%ROLYLD

,'50,QIRUPHUHJLRQDOGHODV$PpULFDV

(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRUGH3UHYLVLyQ6RFLDOGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\'HSRUWHV
,EtGHP
,EtGHP
,EtGHP
(QWUHYLVWDFRQ'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGH3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG
3DQHOGHH[SHUWRV
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQOD'LUHFWRUDGH3ROtWLFDVGH9LYLHQGD9LFHPLQLVWHULRGH'HVDUUROOR8UEDQR\
9LYLHQGD/D3D]GHQRYLHPEUHGH

/DVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGQRFDOL¿FDQSDUDHODORMDPLHQWRS~EOLFR\HQOD
DFWXDOLGDGQRVHRWRUJDQVXEVLGLRVQLD\XGDVSDUDODFRPSUDRFRQVWUXFFLyQGH
YLYLHQGDV (O 9LFHPLQLVWHULR GH 9LYLHQGD HVWi HODERUDQGR XQ UHJODPHQWR GH
DFFHVLELOLGDGGHODVYLYLHQGDVSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG(VWHUHJODPHQWR
HVWDEOHFHXQSXQWDMHSUHIHUHQFLDOSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGGHPRGRTXH
WRGDSHUVRQDFRQDOJ~QWLSRGHGLVFDSDFLGDGWHQGUiSULRULGDGSDUDDFFHGHUDORV

/RVGLULJHQWHVGHODVRUJDQL]DFLRQHVGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHVWLPDQTXH
FDVL HO  GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG YLYH FRQ VXV IDPLOLDV PLHQWUDV
TXHPXFKDVRWUDVYLYHQHQLQVWLWXFLRQHV(Q%ROLYLDQRH[LVWHQFHQWURVGHYLGD
LQGHSHQGLHQWH

9LYLHQGD

(Q  VH SXVR HQ PDUFKD XQ SURJUDPD SLORWR TXH LQFOX\y ODV LQLFLDWLYDV GH
GHWHFFLyQWHPSUDQDGHGLVFDSDFLGDGHV(OWUDEDMRVHUHDOL]yIXQGDPHQWDOPHQWH
HQ HO GHSDUWDPHQWR GH &RFKDEDPED HQ ]RQDV PDUJLQDOHV \ PXQLFLSDOLGDGHV
UXUDOHVGH/D3D]\HQHOGHSDUWDPHQWRGH7DULMD$GHPiVVHGLFWDURQFXUVRV
VREUHUHKDELOLWDFLyQEDVDGDHQODFRPXQLGDGDWRGRVORVGLUHFWRUHVHMHFXWLYRVGH
ORV&RPLWpV'HSDUWDPHQWDOHVD¿QGHIDFLOLWDUODLPSOHPHQWDFLyQGHOSURJUDPDGH
5%&

(O0LQLVWHULRGH6DOXGQRKDLPSOHPHQWDGRD~QXQDHVWUDWHJLDGH5HKDELOLWDFLyQ
EDVDGDHQODFRPXQLGDG 5%& VLQHPEDUJRWLHQHSUR\HFWDGRKDFHUORHQHODxR


6L ELHQ WRGRV ORV PpGLFRV SXHGHQ DFFHGHU D OD FDSDFLWDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ
OD DWHQFLyQ D ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG OD SDUWLFLSDFLyQ \ HO LQWHUpV UHDO
VRQ PX\ EDMRV (O 0LQLVWHULR GH 6DOXG VHxDOD TXH VyOR  GH PpGLFRV GH
FXLGDGRVSULPDULRVGHSHGLDWUDV\GHDVLVWHQWHVPpGLFRVSDUWLFLSDQHQ
ORVFXUVRVGHFDSDFLWDFLyQ(Q%ROLYLDH[LVWHQHVSHFLDOLVWDVHQUHKDELOLWDFLyQ
FRQWtWXORSURIHVLRQDO$GHPiVH[LVWHQDSUR[LPDGDPHQWHPpGLFRVTXHVHKDQ
HVSHFLDOL]DGRHQUHKDELOLWDFLyQDWUDYpVGHODDXWRIRUPDFLyQ

GLVFDSDFLGDGHQVXVFXUVRVJHQHUDOHVRHQFXUVRVHVSHFLDOHVGHWUDXPDWRORJtD
RIWDOPRORJtD\RWRUULQRODULQJRORJtD(QODVUHVLGHQFLDVPpGLFDVVHRIUHFHFLHUWD
FDSDFLWDFLyQ HQ DOJXQDV HVSHFLDOLGDGHV HQ SDUWLFXODU HQ WHUDSLD RFXSDFLRQDO
WHUDSLDItVLFD¿VLDWUtDyUWHVLV\SUyWHVLV
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/D3D]

/RFDOLGDG

,EtGHP
(QWUHYLVWDFRQHO5HVSRQVDEOHGHO3URJUDPDGH'HUHFKRV+XPDQRVGHODV3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDGGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG\
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD&HJXHUD



(VFXHOD0DQXHOD
*DQGDULOODV













1GH
,QWHUQRV

:HQFHVODR$OED

,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ
(VSHFLDO(ULF%RXOWHU
,QVWLWXWR'HSDUWDPHQWDOGH
$GDSWDFLyQ,QIDQWLO
,QVWLWXWRGH5HKDELOLWDFLyQ
,QIDQWLO
+RJDUGHODV+HUPDQDVGH
&DOFXWD
(VFXHOD/XLV%UDLOOH\6DQWD
&HFLOLD

+RJDU9LOOD9LFWRULD

(VWDEOHFLPLHQWR

&XDGUR,QVWLWXFLRQHVTXHVXPLQLVWUDQDORMDPLHQWR\FXLGDGRV
DODUJRSOD]RDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQ%ROLYLD

(Q %ROLYLD H[LVWHQ YDULDV LQVWLWXFLRQHV TXH RSHUDQ FRQ OD PLVLyQ HVSHFt¿FD \
H[FOXVLYD GH VXPLQLVWUDU DORMDPLHQWR \ FXLGDGRV D ODUJR SOD]R D SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDG (Q VX FRQMXQWR DORMDQ D DSUR[LPDGDPHQWH  SHUVRQDV (Q HO
FXDGUR¿JXUDQHVWDVLQVWLWXFLRQHV

,QVWLWXFLRQDOL]DFLyQ

SURJUDPDVGHYLYLHQGD (VWHWUDEDMRHVWiFRRUGLQDGRHQIRUPDFRQMXQWDSRUHO
&21$/3(',6HO,%&\HO9LFHPLQLVWURGH9LYLHQGD(O'HIHQVRUGHO3XHEORKD
WHQLGRDVXFDUJRHOPRQLWRUHRGHOGHVDUUROORGHHVWHSURJUDPD

%ROLYLD

,'50,QIRUPHUHJLRQDOGHODV$PpULFDV

,EtGHP
(QWUHYLVWDFRQHO5HVSRQVDEOHGHO3URJUDPDGH'HUHFKRV+XPDQRVGHODV3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDGGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD&HJXHUD
'HIHQVRUGHO3XHEOR/H\GHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
,EtGHP
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD&HJXHUD
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQOD'LUHFWRUDGH3ROtWLFDVGH9LYLHQGD9LFHPLQLVWHULRGH'HVDUUROOR8UEDQR
\9LYLHQGD

(O'HFUHWR5HJODPHQWDULRGHOD/H\\YDULDVRUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHVHVWDEOHFHQ
TXHORVQXHYRVHGL¿FLRVHLQVWDODFLRQHVGHEHQVHUDFFHVLEOHVSDUDSHUVRQDVFRQ
GLVFDSDFLGDG\TXHVHGHEHQHOLPLQDUWRGDVODVEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV/RV
HGL¿FLRVHLQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHVVHGHEHQUHPRGHODUGHPRGRWDOTXHUHVXOWHQ
DFFHVLEOHV(OQLYHOJHQHUDOGHFXPSOLPLHQWRGHHVWDVUHJODPHQWDFLRQHVHVEDMR
(Q /D 3D] FDSLWDO GH %ROLYLD ODV R¿FLQDV GH FRUUHR QR VRQ DFFHVLEOHV SDUD
XVXDULRVGHVLOODVGHUXHGDV6yORWUHVHGL¿FLRVGHODFDSLWDOWLHQHQDVFHQVRUHV
FRQQ~PHURVHQ%UDLOOH\QLQJXQRFXHQWDFRQXQVLVWHPDVRQRUR6HHVWLPDTXH
VyORHOGHORVHGL¿FLRVS~EOLFRVGHODFLXGDGHVDFFHVLEOHSDUDSHUVRQDVFRQ
GLVFDSDFLGDG DXQTXH VH REVHUYDQ DOJXQDV H[FHSFLRQHV GLJQDV GH PHQFLyQ
$OJXQRVHGL¿FLRVS~EOLFRVFRPRSRUHMHPSORORVVXSHUPHUFDGRVHVWiQVLHQGR
DGDSWDGRV PHGLDQWH HO DJUHJDGR GH UDPSDV ([LVWHQ UDPSDV HQ ODV SOD]DV \
FDOOHV SULQFLSDOHV GH WRGDV ODV FDSLWDOHV GHSDUWDPHQWDOHV 6LQ HPEDUJR HVWDV
PHGLGDVGHDFFHVLELOLGDGQRVRQLQWHJUDOHVGHELGRDTXHODVLQWHUVHFFLRQHVGH
FDOOHVQRGLVSRQHQGHODVHxDOL]DFLyQDGHFXDGD


$FFHVLELOLGDG

8QDH[FHSFLyQVRQORVFHQWURVHGXFDWLYRVTXHGHSHQGHQGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGH
OD&HJXHUD\DTXHRIUHFHQXQSDQRUDPDGLVWLQWRDOGHODVLQVWLWXFLRQHVHQJHQHUDO
HQODVTXHSXHGHQREVHUYDUVHFRQGLFLRQHVGH¿FLHQWHV(VWRVFHQWURVQRDFHSWDQ
LQWHUQRVHQFRQWUDGHVXYROXQWDG6HGHGLFDQSULQFLSDOPHQWHDODHGXFDFLyQ\D
YHFHVORJUDQLQWHJUDUDORVDOXPQRVHQHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQUHJXODU

/DV SHUVRQDV TXH YLYHQ HQ HVWDV LQVWLWXFLRQHV SRU OR JHQHUDO LJQRUDQ TXH
WLHQHQHOGHUHFKRDUHFKD]DUFLHUWRVWUDWDPLHQWRV(O&21$/3(',6VHxDODTXH
³HOWUDWDPLHQWR\ODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG>HVWiQ
GDGRV@HQJUDQSDUWHHQFRQWUDGHVXVYROXQWDG´&RQIUHFXHQFLDORVQLxRVVRQ
LQVWLWXFLRQDOL]DGRVOXHJRGHKDEHUVLGRDEDQGRQDGRVRDSHGLGRGHVXVIDPLOLDV
6LELHQPXFKRVGHORVKRJDUHV³VRQSDUDFLHUWDHGDG>ODPD\RUtDGHORV@FHQWURV
FXEUHXQDKHWHURJHQHLGDGGHHGDGHV´GDGRTXHQRKD\RWURVKRJDUHVTXHUHFLEDQ
DSHUVRQDVDGXOWDV

(VWRVFHQWURVRIUHFHQRULHQWDFLyQSVLFROyJLFDRULHQWDFLyQSVLTXLiWULFDVHUYLFLRV
GHUHKDELOLWDFLyQVHUYLFLRVGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV\HGXFDFLyQFDSDFLWDFLyQ





(QWUHYLVWDFRQ7pFQLFR3URIHVLRQDOHQ1RUPDOL]DFLyQGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGH
1RUPDOL]DFLyQ\&DOLGDG ,%125&$ /D3D]GHQRYLHPEUHGH
' LUHFWRU*HQHUDOGH7UDQVSRUWH7HUUHVWUHGHO9LFHPLQLVWHULRGH7UDQVSRUWHV/D3D]GH
VHSWLHPEUHGH
'HIHQVRUGHO3XHEOR/H\GHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
,EtGHP
' HIHQVRUGHO3XHEOR9HUL¿FDFLyQ'HIHQVRULDO&RPLWpV'HSDUWDPHQWDOHV3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDG

/DV DFWLYLGDGHV TXH GHVDUUROOD DFWXDOPHQWH HO &21$/3(',6 QR FXHQWDQ FRQ
XQ SODQ QDFLRQDO D ODUJR SOD]R VLQR TXH HVWiQ EDVDGDV HQ 3ODQHV 2SHUDWLYRV
$QXDOHV 32$ /DVDFWLYLGDGHVGHORVFRPLWpVGHSDUWDPHQWDOHVVHRUJDQL]DQGH
PDQHUDVLPLODU&DGDFRPLWpOOHYDDFDERVXVDFWLYLGDGHVVHJ~QORHVWDEOHFLGR
HQHOUHVSHFWLYR32$VLQQLQJ~QWLSRGHFHQWUDOL]DFLyQRGLUHFFLyQJHQHUDO(Q
XQLQWHQWRSRUUHPHGLDUHVWDIDOWDGHSODQHVGHDFFLyQHQHOiPELWRQDFLRQDOHO
&21$/3(',6KDFRPHQ]DGRDFRRUGLQDUUHXQLRQHVQDFLRQDOHVFRQJUHJDQGRD
YDULRVHQWHVTXHVRQUHVSRQVDEOHVGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHOD/H\



(O&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG &21$/3(',6 FUHDGRSRU
OD/H\HVHORUJDQLVPRFRRUGLQDGRUR¿FLDOGHODSROtWLFDVREUHGLVFDSDFLGDG
HQ %ROLYLD )XH FUHDGR FRPR XQD HQWLGDG LQGHSHQGLHQWH GHO H[ 0LQLVWHULR GH
'HVDUUROOR +XPDQR DFWXDOPHQWH 0LQLVWHULR GH 6DOXG \ 'HSRUWHV  (O REMHWLYR
SULQFLSDO GH &21$/3(',6 HV FRRUGLQDU FRQWURODU \ DVHVRUDU HQ PDWHULD GH
SROtWLFDV\DFFLRQHVDIDYRUGHODSHUVRQDFRQGLVFDSDFLGDG(VWHFRPLWpHVWi
LQWHJUDGRSRUIXQFLRQDULRVGHORVPLQLVWHULRVJXEHUQDPHQWDOHV\UHSUHVHQWDQWHV
GH RUJDQL]DFLRQHV JXEHUQDPHQWDOHV \ QR JXEHUQDPHQWDOHV /D PLWDG GH VXV
PLHPEURVVRQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG

$FFLyQ\WRPDGHFRQFLHQFLDVREUHHOWHPDGHODSREODFLyQFRQ
GLVFDSDFLGDG

(O 9LFHPLQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH 3~EOLFR HVWi HODERUDQGR XQ 5HJODPHQWR GH
7UDQVSRUWH1DFLRQDO$OJXQDVGHODVGLVSRVLFLRQHVHVWiQGHVWLQDGDVDJDUDQWL]DU
TXHORVYHKtFXORVGHWUDQVSRUWHLQWHUGHSDUWDPHQWDOGHSDVDMHURVWHQJDQDVLHQWRV
HVSHFLDOHV UHVHUYDGRV SDUD SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG HVSDFLRV SDUD OD
XELFDFLyQGHORVHOHPHQWRVTXHXWLOL]DQVHxDOL]DFLyQGHRULHQWDFLyQ\YHKtFXORV
FRQYtDVGHDFFHVRLQWHUQDV\H[WHUQDVDFFHVLEOHV

(Q OD DFWXDOLGDG HO 6HUYLFLR GH WUDQVSRUWH HQ HO iUHD UXUDO XUEDQD H
LQWHUGHSDUWDPHQWDOQRHVDFFHVLEOHSDUDXVXDULRVGHVLOODVGHUXHGDVQLH[LVWHQ
PHGLRV GH WUDQVSRUWH DGDSWDGRV R HVSHFLDOHV /DV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG
GHEHQUHFXUULUDOXVRGHWD[LVFX\RFRVWRHVHOHYDGRRELHQXWLOL]DUVXVSURSLRV
PHGLRVGHWUDQVSRUWHVLFXHQWDQFRQORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVQHFHVDULRV

(Q%ROLYLDQRH[LVWHQFXUVRVVREUHGLVHxRXQLYHUVDOSDUDDUTXLWHFWRV(O,QVWLWXWR
%ROLYLDQRGH1RUPDV\&DOLGDG ,%125&$ RIUHFLyXQFXUVRVREUHQRUPDOL]DFLyQ
\FDOLGDGHQDJRVWRGH)XHQWHVGHOLQVWLWXWRLQIRUPDURQTXHODFRQFXUUHQFLD
IXHEDMD\VyORFLQFRRVHLVDUTXLWHFWRVVHLQVFULELHURQHQHOFXUVR

%ROLYLD

,'50,QIRUPHUHJLRQDOGHODV$PpULFDV

(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQHO5HVSRQVDEOHGHO3URJUDPDGH'HUHFKRV+XPDQRVGHODV3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDGGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEOR
3UHIHFWXUDGHO'HSDUWDPHQWRGH/D3D]7HVWLPRQLR1RWDULDGR1RWDUtDGH*RELHUQR/D
3D]
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO,QVWLWXWR%ROLYLDQRGHOD&HJXHUD
3UHIHFWXUDGHO'HSDUWDPHQWRGH/D3D]7HVWLPRQLR1RWDULDGR
3DQHOGHGLVFXVLyQ\HQWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD
3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
(QWUHYLVWDFRQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG
,EtGHP

(Q JHQHUDO ORV FXUVRV VREUH SROtWLFDV GH GLVFDSDFLGDG ORV GHUHFKRV GH ODV
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGODHGXFDFLyQLQFOXVLYD\GHPiVWHPDVUHODFLRQDGRV
FRQODGLVFDSDFLGDGQRFXHQWDQFRQHODXVSLFLRGHXQLYHUVLGDGHVRLQVWLWXFLRQHV
GH IRUPDFLyQ VXSHULRU 0HUHFHQ GHVWDFDUVH GRV SURJUDPDV SLORWR (Q SULPHU
OXJDUHOFXUVRGH'LSORPDGRHQ'LVFDSDFLGDGDXVSLFLDGRSRUOD$VRFLDFLyQGH
5HKDELOLWDFLyQ,QWHJUDOHQOD&RPXQLGDG 5,& DWUDYpVGHOD8QLYHUVLGDGGH6DQ

(Q WpUPLQRV JHQHUDOHV OD ¿QDQFLDFLyQ GH ODV RUJDQL]DFLRQHV GH SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDG SURYLHQH HQ JUDQ PHGLGD GH DFWLYLGDGHV GHVWLQDGDV D UHFDXGDU
IRQGRV \ GH ORV DSRUWHV TXH UHDOL]DQ VXV SURSLRV GLULJHQWHV /RV PLHPEURV GH
HVWDVLQVWLWXFLRQHVHQPX\SRFRVFDVRVSXHGHQHIHFWXDUDSRUWHVHFRQyPLFRV
(OJRELHUQREULQGDXQUHGXFLGRDSR\R¿QDQFLHURDDOJXQDVRUJDQL]DFLRQHVFRPR
OD)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH&LHJRVGH%ROLYLD\OD$VRFLDFLyQ%ROLYLDQDGH'HSRUWH
,QWHJUDGR HQWUH RWUDV (Q HO SDVDGR OD )UDWHUQLGDG &ULVWLDQD GH 3HUVRQDV
(QIHUPDV\FRQ'LVFDSDFLGDGGH%ROLYLDUHFLELyHODSR\RGHRUJDQL]DFLRQHVGH
FRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOGHOD,JOHVLD&DWyOLFD

(Q %ROLYLD H[LVWH XQD RUJDQL]DFLyQ TXH DJUXSD D WRGDV ODV GLVFDSDFLGDGHV OD
&RQIHGHUDFLyQ %ROLYLDQD GH OD 3HUVRQD FRQ 'LVFDSDFLGDG &2%23',  FUHDGD
HQ HO DxR  6XV PLHPEURV D¿OLDGRV VRQ /D )HGHUDFLyQ %ROLYLDQD GH OD
&HJXHUD )(%26  OD $VRFLDFLyQ %ROLYLDQD GH 'HSRUWH ,QWHJUDGR $62'(,1 
OD $VRFLDFLyQ GH 3DGUHV \ $PLJRV GH 3HUVRQDV FRQ 'LVFDSDFLGDGHV 0HQWDOHV
$%23$1( \OD)UDWHUQLGDG&ULVWLDQDGH3HUVRQDV(QIHUPDV\FRQ'LVFDSDFLGDG
GH%ROLYLD )&3('% 2WUDLPSRUWDQWHRUJDQL]DFLyQGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
HV OD )HGHUDFLyQ 1DFLRQDO GH &LHJRV GH %ROLYLD )(1$&,(%2  TXH IXQGy OD
&RQIHGHUDFLyQ%ROLYLDQDGH3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG&DGDGRVDxRVHVWDV
RUJDQL]DFLRQHV UHDOL]DQ FRQJUHVRV GHSDUWDPHQWDOHV SDUD D\XGDU D FRRUGLQDU
ODV DFWLYLGDGHV /DV RUJDQL]DFLRQHV GH SHUVRQDV FRQ GH¿FLHQFLDV YLVXDOHV QR
SDUWLFLSDQHQHVWDVDFWLYLGDGHVGHFRRUGLQDFLyQVLELHQHQDOJXQRVGHSDUWDPHQWRV
VXVPLHPEURVSDUWLFLSDQHQODVDFWLYLGDGHVGHO&2%23',

(Q IHFKD UHFLHQWH VH KDQ HVWDEOHFLGR XQLGDGHV HVSHFLDOHV SDUD OD DWHQFLyQ
GH SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG HQ OD $OFDOGtD GH /D 3D] \ HQ OD FLXGDG GH
&DUDQDYLXQDFLXGDGLQWHUPHGLDHQHO'HSDUWDPHQWRGH/D3D]/RVJRELHUQRV
GHSDUWDPHQWDOHV GH &RFKDEDPED \ 2UXUR WLHQHQ 8QLGDGHV GH 'LVFDSDFLGDG
GHSHQGLHQWHVGHOD'LUHFFLyQGH*HVWLyQ6RFLDO





(QWUHYLVWDFRQHO&RRUGLQDGRU1DFLRQDOGHOD$VRFLDFLyQGH5HKDELOLWDFLyQ,QWHJUDOHQOD
&RPXQLGDG&RFKDEDPEDGHDJRVWRGH
&RPLWp1DFLRQDOGHOD3HUVRQDFRQ'LVFDSDFLGDG&XUVRV/D3D]ZZZFRQDOSHGLVRUJ
(QWUHYLVWDFRQ5HVSRQVDEOHGHO3URJUDPDGH'HUHFKRV+XPDQRVGH3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDGGHO'HIHQVRUGHO3XHEOR
,EtGHP

8QIXQFLRQDULRGHOD'HIHQVRUtDGHO3XHEORVHxDOyTXH³ODGLVFDSDFLGDGHVD~Q
XQ WHPD TXH WRGDYtD HVWi FXELHUWR SRU XQ YHOR´ HQ %ROLYLD &RQ UHVSHFWR D ODV
HVWUDWHJLDVGHVWLQDGDVDPHMRUDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDV
FRQ GLVFDSDFLGDG VXJLULy TXH ³HV LPSRUWDQWH GLIXQGLU LQIRUPDFLyQ VREUH WHPDV
GH GLVFDSDFLGDG \ ORJUDU TXH OD VRFLHGDG WRPH FRQFLHQFLD GH ORV SULQFLSDOHV
REVWiFXORVTXHHQFXHQWUDQODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFRPRXQDHVWUDWHJLD
SDUDHOFXPSOLPLHQWRJUDGXDOGHODOHJLVODFLyQ«HVLPSRUWDQWHORJUDUXQFDPELRHQ
ODFRQGXFWDVRFLDOVHQVLELOL]DUDDXWRULGDGHV\ODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWR´

6LPyQHQ&RFKDEDPED\OD8QLYHUVLGDG7pFQLFDGH2UXUR 872 GLFWDGRHQOD
FLXGDGGH2UXURHQWUH\(QVHJXQGROXJDUHO&XUVRGH)RUPDFLyQ
6XSHULRU D 'LVWDQFLD DXVSLFLDGR SRU HO &21$/3(',6 \ HO )RQGR SDUD HO
)RUWDOHFLPLHQWRGHOD6RFLHGDG&LYLO )26& HQHODxR

%ROLYLD
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APÊNDICE A

Acessibilidade física/arquitetônica

Ajudas técnicas para educação

Cultura de acessibilidade

conceitos
de base

Desenho Universal, Ergonomia

Ergonomia (física e cognitiva)

Desenho universal, Ergonomia (organizacional)

foco de
ação

meio, ambiente

indivíduo

sociedade, indivíduos

conscientização

áreas

transportes

mobiliário
urbano

edificações e
instalações

tecnologias
tecnologias
assistivas para assistivas para
mobilidade
motricidade

tecnologias
assistivas para
comunicação e
acesso à
informação

incentivo
governamental
para expansão,
legalização e
divulgação dos
direitos

criminalização do
preconceito;
realização de
campanhas de
conscientização
e formação de
profissionais

planejamento de
políticas públicas
e institucionais
para equiparação
de oportunidades
de acesso
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