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Em 1999 tivemos a missão de desenvolver a primeira versão do sítio do Instituto
Benjamin Constant  na internet.  Com as informações dos usuários cegos e de baixa
visão __ funcionários  do IBC __ e as  tecnologias  disponíveis,   foi  implantado,  com
bastante  acessibilidade,   o   sítio   do  IBC  conferindo-lhe,  na  época,   posição  de
vanguarda na área . Um passo à frente, uma nova conquista em prol da autonomia e
da participação sócio-cultural  dos deficientes visuais .

 Seis anos depois, com o crescimento exponencial da internet, hoje utilizada por
cerca de 900 milhões de pessoas em todo mundo, a importância da acessibilidade se
fez patente, não só para os deficientes visuais , mas também para as pessoas surdas,
deficientes  motores,  pessoas  com  comprometimentos  permanentes  ou  mesmo
temporários,  os  idosos  e,  no  caso  do  Brasil,  para  milhões  de  pessoas  com baixa
escolaridade.

 O conceito acessibilidade tornou-se global.  Entidades  e governos investiram na
área, desenvolveram teorias e difundiram regras  sobre acessibilidade universal, a fim
de   viabilizar  plena   interação   dos  usuários   com   a  mais  moderna  forma  de
comunicação/informação  que é  a informática.

 Países  como os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Portugal iniciaram um grande
movimento pró-acessibilidade em  seus respectivos continentes. O Brasil, apesar de
ter  desenvolvido  uma   legislação  bem abrangente  e  oportuna  sobre  o  tema  (leis
federais  de acessibilidade nº 1048,  e nº 1098 de 2000),   só as regulamentou em
dezembro de 2004 (Decreto  nº 5296).

 Apesar de existir um marco legal, ainda faltavam modelos para a construção dos
sítios, principalmente os sítios públicos.

 O Instituto Benjamin Constant, referência nacional na área da deficiência visual,
acionou  novamente  a  nossa  organização  __  Acessibilidade  Brasil  __  para  que
desenvolvêssemos  um  sítio  que  servisse  de  modelo  nacional  para  a  área  de
acessibilidade  universal,  ultrapassando,  assim,  o  domínio  das  pessoas  cegas  e  de
baixa  visão,  indo  ao  encontro,  inclusive,  da  disseminação   do  processo  de
acessibilidade pelos sítios públicos brasileiros.

Assim, foi inaugurado neste ano, comemorando os 151 anos do Instituto Benjamin
Constant,  seu  novo  sítio  modelo   www.ibc.gov.br.  Sua   avançada  tecnologia  de
acessibilidade permite que, além das pessoas deficientes visuais,  pessoas com outras
deficiências possam, com o apoio de tecnologias assistivas, navegar confortavelmente
e usufruir dos serviços e informações produzidos por esta sesquicentenária instituição
educacional. 

O exemplo dado pelo Instituto Benjamin Constant  nesta caminhada está sendo
fundamental  para  o  sucesso  da disseminação  dos  princípios  de acessibilidade nos
sítios brasileiros. É a socialização do conhecimento vindo  propiciar a um número cada
vez maior de pessoas o uso deste  formidável meio de comunicação que é a internet.

Parabenizo o IBC por este marco histórico e convido a todos para visitarem seu novo
sítio.

Guilherme Lira é Presidente da Acessibilidade Brasil - Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público , que desenvolveu o novo sítio do Instituto na Internet.


