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No dia 3 de dezembro, comemoramos o Dia Internacional do Deficiente
Físico, que é uma data importante, de superação e conquistas, pois a vida
desses cidadãos não é tão fácil como pensamos.
Hoje em dia, vivendo numa sociedade desrespeitosa, muitos deficientes
têm dificuldades de se locomover nas ruas, de entrar em lojas de comércio e
órgãos públicos, de utilizar transportes públicos... Muitos também sofrem o
preconceito que é a pior dificuldade que um deficiente pede sofrer, pois antes
de tudo devemos olhar os nossos defeitos e depois criticar os dos outros.
Muitos órgãos públicos não valorizam as leis que existem a favor dos
deficientes. Motoristas de ônibus não param para os deficientes ou até alguns
ônibus não possuem assentos apropriados a eles. Nas escolas, não há
adaptações necessárias as essas necessidades.
Mas precisamos reverter essa situação, pois esses indivíduos não querem
que sintam pena deles e sim que os olhemos com orgulho, de que são pessoas
que ultrapassam certos limites e que podem viver como qualquer outro ser
humano.
Então, nesse dia, podemos ver que os deficientes aos poucos são
incluídos ao nosso convívio dito normal; claro com preconceito, pois nossa
sociedade é muito injusta e discrimina os diferentes.
Para que eles possam se adequar a vida que “nós” vivemos, existem
algumas adaptações como carros com câmbio automático, rampa de acesso nas
ruas para os cadeirantes, etc. Ou ainda, esporte adaptado como a esgrima, o
tênis de campo e várias outras
modalidades que permitem a prática
de esportes pelos deficientes.
Dessa forma, nessa data
podemos ressaltar a importância que
devemos ter para com esses cidadãos
em nossa sociedade. Avaliar que com
apenas um comentário, podemos ser
preconceituosos e ter um ponto de
vista de alguém sem conhecê-los.

