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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

Caro Antônio Carlos Nunes (para alguns apenas o "Barroco") 

no momento mesmo em que o Valdenito me solicitou este editorial, me disse do seu passamento e, logo após o susto, me vieram as lembranças das brincadeiras no dormitório, um tanto impróprias para serem narradas neste espaço mas que nos deixavam a todos felizes. Você ameaçando ao gozador Laércio (outro dos nossos que também já se foi) numa ameaça que também fazia parte da brincadeira e que jamais se cumpriria. O feixe de ouro era o dito do baiano Perilo (também já falecido) dito "elogioso" também impróprio para o espaço, que deixava a você mais irritado e a nós mais gargalhantes. E nem por isso você deixou de ser camarada de qualquer um deles, de qualquer um de nós. Ontem mesmo, quando informei ao Abílio do seu falecimento, ele me contou uma história que mostra bem quem você foi:
Ambos, ainda garotos, num jogo de futebol, por qualquer motivo se desentenderam e o Abílio lhe deu uma bolada no rosto. Como o dia era chuvoso, ele ainda se lembra de você cuspindo a lama. Você, mesmo muito mais forte que ele na época, com seu jeito doce, lhe daria uma lição que ele jamais esqueceria: ao reencontrá-lo posteriormente já que eram vizinhos de cama, ao invés de subjugá-lo por ser o mais forte dos dois, você lhe diria: "Por quê??? pra quê você fez aquilo??? nós somos irmãos!!!" e convidou-o a conhecer com ele em sua vitrolinha recém adquirida o LP que era o último lançamento do rei. Esse era você, Antônio, rei também no seu jeito doce de cultivar harmonia, no seu jeito sábio de realçar irmandades;

Esse foi o nosso Benjamin Constant que já não existe.

Até breve.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Relatório de atividades da Diretoria da Associação de Ex-alunos do IBC

Boletim informativo do mês de Janeiro de 2014 da Diretoria da Associação de Ex-alunos do IBC


No Rio de Janeiro, produzimos e realizamos uma entrevista com o coordenador de esportes da Rádio Tupi, Paulo Júnior, para o Projeto DV e a Mídia.

Entramos em contato telefônico com entidades congêneres com o objetivo de fazer uma aproximação e traçar uma agenda comum.

Para lembrar o nascimento de Louis Braille, produzimos um material informativo e o disponibilizamos na Internet.

Encaminhamos um documento à Direção Geral do IBC solicitando que o laudo médico fosse equiparado aos outros documentos e que fosse entregue junto com eles ao solicitante, para evitar cobranças adicionais na inscrição de pessoas com deficiência visual no próximo concurso para o IBC.

Inscrevemos a entidade na Associação Brasileira de Xadrez.

Cobramos das autoridades competentes mudanças para amenizar as dificuldades na circulação das pessoas cegas na cidade do Rio de Janeiro, em virtude das obras.

No dia 17 de março, a Associação dos ex-alunos e o IBC promoveram uma homenagem a José Alvarez de Azevedo pelo legado que deixou para toda a sociedade.



#3. O IBC  EM FOCO

 Colunista: VITOR ALBERTO DA SILVA MARQUES ( vt.asm@oi.com.br)

Após o recesso de verão do Jornal Contraponto, esta coluna volta e com ela, a continuidade da História Cronológica do Imperial Instituto dos Menino Cegos, coletada por nosso companheiro, professor de Inglês, hoje aposentado, Paulo Felicíssimo Ferreira.
Este trabalho fasciculado se estenderá até ao período da comemoração dos 160 anos do nosso IBC, no mês de setembro do ano corrente.

Lembrando sempre que este documento data dos meados do século XIX, obedecendo por isso aos termos e à ortografia da época.

Continuação da História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos - Parte VI
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incerto sobre a escolha dos objetos que devessem servir para os prêmios, na falta dos que com tanta  prevenção  e  grande  recomendação  tínhamos encomendado.

Aconteceu ainda, em fins deste mesmo mês, recebermos ordem  para  mandar despachar na Alfândega um caixão de livros vindos de Paris  e  remetidos para o Instituto pelo Dr. Caetano Lopes de Moura.

Sem o conhecimento que nos indicasse o navio em que se fez a remessa,  e o número e marca do caixão, com grande  dificuldade,  e  depois  de  uma enfadonha e trabalhosa busca, descobriu-se neste caixão, que  estava  na Alfândega havia quase 2 anos!, continha uma porção dos primeiros  livros pedidos para o  Instituto,  achando-se  os  das  camadas  inferiores  já estragados pela umidade.

Este fato, a precisão de conhecermos o estado das contas do Dr. Lopes de Moura com o Ministério do Império, o desejo de  sabermos  se  ele  tinha efetuado a compra das encomendas feitas a Gonçalves Dias, de que o mesmo Dr. Moura se quisera encarregar,  a  carência  da  aquisição  de  vários compêndios, que melhor seriam escolhidos por pessoa ilustrada do que por uma casa
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comercial, menos azada para esta espécie de compras, e a confiança  na honradez e zelo daquele doutor, cujas faltas só consistiam na má direção das remessas, nos induziram a escrever-lhe a 13 de janeiro de 1858 uma extensa carta, tratando-o com as deferências que lhe eram  devidas,
pedindo-lhe informações sobre as contas das compras que efetuara para  o Instituto a bem de satisfazermos a exigência do Ministério  do  Império, instruindo-o  no  modo  como  devia  fazer  as  remessas, dirigindo-as diretamente a nós, acompanhadas dos respectivos conhecimentos e faturas,
dando-lhe as  razões por que lhe fazíamos estas reclamações, e pedindo-lhe a compra dos compêndios bem como a remessa do  que  havíamos encomendado a Gonçalves  Dias, posto  que  tal  encomenda  já   fosse desnecessária.

Nesta mesma  ocasião  é  que  recebemos  uma  carta  de  Gonçalves  Dias participando-nos haver pago ao Dr. Caetano Lopes de Moura o  importe  da compra para que se lhe oferecera,  não  dos  objetos  que  lhe  havíamos pedido, por lhe ter o mesmo doutor asseverado que os alunos do Instituto de paris nunca se recreavam com os pequenos instrumentos sonoros que
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tínhamos encomendado; mas com vários jogos  como  os  de  dama,  dominó, xadrez e cartas.

Semelhante notícia bastante nos contrariou, porque, tendo encontrado  no Instituto todos esses  jogos,  nunca  os  mandamos  ensinar  aos  cegos, recusando permiti-los, por temermos que  as  emoções  do  jogo  se  lhes tornassem gratas e habituais,  distraindo-os  do  estudo,  e  fazendo-os
adquirir propensões para o vício dos mais perniciosos.

Queixamo-nos a Gonçalves Dias censurando este descomunal arbítrio do Dr. Lopes de Moura, mas ao venerando ancião nem mesmo lhe escrevemos  a  tal respeito.

Ele, porém, daí há  2  meses,  enviando-nos  a  tal  coleção  de  jogos, escreveu-nos uma  carta  cheia  de  ???;  por  persuadir-se  que  nós  o chamávamos a contas; julgava rebaixar sua dignidade fornecendo-nos essas contas e  fazer-nos  diretamente  as  remessas  das  encomendas  de  que
precisasse o Instituto, pelo modo que lhe insinuamos.

Sobre o haver comprado o que se lhe não tinha pedido, jogos  em  vez  de instrumentos,  reproduziu,  em  linguagem  discursiva  e  altaneira,  os motivos que para isso manifestara a Gonçalves Dias. Fez mais ainda,

p. 68

de tão despeitado que estava; queixou-se de nós ao Ministro do  Império, que nos ouviu, e lendo a cópia da nossa carta,  motivo  de  tal  queixa, deu-nos toda a razão. Disse-nos que não lhe respondêssemos: era  esse  o nosso desejo  e  intenção,  relevando  as  apreensões  impertinentes  do
estimável octogenário a quem,  aliás,  a  instituição  bastante  serviço devia.

Continuemos a descrição dos fatos pertencentes a 1857.

A 26 de abril enviamos ao Ministério do Império o orçamento  da  despesa para manter-se a oficina tipográfica, em pé de ensaios, como  referimos, importando este orçamento em 24$000.

A solução deste particular já não coube ao Conselheiro Luiz Pedreira  do Coutto Ferraz por haver  deixado  a  pasta  desse  ministério,  que  foi encarregada, desde o princípio do mês de maio, ao Marquês de Olinda.

A  13  deste  mês,  remetemos  ao  nosso  ministro   uma    demonstração circunstanciada das despesas do Instituto no ano financeiro de 56 a  57; outra das dívidas deixadas pela sua passada administração  e  dos  erros que esta havia cometido na confecção do orçamento da
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consignação para este ano, indicando que a quantia existente no Tesouro, e ser ela insuficiente para as despesas ordinárias até o fim de junho, e para satisfazer outras de reconhecida urgência,  indicando  a  cifra  do déficit presumível.

Remetemos também nesta ocasião o orçamento para a consignação  de  57  a 58, pedindo 25:000$000, e que fosse decretado  para  servir  desde  logo nesse nosso exercício. Justificamos as verbas deste orçamento com várias tabelas e minuciosas demonstrações, para tornarmos evidente  a  exatidão deste orçamento, a carência de sua decretação e imediata execução: assim foi decretado.

Cumprindo-nos continuar no louvável empenho do nosso antecessor de fazer conhecida no Império a nova instituição para  a  instrução  dos  meninos cegos, entregues à ignorância e à mal entendida compaixão  em  todas  as províncias, mandamos imprimir um folheto contendo um  epílogo  da  curta história da instituição, um estrato do seu  regulamento,  uma  descrição resumida dos progressos que ia patenteando  a  instrução  privativa  dos cegos e as vantagens que para o futuro dela
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podiam fruir.

No dia 15, com um ofício circular a todos os presidentes das  províncias lhes remetemos exemplares deste folheto, e lhes pedimos que os mandassem imprimir nos periódicos  mais  acreditados  das  mesmas  províncias.  Em algumas foi reimpresso, em outras extratado e comentado com louvores  à
instituição, nos artigos de fundo desses periódicos, em outras  nada  se fez sobre este assunto.

O aluno José Pereira Bastos Faria, que na  infância  havia  sofrido  por várias vezes ataques de cabeça e convulsões, desde o princípio deste mês começou a manifestar-se taciturno e com aberrações da  intelectualidade, dominado pela monomania religiosa.

A 20 caiu perigosamente enfermo com uma gastromeningite  acompanhada  de sintomas ostensivos de alienação mental.

A febre amarela, que desde o seu aparecimento  nesta  cidade,  em  1850, havia poupado a localidade deste instituto, desenvolveu-se nele este ano atacando muitos alunos  e  empregados,  que,  socorridos  imediatamente, todos se restabeleceram, à exceção do aluno
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Manoel Francisco Barbosa que caiu mortalmente ferido, porque  vivia  com lesões crônicas no fígado e mesentério.

No dia 1º de  junho,  participamos  ao  Ministro  do  Império  o  estado perigoso dos 2 mencionados alunos.

Faleceu Barbosa no seguinte dia, e perdeu nele o Instituto um dos jovens de maiores esperanças por seu talento e morigeração, o alienado,  porém, começou a experimentar  melhoras,  recuperou  as  forças  e  voltou  aos estudos, posto que sua inteligência mostrasse ainda  algumas  veleidades
mórbidas da monomania.

Todavia à vista das  melhoras,  tivemos  esperanças  de  que  seu  juízo voltasse ao  estado  normal,  e  a  bem  de  realizá-las,  empregamos  a terapêutica higiênica e medicamentosa apropriadas, isentando o aluno  de algumas regras disciplinares, e sendo menos  exigentes  na  dos  deveres
escolares.

Tendo  sido  autorizado  pelo  Exmº  Ministro  do  Império,  Conselheiro Pedreira, em aviso de 28 de abril, a comprarmos os materiais precisos  à oficina  tipográfica,  conforme  o  orçamento  desta  despesa  que   lhe apresentamos para
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contratarmos mestres de  composição  e  impressão,  tendo-nos  falado  2 indivíduos para estes empregos, a 9 de junho, oferecíamos  ao  Ministro, fazendo a proposta de Manoel Ferreira das Neves, por ser  dos  2  o  que mostrava melhores habilitações, que  se  propunha  a  servir  por  menor ordenado.

Aceita a proposta, a 21 de julho se assinou o contrato no primeiro livro de registro do Instituto, e no dia 14 de  agosto  foi  aberta  no  mesmo instituto a sua oficina  tipográfica  com  5  aprendizes.  Imediatamente fizemos a encomenda para Paris de tipos, componedores e do  mais  que  o mestre pediu, e que aqui se não encontrava para compra.

Os proprietários do prédio ocupado  pelo  Instituto  nos  dirigiram  uma carta reiterando a sua proposta à venda da propriedade, com os  terrenos de marinha adjacentes por 68 contos e sem eles por 50. Remetemos a  nova proposta  ao  Ministro  do  Império,  e  aproveitamos  a  ocasião   para
demonstrarmos as vantagens de se fazer a aquisição  deste  ou  de  outra qualquer propriedade
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para  o  Instituto,  fundando-nos  em  considerações  que  mereceram   a aquiescência do Ministro o qual pediu à Assembleia Geral  Legislativa  o crédito de 60 contos para a compra de uma propriedade para tal  destino; e esse crédito foi concedido na lei do orçamento deste ano.

O Ministro, porém, não acedeu logo à proposta da compra  da  propriedade oferecida; mandou proceder a um exame minucioso desta  propriedade  e  a sua avaliação, pela inspetoria  de  obras  públicas,  que  não  obstante encontrar o prédio carecido de grandes reparos e alguns  aumentos,  para servir ao que se destinava, o avaliou, com todas as obras e terrenos  de sua dependência, à Exceção das marinhas, em 64 contos.

Posto que o preço da avaliação fosse maior  que  o  da  proposta,  ainda assim o Ministro, com a circunspecção que o caracteriza, e zeloso como é dos dinheiros nacionais, ordenou que fizéssemos novas  indagações  sobre outras propriedades apropriadas que estivessem à venda. Uma apareceu  em São Clemente que o próprio Ministro foi conosco ver e  se  convenceu  de que, além de muito mal construída, em  péssima  localidade,  carecia  de grandes e mui dispendiosas obras.
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Nestas buscas e exames de prédios se consumiram alguns  meses,  de  modo que só a 31 de dezembro efetuou o próprio Ministro  com  o  ???  Candido Rodrigues  Ferreira,  procurador  de  Faro,  proprietário  do  prédio  e benfeitorias e da casa da viúva  Ferreira  e  Filhos,  proprietária  dos terrenos da chácara e  de  marinhas,  o  ajuste  definitivo  de  toda  a propriedade, com 12 braças de marinha, por 50 contos.

Tendo nós assistido ao próprio ajuste desde que foi  devidamente  fixado neste dia, prevenimos que de então  em  diante  não  pagaria  o  Tesouro nenhum aluguel mais pela propriedade  em  que  se  achava  o  Instituto, qualquer  que  fosse  o  tempo  que  se  gastasse  nas   medições    das
confrontações dos terrenos na apresentação dos títulos da propriedade, e na prontificação e assinatura da escritura; ao que o procurador anuiu.

tínhamos de mandar principiar o ensino da língua francesa aos alunos  do terceiro ano, e julgamos  ser-lhes  indispensável  um  dicionário  desta língua, ainda que  fosse  dos  mais  resumidos;  o  de  Constancio,  por exemplo, posto que pobre e imperfeito. Quando  em  fevereiro  escrevemos
sobre outros assuntos ao Conselheiro Marques Lisboa, lhe pedimos que nos informasse por quanto
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se imprimiria no Instituto de Paris 100 exemplares do primeiro volume daquele dicionário que  contém os significados do francês  para o português.

Chegou-nos a resposta a este tópico,  em  agosto,  participando-nos  que naquele Instituto se pedia 11 mil Francos (3:960$300) pela impressão dos 100 exemplares e 10 anos de espera. A exorbitância do preço (39$600  por cada volume) e do tempo  de  espera,  nos  espantou  de  modo  que  nela
consideramos uma recusação irrisória de se prestarem a prontificar  esta encomenda.

Escrevemos de novo, sem patentear ao Conselheiro Marques  Lisboa  nossas apreensões, porque ele apenas nos transmitiu em boa fé a informação  que recebera, e simplesmente lhe dissemos  que,  por  acharmos  o  preço  da impressão elevado e a espera longa, sobrestávamos em  mandar  efetuar  a
encomenda.

Outra informação porém que tínhamos urgência de alcançar, era a do preço de um prelo pequeno, apropriado para impressões em pontos salientes, com os seus competentes acessórios que servisse para o trabalho de  6  a  10 alunos. Estava resolvido pela
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afirmativa a dúvida de se  poder  estabelecer  no  nosso  instituto  uma oficina tipográfica  especial  aos  cegos;  era  indispensável  fazer-se provisão dos materiais necessários.

Já havíamos tomado  nota  dos  preços  de  um  prelo  pequeno  e  desses acessórios para as impressões em caracteres ordinários, calculando que o custo desses materiais para um ou outro dos  sistemas  não  podia  fazer grande diferença: a nossa nota mostrava-nos  um  custo  de  5  a  6  mil
Francos; mas convinha termos dados mais certos a fim de  podermos  pedir autorização para fazer esta despesa.  Tais  foram  os  motivos  que  nos levaram de novo a rogar ao Conselheiro Marques Lisboa que  nos  enviasse essa informação.

Na resposta, chegada no ano seguinte, vimos  com  novo  espanto  que  se pedia 18 mil Francos! Nesta resposta nos  declarava  o  Conselheiro  que tanto a informação sobre o preço da impressão do dicionário como  a  que nos enviou sobre o prelo e seus acessórios  haviam  sido  colhidas  pelo
Dr. Lopes de Moura a quem incumbira de as ir tomar.

Serão estes 2 fatos resultados do despeito daquele  doutor  conosco  por havermos encarregado a outros das compras para este instituto, e de  não irmos diretamente procurar dele essas informações?
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Seria ressentimento do chefe das oficinas de imprimir  do  Instituto  de Paris, por não ter sido agraciado com uma condecoração dada pelo Governo do Brasil, sendo ele o que mais trabalhou para o nosso instituto,  antes e depois de sua instalação, como alguém, vindo  de  Paris,  muito  tempo
depois, nos asseverava?

Encontramos este obstáculo sem sabermos  exatamente  de  onde  provinha, foi-nos mister  procurar  outros  recursos  e  fazermos  as  encomendas, mandando realizar as compras dos  materiais  indispensáveis  por  outros caminhos e por diversos agentes, enquanto não fosse possível conseguir a construção desses materiais no nosso país.

Logo que entramos para a administração  do  Instituto,  os  credores  da passada nos apresentaram suas contas, que  recusamos  aceitar  e  pagar, porque, como já referimos, era necessário extremar uma administração  da outra, e  não  tínhamos  crédito  para  estes  pagamentos,  que  só  por
autorização do Ministro do Império poderíamos efetuar.

O Ministro havia  aprovado  a  nossa  resolução,  e  os  credores  foram obrigados
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a apresentar as suas contas a requererem os  seus  pagamentos  ao  mesmo ministro.

Durante todo o mês de agosto se nos remeteram estes requerimentos com as respectivas contas para informarmos.

Achamos umas conformes e glosamos outras, deduzindo adições  do  importe de  objetos  que  não  foram  comprados  para  o  estabelecimento,  cujo pagamento pertencia à viúva Sigaud. O Ministro porém estava deliberado a indeferir todos esses requerimentos; mas nós lhe  representamos  que  as
dívidas se achavam suficientemente legalizadas,  e  que  se  não  fossem pagas o estabelecimento cairia  em  descrédito  com  prejuízo  da  nossa administração. Observamos mais que tendo-se aumentado a consignação  com 10 contos de Réis, haveria crédito  para  o  pagamento  dessas  dívidas, comprometendo-nos a não aparecer déficit algum por  causa  desse dispêndio, contanto que fôssemos encarregados de tratar com os credores, e  fazer-lhes  os  pagamentos  com  os   abatimentos   que    julgássemos proporcionais e razoáveis.

À vista destas ponderações,  o  Ministro  ordenou  o  que  lhe  pedimos, mandando entregarmos todos os papéis. Eram 9 os credores,
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as dívidas em 1:767$037.  2,  muito  pobres,  e  credores  de  diminutas quantias, foram pagos integralmente; os outros  sofreram  abatimento  de 1:126$037 de modo que foram todos pagos com a quantia de 646$000, levada a sexta verba das despesas do Instituto, que são as  que  se  fazem  com especial autorização do Ministro.

Mas para que os credores nem suspeitar pudessem que em nosso proveito os defraudamos, fizemos com que, passando  ao  Instituto  as  quitações  do total das quantias que lhes devia o Instituto, declarassem nas quitações a cifra das quantias  subtraídas,  e  que  as  cediam  em  benefício  do
Instituto. Assim foram passados os recibos que enviamos ao  Ministro  em nosso  ofício  de  16  de  outubro, participando-lhe achar-se o estabelecimento totalmente livre de dívidas, como desde então até  agora se tem mantido.

Ainda  em  agosto,  informamos, como  era de justiça, em favor do requerimento de D. Adele Maria Luísa Sigaud que pedia o emprego  efetivo de professora de música das alunas deste instituto, que estava exercendo interinamente. Esta pretensão foi deferida por decreto a
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9 de agosto deste ano.

Pelo de  10  de  setembro  havíamos  sido  nomeados  médico  efetivo  do Instituto com o ordenado  da  tabela  provisória  lugar  que  até  então tínhamos exercido gratuitamente.

Apareceu no dia 15 deste mês a  primeira  doação  pecuniária,  feita  ao Instituto por Antonio da Silveira  Figueiredo  Chaves,  que  numa  causa cível contra Manoel Francisco da Rocha desistiu da ação, porque este  se sujeitou a entregar 100$000 em benefício do estabelecimento.

Tendo contemplado no orçamento da consignação para 1857-1858  a  despesa que fora calculada  para  o  pagamento  de  uma  mestra  para  trabalhos materiais das alunas, e havendo na justificação deste orçamento mostrado a indispensabilidade desta mestra, achando-se decretada  a  consignação,
oficiamos a 12 de outubro ao Ministro do  Império,  pedindo  autorização para contratar a mencionada mestra e que  fosse  nomeada  inspetora  das alunas D. Maria Benedita da Costa, com o  ordenado  indicado  na  tabela provisória,  por  possuir  as  precisas  habilitações,  e  por   exercer
gratuitamente este trabalhoso
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emprego desde dezembro do ano antecedente.

Esta nomeação foi logo feita, e a autorização para  contratar  a  mestra nos foi concedida.

A 7 de novembro, participamos haver efetuado este contrato com D. Rosa Albertina de Mello, cujo contrato foi aprovado, e no dia 1º  de  janeiro de 1858 tomou ela posse do emprego,  assinando  o  respectivo  contrato, exarado no livro de registro do Instituto.

Enviamos à  aprovação  do  Comissário  do  Governo  o  programa  para  a solenidade dos exames públicos e distribuição dos prêmios, em ofício  de 10 de novembro e neste mesmo ofício lhe lembramos  que,  fechando-se  as aulas no dia 15, esperávamos que marcasse dia e hora  em  que,  com  sua assistência, se procedesse aos exames particulares.

Aproveitamos a ocasião para lhe recordarmos a solução da nossa  proposta sobre a  qualidade  dos  prêmios  que  se  devia  conferir  aos  alunos, insistindo na conveniência das medalhas.

Pela resposta do Comissário do Governo ficamos cientes que o Ministro do Império havia aprovado o programa bem
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como a nossa proposta de serem medalhas os prêmios dos alunos, e que  os exames particulares teriam lugar no dia 17.

Não havia tempo para se cunharem as medalhas, por cujo motivo neste  ano consistiriam em chapas de prata ovais com as inscrições do  verso  e  do reverso abertas a buril.

Já referimos qual a divisão e  distribuição  que  fizemos  no  princípio deste ano das matérias  da  instrução,  indicadas  na  lei  orgânica  do Instituto, pelos 8 anos do curso fixados na mesma lei, cuja distribuição foi aprovada pelo Comissário do Governo e pelo Ministro do Império.

Neste ano, 3º da fundação da instituição, eram 3 as turmas  pertencentes aos respectivos anos, que deviam passar pelos exames particulares no dia marcado.

No 1º ano foi 1 aluno aprovado plenamente com distinção, e  4  aprovados simplesmente.

No 2º ano foram 2 aprovados plenamente com distinção e 4 simplesmente.

no 3º ano foram aprovados plenamente, sendo 1 deles  com  distinção.  Os deste ano deram provas notáveis em gramática  francesa,  conjugação  dos verbos desta língua, e versão dela para a portuguesa, instrução que lhes fornecera, durante o ano, a inspetora das alunas, D. Maria Benedita
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da Costa.

Nas provas em música, distinguiu-se, entre todos, um dos  alunos  do  3º ano. Não fizeram exames 5, por não se acharem prontos.

Antes de fazermos subir à  aprovação  do  Governo  o  programa  para  as solenidades dos exames públicos e  distribuição  dos  prêmios,  havíamos consultado ao Comissário do Governo se devíamos limitar-nos à leitura de um simples discurso, ou apresentar um relatório do que tivesse  ocorrido no decurso do ano; decidiu, como mais conveniente, que apresentássemos o relatório, e concordou que o dividíssemos em determinados artigos em que expuséssemos qual o pessoal dos alunos - o seu estado sanitário -  o  de sua instrução - o da aprendizagem de seus trabalhos materiais;  qual  em geral o seu comportamento civil e moral; o que ocorresse de essencial na
administração - o estado da biblioteca -  uma  grata  menção  dos  nomes daquelas pessoas que tivessem feito benefícios ao Instituto em  serviços ou doações - e um ou outro capítulo mais sobre fatos  ou  circunstâncias dignas de expressa referência, terminando o  relatório  com  os  devidos
agradecimentos
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às Suas Majestades Imperiais e às Sereníssimas Senhoras Princesas quando se dignarem honrar o Instituto com suas augustas presenças, e o amparo e constantes benefícios que lhe liberaliza Sua Majestade o Imperador.

Tal foi a norma ainda que mal desempenhada, que desde  então  até  agora havemos sempre seguido: e  como  estes  relatórios  contêm  a  descrição resumida do que se passa de mais importante em todo o ano,  constituindo essa descrição a nossa história cronológica, nos  escusamos  de  inserir nela estes relatórios.

Sua Majestade Imperial dignou-se ordenar que no dia  7  de  dezembro  se fizessem os exames públicos e a distribuição dos prêmios; e  nesse  dia, com Sua Majestade a Imperatriz, outorgaram ao Instituto a elevada  honra de virem assistir aos exames dos meninos cegos, e de  distribuírem-lhes,
com suas próprias e augustas mãos, os prêmios que lhes concederam.

O concurso foi luzido  e  numeroso  e  recebidos  os  soberanos  com  as homenagens do estilo; tendo ocupado os seus lugares,  depois  da  devida vênia, fizemos a leitura do nosso relatório *

* Finda a leitura do nosso relatório, tivemos
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a honra de dirigir a Sua Majestade a Imperatriz a seguinte alocução:

"Senhora! A inefável bondade com que  V.  Majestade  Imperial  abriga  a todos os desditosos carecidos de amparo, vence o sentimento doloroso que constrange sua alma  sensível,  ao  espetáculo  enternecedor  dos  olhos opacos e carcomidos destes lastimáveis educandos, para vir animá-los nos seus estudos e trabalhos.

"O interesse sagrado que assim V. Majestade Imperial patenteia em  favor deles, é mais uma das muitas virtudes da  bem  amada  soberana  do  povo brasileiro, convidado, por tão tocante exemplo, a se  interessar  também por estes órfãos da luz.

"Como poderão eles agradecer tão sublime e valiosa proteção?  Só  de  um modo, senhora, e eles o empregam: é suplicando a Deus em suas orações de todos os dias, pela vida, saúde e prosperidades
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de Vossa Majestade Imperial, de seu  augusto  esposo,  das  Sereníssimas Senhoras Princesas e pela prosperidade da Sua Imperial dinastia."

A que por último dirigimos a Sua  Majestade  o  Imperador  foi  como  se segue:

"Senhor! De Vossa Majestade Imperial têm dimanado todos os benefícios de que tem gozado esta nascente instituição, assim como emana do  astro  do dia o benigno calor que dá vida às plantas, que excita a fragrância  das flores, que abrilhanta o seu colorido, e que sazona os frutos.

"O  paternal  e  magnânimo  coração  de  Vossa    Majestade    Imperial, deleitando-se em preparar um futuro venturoso para os meninos cegos  que existam no Brasil; sentirá grande prazer, se nas  provas  que,  os  aqui presentes, vão manifestar, Vossa Majestade Imperial conhecer,  que  eles
sabem aproveitar as dádivas da Sua tão solícita beneficência.

" *

Seguiram-se

Os exames dos alunos nos 3 anos do seu  curso  de  estudos  elementares, causando surpresa as provas que deram  no  estudo  da  língua  francesa, ensinada sem socorro de dicionário.

Continua no próximo número.

Qualquer colaboração, escrever para: vtr.alberto@gmail.com

Vitor Alberto da Silva Marques



#4.  DV EM DESTAQUE

Colunista: JOSÉ WALTER FIGUEREDO  (jowfig@gmail.com)

Plano da OMS de redução de doença ocular vai até 2019

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) referentes a 2010, 285 milhões de pessoas em todo o mundo, o equivalente a 4,24% da população do planeta, têm alguma deficiência visual.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) referentes a 2010, 285 milhões de pessoas em todo o mundo, o equivalente a 4,24% da população do planeta, têm alguma deficiência visual. Desse grupo, 14%, ou 39 milhões, são cegas. O que chama mais atenção é que, segundo o órgão, 80% dos casos poderiam ser evitados.
No que se refere a quem tem baixa visão, o principal problema, com 42% do total dos casos registrados, são os erros de refração não corrigidos, ou seja: miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia que, se não são tratados, podem levar à baixa visão severa e até à cegueira. Em segundo lugar vem a catarata, com 33%, doença que pode ser corrigida numa cirurgia relativamente simples.
Entre os cegos, é exatamente a catarata a principal causa, com 51% dos casos, seguida pelo glaucoma, que é responsável por 8%. Apenas 4% ficaram cegos na infância.
Mas números sozinhos não mudam nada. Para tentar mudar esse retrato, a OMS criou o Plano de Ação para Prevenção da Cegueira Evitável e de Deficiências Visuais 2014-2019, um conjunto de esforços que depende da ação de cada país-membro, e de cada cidade, para que as metas sejam alcançadas. A principal delas é que, até 2019, as doenças oculares sejam reduzidas em um quarto.

Fonte: F123

***

Ônibus poderão ter equipamentos sonoros para avisar sobre paradas

Projeto de Lei obriga a instalação, em ônibus, metrôs e outros veículos de  transporte público, de equipamentos sonoros que informem aos passageiros sobre os pontos de parada

Projeto de Lei obriga a instalação, em ônibus, metrôs e outros veículos de transporte público, de equipamentos sonoros que informem aos passageiros sobre os pontos de parada – nome, localização, tempo de permanência e possível integração a outros tipos de transporte.
A Câmara analisa o Projeto de Lei 6161/13, do deputado Major Fábio (DEM-PB), que obriga a instalação, em ônibus, metrôs e outros veículos de transporte público, de equipamentos sonoros que informem aos passageiros sobre os pontos de parada – nome, localização, tempo de permanência e possível integração a outros tipos de transporte.
A intenção do autor é facilitar a vida de pessoas com deficiência visual ou até mesmo de analfabetos. “Para as pessoas com deficiência visual que utilizam o transporte público coletivo, contar com informações emitidas por equipamento sonoro sobre os pontos de parada e dos terminais mostra-se benéfico, senão essencial aos seus deslocamentos, sobretudo nos grandes centros urbanos”,defendeu.
A proposta altera a Lei de Acessibilidade (Lei 10.098/00), que já obriga o 
transporte público a cumprir requisitos de acessibilidade. Esses requisitos, no entanto, não estão especificados na lei, mas vinculados à regulamentação do Executivo.
Tramitação
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de 
Seguridade Social e Família; Viação e Transportes; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Fonte: ITS Assistiva

***

Francisco será primeiro papa a receber pessoas cegas e com deficiência

A reunião com essas pessoas está programada, segundo o escritório de imprensa da Santa Sé, para o dia 29 de março, e se realizará na Sala Paulo VI, do Vaticano.

O Papa Francisco se converterá, ao final deste mês, no primeiro pontífice a reunir-se com pessoas cegas e com deficiência auditiva em uma audiência oficial.
Em declarações ao Grupo ACI, Jakob Badde, um dos membros da comunidade de pessoas surdas que participarão do encontro com o Papa, indicou que “alegro-me que o Papa esteja fazendo que todos tomem consciência do nosso mundo ao ter uma audiência conosco pela primeira vez”.
“Temos uma grande deficiência, e a maioria das pessoas não sabe por que e o que significa para nós”, disse.
Badde é oriundo da Alemanha e é filho do jornalista Paul Badde, um ex-correspondente em Roma do jornal alemão Die Welt.
Badde assegurou que depois de pesquisar descobriu que “nunca houve uma audiência oficial para os surdos”.
“Provavelmente sempre houve surdos nos (eventos de) outros Papas. Mas um Papa nunca nos convidou pelo fato de sermos surdos”, disse.
O Papa Francisco, disse Badde, “convidou-nos para a audiência em Roma, no centro da Igreja, e a esperamos”.
Sobre a importância de um encontro assim para as comunidades de surdos e cegos, Badde destacou que “todos vivemos uma vida plena com alegria e tristeza, e constantemente nos comunicamos entre nós. Por isso é que a reunião com o Papa é de suma importância”.
Falando de suas expectativas pessoais, Badde expressou sua esperança de que “possamos desenvolver uma relação pessoal com o Sucessor do Apóstolo Pedro através deste encontro”.
“Quando era pequeno e fui com o meu pai a Fulda (Alemanha) para ver o Papa João Paulo II, ele me abençoou e me beijou em ambos os ouvidos”, recordou, acrescentando que “seria bonito se o Papa Francisco pudesse mudar a vida de todos nós os surdos para melhor”.

Fonte: O Caminho

***

Samsung lança capa ultrassônica de smartphone para auxiliar pessoas com deficiência visual

A Samsung anunciou hoje uma capa ultrassônica para o smartphone da marca chamado Galaxy Core Advance, um dispositivo voltado para usuários com deficiência visual.

O aparelho emite ondas ultrassônicas sempre que um objeto é localizado em um raio de 2m de distância do usuário. Com isso, a empresa espera que essa capa ajude as pessoas a se locomover. Quando algo é detectado pelo aparelho, o smartphone vibra ou toca para alertar que uma pessoa ou objeto se aproxima.
Futuramente, o gadget poderá ser adaptado para outros modelos de smartphones. Ele chega ao mercado americano e sul-coreano nas próximas semanas e ainda não tem previsão de chegada ao Brasil.  O Galaxy Core Advance tem processador dual core de 1,2 GHz, tela de 4,7 polegadas, 1GB de RAM, Android Jelly Bean 4. 2, câmera de 5 MP, bateria de 2. 000 mAh e conexão Wi-Fi de alta velocidade (802. 11 b/g/n).  
A empresa também anunciou dois novos recursos para o Galaxy Core Advance: os acessórios chamados Optical Sean Stand e o Voice Label. O primeiro é um pedestal capaz de reconhecer textos e imagens e ler em voz alta para o usuário. O segundo auxilia na distinção de objetos, permitindo a criação de notas e etiquetas de voz. Com a tecnologia NFC, que conecta as etiquetas ao smartphone, os usuários podem gravar e acessar as anotações quando precisarem. pedestal De acordo com a Samsung, os gadgets foram criados após pesquisa e entrevistas realizadas com deficientes visuais, que apontaram suas necessidades.

Fonte: Portal Nacional de Tecnologia Assistiva



#5. DE OLHO NA LEI

Colunista: MÁRCIO LACERDA (  marcio.o.lacerda@gmail.com)

Idosos e pessoas com deficiência terão auxílio de servidores para acesso ao PJe 
Alterada recomendação sobre acessibilidade nos tribunais 
Pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 60 anos ou que tenham alguma dificuldade em utilizar autos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em formato eletrônico contarão com auxílio de servidores da Seção de Protocolo para a consulta, digitalização e envio de peças processuais e documentos por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O sistema, desenvolvido por CNJ, tribunais e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para automação do Judiciário, passou a ser utilizado pelo Conselho no dia 3 de fevereiro. Em um primeiro momento, está sendo utilizado apenas para o trâmite de novos processos. Em seguida, substituirá em definitivo o sistema e-CNJ, usado desde 2007.

O auxílio a pessoas portadoras de alguma deficiência ou idosos já é feito hoje pelos servidores da Seção Protocolo do CNJ. A preocupação com a inclusão deste público no novo sistema recebeu atenção especial do CNJ, com a inserção do artigo 18 na Resolução CNJ nº 185, que disciplina o Pje.

Segundo o caput do artigo, “os órgãos do Poder Judiciário que utilizarem o Processo Judicial Eletrônico (PJe) manterão instalados equipamentos à disposição das partes, advogados e interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais, digitalização e envio de peças processuais e documentos em meio eletrônico”. Já o parágrafo 1º determina que “os órgãos do Poder Judiciário devem providenciar auxílio técnico presencial às pessoas com deficiência e que comprovem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”.

Para o conselheiro Rubens Curado, relator da proposta de resolução, ao determinar que os tribunais mantenham estrutura de apoio para consulta a processos, digitalização e envio de peças, a norma garante uma transição tranquila do modelo em papel para o eletrônico aos advogados com eventuais dificuldades de adaptação ao sistema ou impossibilitados de utilizá-lo.

Segundo o conselheiro, “com essa previsão, notadamente para os advogados e partes com deficiência ou com idade igual ou superior a 60 anos, faculta-se a consulta e peticionamento no PJe, em essência, da mesma forma como no processo em papel, já que basta ao profissional se dirigir ao fórum munido da petição em arquivo ou impressa para protocolá-la nos autos, com a vantagem de que nem sequer será necessário imprimir a peça processual. Isso se não quiser ou puder fazê-lo pela internet, de qualquer lugar do mundo”.

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/27845-idosos-e-pessoas-com-deficiencia-terao-auxilio-de-servidores-para-acesso-ao-pje; acessada em: 20 de março de 2014.

A Recomendação n. 27, editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2009, para incentivar os tribunais brasileiros a adotarem medidas para ampliar o acesso das pessoas portadoras de deficiência às unidades do Poder Judiciário, foi alterada pelo Plenário na última sessão ordinária, realizada em 11 de março. A mudança foi sugerida pelo presidente do órgão, ministro Joaquim Barbosa, e é bem pontual: visa à adequação dos púlpitos destinados à sustentação oral e pronunciamentos.

A alteração, contida na nova Recomendação, de número 48, foi aprovada pelos conselheiros por unanimidade. Ela alterou a alínea “a” da Recomendação n. 27, que trata das medidas possíveis para garantir a acessibilidade nos fóruns e demais unidades da Justiça. O dispositivo sugere às cortes, por exemplo, a construção ou reforma de rampas, a instalação de elevadores, a reserva de vagas em estacionamentos, a instalação de piso tátil direcional e de alerta, a implantação de sinalização sonora para pessoas com deficiência visual e de sinalizações visuais acessíveis para atender aqueles que sofrem de deficiência auditiva, assim como a adaptação de todo o mobiliário – o que inclui os púlpitos. 
  
A recomendação visa também conscientizar servidores e jurisdicionados sobre a importância da acessibilidade como garantia ao pleno exercício de direito. Por essa razão, propõe aos tribunais que instituam comissões para planejar, elaborar e acompanhar os projetos e as metas direcionados à promoção da acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência.

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28026:cnj-altera-recomendacao-sobre-acessibilidade-nos-tribunais; acessada em: 25 de março de 2014.

Márcio de Oliveira Lacerda
De Olho na Lei
E-mail: marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @marciolacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

Colunista:  SALETE SEMITELA (saletesemitela@terra.com.br)


* A Crise da Educação das Pessoas com Deficiência Visual no Paraná 
(Enio Rodrigues da Rosa)

    Neste breve escrito, vamos fazer alguns apontamentos preliminares, sobre o que estamos aqui denominando de a crise da educação das pessoas com deficiência visual no Estado do Paraná.
Trata-se, pois, de um texto com as primeiras aproximações de uma reflexão que esperamos encontre eco entre as pessoas que vivenciam esta realidade como trabalhadores da educação, como pessoas com deficiência visual que também são educadores, como usuárias dos serviços especializados e como pessoas simplesmente interessadas com os rumos da educação das pessoas com deficiência visual.
    O Estado do Paraná já foi considerado uma das unidades da federação mais avançadas, quando o assunto era a educação escolar das pessoas cegas ou com baixa visão.
Em meados da década de oitenta do século passado, a Secretaria de Estado da Educação (SEED) / Departamento da Educação Especial (DEE), hoje, Departamento da Educação Especial e Inclusão Educacional (DEEIN), definiu qual seria a política educacional para as crianças, jovens e adultos cegos ou com baixa visão, nas escolas públicas estaduais, municipais e mesmo nas escolas privadas.
Naquele contexto, enquanto a educação das pessoas com deficiência mental, hoje, deficiência intelectual, seguiu o caminho das escolas especiais, organizadas numa rede antiga principalmente pelas APAES, a educação escolar dos alunos cegos ou com baixa visão, seguiu a tendência
nacional, definida pela equipe da área visual do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), estruturado dentro do Ministério da Educação e Cultura.
    De acordo com a política do CENESP - área visual, esses educandos deveriam estar matriculados nas escolas do ensino comum recebendo os atendimentos especializados nas Salas de Recursos. Na realidade, verdade seja dita: o Brasil não tem tradição de escolas especiais para alunos cegos ou com baixa visão. As poucas criadas e ainda remanescentes, não obstante a séria crise que hoje estão enfrentando, foram criadas juntos aos Institutos de Cegos esparramados em algumas capitais de alguns Estados do país.
Para quem conhece um pouco da história da educação das pessoas com deficiência visual no Brasil, sabe muito bem que a democratização do acesso a educação escolar deste alunado, não acontece por dentro das escolas especiais. Aliás, a educação oferecida por essas escolas sempre foi muito criticada, não apenas por pesquisadores, mas inclusive pelas próprias pessoas cegas dotadas de espírito critico.
    No início da década de oitenta do século XX, no Estado do Paraná, a educação escolar desses educandos, estava praticamente localizada na capital. Naquele momento, já havia a experiência da escola especial do Instituto Paranaense de Cegos (IPC), mas outras experiências com crianças, jovens e adultos frequentando escolas comuns, também já estavam em marcha e com bons resultados acadêmicos. Aliás, antes mesmo da fundação do IPC em 1939, em 1932, já encontramos registros de aluno cego frequentando escola do ensino comum, mediante parecer favorável do
então Conselho Federal da Educação.
    Mesmo assim, parece importante fazer o registro que, com a (fundação da Associação dos Pais e Amigos das Pessoas com Deficiência visual) APADEVI, em 1972, houve uma tentativa de trazer para dentro da área visual, o modelo apaeano. Isso fica evidente na própria escolha da sigla APA, ou seja, Associação de Pais e Amigos, que é também a mesma da APAE, ou seja, Associação de Pais e Amigos. A diferenciação dava-se apenas no final: deficiência visual ou excepcional.
Outro dado que também confirma a tentativa, é que o modelo da APADEVI tentou ser implantado no Estado, muito mais por iniciativa de alguns professores especializados, do que por iniciativa ou orientação da SEED/DEE. Na realidade, a ideia de uma rede privada de atendimento não vingou e o que prevaleceu mesmo foi a estruturação de uma rede pública de Centros de Atendimentos  Especializados para pessoas com deficiência Visual, localizados nas escolas públicas do Estado.
Portanto, naquele momento o Estado do Paraná fez uma clara opção de que a educação escolar dos alunos cegos ou com baixa visão, deveria ocorrer nas escolas do ensino comum, públicas ou privadas. Mas, para que isso acontecesse, seria necessário realizar a formação dos professores
especializados que iam, posteriormente, exercer a função pedagógica nos CAEDVS. E isso foi feito através de diversos cursos de "Adicionais" localizados em diversas regiões do Estado.
    Nas primeiras décadas do século passado, Vigotski já havia destacado que era necessário acabar com a educação segregada, invalida para a formação das pessoas cegas.
Dizia ele:
Também é necessário acabar com a educação segregada, inválida para os cegos e desfazer os limites entre a escola especial e a normal: a educação da criança cega deve ser organizada como a educação da criança apta para o desenvolvimento normal; a educação deve formar realmente do cego uma pessoa normal, de pleno valor no aspecto social e eliminar a palavra e o conceito de "deficiente" em sua aplicação ao cego". (1997, 87, grifos do autor).
Em outra passagem ele acrescenta afirmando:
Ao analisar o processo de educação da criança cega, desde o ponto de vista da teoria dos reflexos condicionados, chegamos oportunamente ao seguinte: no aspecto fisiológico não há uma diferença de princípio entre a educação da criança cega e da vidente. Esta coincidência não nos deve
assombrar, já que anteriormente expomos que a base fisiológica da conduta manifesta a mesma estrutura que a superestrutura psicológica. Deste modo, de diferentes extremos abordamos o mesmo.
A coincidência dos dados fisiológicos e psicológicos deve convencer-nos ainda mais da veracidade da conclusão fundamental. Podemos formulá-la da seguinte maneira: a cegueira, como uma deficiência limitada, proporciona os impulsos para os processos de compensação, que conduzem à formação de uma série de particularidades na psicologia do cego e que reorganizam todas as diferentes funções particulares inferiores ao ângulo da tarefa fundamental, vital. Cada função particular do aparato psíquico do cego tem suas particularidades, frequentemente muito significativas em comparação com os videntes; este processo biológico de formação e acumulação das particularidades e desvios do tipo normal, abandonado a sua própria sorte, no caso de viver o cego no mundo dos cegos, conduziria inevitavelmente à criação de uma raça peculiar de pessoas.
"Sob a pressão das exigências sociais dos videntes, dos processos de supercompensação e utilização da linguagem, iguais nos cegos e nos videntes, todo o desenvolvimento destas particularidades se forma, de maneira que a estrutura da personalidade do cego, em geral, tem uma tendência para um determinado tipo social normal". (VIGOTSKI, 1997, p. 83).
    De fato, a possibilidade do uso comum da mesma palavra, utilizada pelas pessoas cegas e as pessoas videntes, ao lado das pressões sociais resultantes da relação conflituosa entre pessoas cegas e pessoas videntes, realmente, pode fazer das pessoas cegas pessoas normais nos aspectos sociais e psicológicos. Nesta perspectiva, a educação escolar das pessoas com deficiência visual, realizada junto com as pessoas videntes, joga peso decisivo e pode definir o destino social das pessoas
cegas em termos de futuro profissional e social.
Se esta não era exatamente a perspectiva que estava colocada naquele momento, em termos de concepção sobre a real compreensão sobre as possibilidades e os limites das pessoas com deficiência visual, ao menos a SEED/DEEIN, definiu o caminho correto da educação escolar desses
educandos no Estado do Paraná.
Agindo nesta direção, a equipe da área visual do DEEIN, no período compreendido entre meados da década de oitenta e meados da década de noventa do século passado, conseguiu estruturar uma rede de CAEDVS em diversos municípios do Estado. A partir desta data, houve um freamento deste processo e a rede instalada de hoje, é praticamente a mesma do final da década de noventa.
Para se ter uma ideia do que estamos falando, hoje, temos em todo o Estado, 149 CAEDVS em diversos municípios, sendo 107 mantidos pela SEED/DEEIN e 142 mantidos pelas Secretarias Municipais da Educação.
Aparentemente, um dado interessante que pode ter contribuído para esta estagnação na ampliação desta rede, foi a decisão da SEED/DEEIN, de a partir do início da década de noventa, transferir a responsabilidade da abertura dos CAEDVS, para os municípios.
Além dos 149 CAEDVS, hoje, o Estado ainda conta com 30 Salas de Recursos do tipo II, repassadas pelo MEC e 5 CAPS - Centro de Apoio Pedagógicos às pessoas com Deficiência Visual, em cinco municípios polos regionais (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Francisco Beltrão).
Ainda, conta com 12 instituições para pessoas com deficiência Visual, conveniadas com a SEED/DEEIN, que prestam serviços especializados na área. Dessas, 06 transformaram-se em Escola de Educação Básica na Modalidade Especial, num processo aparentemente equivocado de
interpretação feito pela SEED/DEEIN, da Resolução N. 108 de 2009, do Conselho Estadual da Educação (CEE). Aparentemente equivocado, porque o CEE havia autorizado esta transformação apenas na área intelectual, já que tal pedido fora feito pela Federação das Apaes, com o propósito de
encontrar uma solução pontual que existia localizadamente nas escolas especiais mantidas pelas Apaes.
Hoje, depois de quase 30 anos do início da instalação da rede, os 149 CAEDVS, as 30 Salas de Recursos e os 05 CAPS, cobrem no máximo 50% dos 399 municípios existentes no Estado.
A luz desses dados preliminares significa dizer que a metade dos municípios estão descobertos dos atendimentos especializados na área da deficiência visual.
    Portanto, se realmente pensamos a inclusão como um processo para além da simples garantia da matricula dos alunos com deficiência visual nas escolas públicas, precisamos com urgência ampliar esta rede e garantir o Atendimento Educacional Especializado (AEE), conforme previsto no inciso
III do Artigo 208 da Constituição Federal de 1988 e no Artigo 24 da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Juntos, os serviços antes nominados atendem aproximadamente 700 pessoas cegas e aproximadamente 6.000 com baixa visão em todo o Estado. É claro que este número deve ser bem maior, pois não temos aqui computados os dados das redes municipais, das escolas privadas e das universidades.

    De acordo com os resultados do Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Estado do Paraná, 16,55% da população (1.728.671) declararam possuir algum tipo de deficiência visual (IBGE, 2010).
Dentro deste universo, o IBGE pesquisou quem declarou não enxergar nada, quem enxergava pouco e quem apresentava alguma dificuldade de enxergar.
Também de acordo com o IBGE, a população do município de Curitiba é de 1.751.907 milhão, sendo que dessas, 0,38% (6.784) declararam não conseguir enxergar de modo algum, 2,09% (36.641) declararam possuir grande dificuldade para enxergar e 12,8% (224.771) declararam possuir alguma dificuldade para enxergar, totalizando 15,3% da população (268.196) com algum grau de deficiência visual.
Ora, mesmo quando excluímos aquelas pessoas que declaram apresentar apenas alguma dificuldade de enxergar e nos concentramos apenas naquelas pessoas que podemos enquadrar na categoria de cegas ou com baixa visão, vamos constatar que o número de pessoas com deficiência visual fora da
escola ou sem o Atendimento Educacional Especializado, por certo ainda é muito grande.
Por exemplo, pelo que vimos, se juntarmos o número de pessoas cegas ou com baixa visão, em Curitiba, temos mais de 40.000 pessoas com deficiência visual. Contudo, se somarmos o número de pessoas que frequentam as cinco instituições e mais os outros serviços especializados que conhecemos, públicos ou privados, não temos mais do que três o quatro mil sendo atendidas.
Desta forma, fazendo uma continha básica, aparentemente, temos somente em Curitiba, capital do Estado, mais de 35.000 pessoas com deficiência visual sem nenhum tipo de atendimento especializado.
Apenas como exercício mental, se trouxemos para esta reflexão preliminar a realidade do Estado, vamos constatar que um número considerável de pessoas com deficiência visual, sobretudo adultas e idosas, não estão tendo garantido o direito á educação, conforme previsto no Artigo 205 da
CF de 1988.
Ainda que relativamente incompletos esses dados já nos dão ao menos uma dimensão aproximada da dura realidade das pessoas com deficiência visual que necessitam de atendimentos especializados, sejam eles da Saúde, da Educação, da Assistência Social, ou de qualquer outra política pública de responsabilidade dos municípios, do Estado ou da União.
Se na capital do Estado, cidade vendida ao Brasil e ao mundo como a mais moderna, mais acessível e a mais ecológica, esta é a realidade das pessoas com deficiência visual, imagine então como andam as coisas lá naqueles grotões das diversas regiões do Estado.

    Neste processo de reflexão que estamos realizando sobre a crise da educação das pessoas com deficiência visual no Estado, precisamos também destacar as precárias condições dos espaços físicos onde funcionam os Centros Especializados mantidos pela SEED/DEEIN. Contudo, verdade seja dita: esta mesma precariedade identificamos também nos Centros mantidos pelas Secretarias municipais da educação, nos municípios onde os Centros foram municipalizados.
Além desta constatação, existe ainda as precárias condições dos equipamentos tecnológicos, didáticos pedagógicos ou outros materiais de tecnologias assistidas que poderiam contribuir no processo ensino aprendizagem das pessoas cegas ou com baixa visão.
Já faz muito tempo que a SEED/DEEIN, não compra equipamentos para a área visual. Ainda no final do governo anterior, havia rumores de uma compra de equipamentos, incluindo diversos artigos, insumos e instrumentos utilizados por alunos cegos, com baixa visão ou pelos professores
especializados desta área.
No entanto, a compra estimada em cerca de três milhões de reais não foi feita naquele governo, três anos desse também já se passaram e não temos noticias que esses equipamentos serão comprados até o final desta gestão.
Além do mais, se não bastassem as precárias condições dos espaços físicos e da falta dos materiais tecnológicos e didáticos pedagógicos, temos também o fator recursos humanos como mais um complicador. Aqueles professores que fizeram os chamados cursos adicionais, como preparação
lá no início para poderem atuar como especialistas nos Centros especializados, já estão em vias de aposentadoria.
Apesar das limitações daquela formação acadêmica e das limitações individuais daqueles profissionais, eles ainda são mais bem preparados do que esses que hoje estão sendo formados pelos cursos de pós graduação das universidades. Os cursos atuais formam apenas os generalistas que
chegam nos Centros sem saber se quer o Braille, requisito básico elementar para professores de pessoas cegas.
Neste processo, temos dois problemas realmente sérios que precisam ser enfrentados com urgência: a falta de preparo não apenas dos professores das escolas comuns, mas também a falta de preparo dos próprios professores especializados que pouco ou praticamente nada conhecem da realidade e das necessidades específicas das pessoas cegas ou com baixa visão.
Infelizmente, ainda existem professores regentes que simplesmente ignoram os alunos cegos ou com baixa visão, utilizando-se do argumento que não sabem como lidar ou que este não é um problema deles.

    Ainda na mesma perspectiva, devemos lembrar também um dos problemas mais sérios, sem solução não apenas no Estado do Paraná, mas em praticamente em todo o território brasileiro. Trata-se da falta dos livros didáticos em Braille, para os alunos cegos e os livros com caracteres ampliados, para os alunos com baixa visão.
Enquanto os alunos que enxergam iniciam as aulas todos os anos letivos já com os livros disponíveis, os alunos com deficiência visual muitas vezes iniciam o ano e terminam sem que tenham recebidos os livros didáticos. Com isso, esses alunos são duplamente prejudicados, pois se
já não bastassem os prejuízos que são obrigados a suportar pela perda da visão, ainda são mais uma vez "condenados" porque são obrigados a estudarem de orelha, ou seja, frequentam as salas de aulas como ouvintes.
O mais grave nesta situação, é que isto não acontece por falta de solução já disponível em termos de conhecimentos tecnológicos no mercado. Não podemos nem mesmo afirmar de modo tão enfático que isso acontece somente por falta de dinheiro nos orçamentos públicos dos municípios, do Estado e muito menos da União.
Na realidade, a responsabilidade direta da distribuição dos livros didáticos, inclusive os livros em Braille ou com caracteres ampliados, é do Ministério da Educação, através do Programa Nacional do Livro. Quando o MEC faz a aquisição dos livros das editoras, deveria exigir dessas uma cota de livros em Braille ou com caracteres ampliados. Acontece que neste caso, existe um esquema violento e pesado de interesses econômicos das editoras que nem mesmo o governo federal ainda conseguiu quebrar.
Aparentemente, a solução encontrada pelo MEC e as editoras, está na obrigação que as editoras que possuem os direitos autorais dos livros escolhidos, ficam obrigadas a disponibilizarem uma versão digital num formato específico, para ser posteriormente imprimido nos CAPS ou outras estruturas de impressão esparramadas pelo país.
Trata-se, pois, de um arranjo que solucionou o problema das editoras, mas não definitivamente o problema dos alunos que continuam estudando nas escolas sem a garantia do acesso aos livros, como acontece com os seus colegas sem deficiência visual.
Por isso, mesmo quando os livros digitalizados chegam nos CAPS, eles não podem ser imediatamente inseridos nas impressoras Braille, sem antes precisarem passar por devidas e necessárias adaptações ou reconfigurações de sistemas e linguagens das máquinas de impressão.
Resumindo, trata-se de um processo um pouco mais complexo e demorado, para que os livros possam ser produzidos com o mínimo de qualidade, de sorte que os alunos recebam materiais em condições de acesso e facilidade de localização das páginas e compreensão dos textos.

Contudo, existe um agravante neste processo de produção dos livros, uma vez que os CAPS só produzem os livros em Braille. Os livros com caracteres ampliados, destinados aos alunos com baixa visão, que são a maioria, são da responsabilidade da Área Visual do DEEIN. Na realidade, há neste caso, uma verdadeira confusão e transferência de responsabilidades, na medida que em certos casos quem faz é o próprio DEEIN, em outros esta responsabilidade é dos NRE, ou ainda cobra-se das escolas onde os alunos estudam.
Enquanto os livros em Braille possuem um padrão único, pois o Braille serve para qualquer aluno cego que já aprendeu está forma de escrita e leitura, os livros ampliados precisam ser feitos de acordo com as necessidades próprias de cada pessoa, já que cada uma delas possui graus de visão diferenciados. Neste caso, o tamanho de uma letra com uma devida coloração serve para este aluno, mas não pode servir para o outro. Isso transforma a produção dos livros ampliados num processo bem mais complexo, demorado e mais caro.
Parte disso realmente poderia ser resolvido com o uso dos livros digitais por este alunado. Contudo, para que isso fosse possível, cada aluno deveria possuir em sala de aula e mesmo na sua residência um micro computador e a garantia de todos os textos digitalizados, inclusive os textos de apoio que os professores utilizam para complementar os conteúdos dos livros didáticos.
Mesmo nos casos onde alunos já utilizam os livros digitalizados, na versão distribuída pelo MEC ou em outra versão disponível, a vida desses alunos não é nada fácil, normalmente pela falta de compreensão dos professores regentes, das equipes pedagógicas e das próprias direções das escolas públicas, municipais, estaduais, ou das escolas privadas.
Salvo raras exceções, alunos cegos ou com baixa visão, sobretudo naqueles casos mais acentuados, continuam sendo um estorvo nas escolas deste Estado e deste país.
No caso da baixa visão ainda existe outro problema que precisa ser enfrentado, não apenas pelos professores regentes, as equipes pedagógicas e as direções, mas sobretudo também pelos professores  especialistas. Trata-se do conflito psicológico e emocional que essas pessoas estão enfrentando por causa da perda da visão. Este processo pode ser mais ou menos traumático, dependendo da compreensão da família, como a própria pessoa está reagindo as consequências e os efeitos desta perda, mas também sobre como os profissionais da educação estão recebendo, lidando e relacionando-se com este alunado lá no chão da escola. Ainda sobre a responsabilidade dos CAPS, além da produção dos materiais adaptados, eles deveriam também fazer a capacitação continuada dos professores especialistas e dos professores das escolas públicas do ensino comum. Todavia, dos cinco CAPS existentes no Estado, nenhum deles consegue realizar um programa de capacitação devidamente articulado e coordenado com a Área Visual do DEEIN.
Onde acontece alguma coisa, resulta que isto se dá muito mais por iniciativa dos próprios professores que ali trabalham, do que propriamente por uma política de capacitação tocada pela SEED/DEEIN.
Além desta realidade, assim como os CAEDVS, também os CAPS funcionam em locais precários, sem os equipamentos necessários, sem os recursos humanos e sem dotação orçamentária. Os cinco CAPS enfrentam muitas dificuldades financeiras, pois não existe da parte da SEED/DEEIN, a
transferência de recursos financeiros para a manutenção dessas estruturas. O DEEIN sede os professores e o resto é feito pela boa vontade dos trabalhadores e com as ajudas das comunidades locais que muitas vezes precisam fazer as tão famosas e conhecidas campanhas de arrecadação de dinheiro.
Na realidade, já faz muitos anos que a SEED/DEEIN não vem investindo na educação das pessoas cegas ou com baixa visão. Garante-se a matricula nas escolas públicas e depois praticamente abandonam-se esses alunos a própria sorte.
O serviço itinerante, que deveria ser feito pelos professores especialistas nas escolas públicas onde alunos cegos ou com baixa visão estão matriculados, não obstante a sua importância e necessidade, embora conste na Instrução 020 de 2010, que regulamentou o funcionamento dos CAEDVS/Salas de Recursos, praticamente não acontece, pois os professores dos Centros não recebem vale transporte ou combustível, no caso daqueles que possuem veículos próprios.
Até o momento, neste governo, praticamente todos os esforços e as ações foram direcionadas para as escolas especiais da área intelectual, dominadas pelo movimento apaiano. Na área visual, conseguimos lembrar da elaboração de um documento interno regulamentando o funcionamento dos CAPS e do processo envolvendo a implantação das escolas de educação básica na modalidade especial.
Em reunião com a nova chefia do DEEIN, realizada no dia 14 de fevereiro de 2014, fomos informados da intenção da SEED/DEEIN, em realizar uma revisão da escola de educação básica na modalidade especial, na área da deficiência visual.
Aparentemente, tal revisão está sendo feita por exigência do Conselho Estadual da Educação. Quando o CEE aprovou a Resolução N. 108 de 2009, acatando o parecer do DEEIN que atendia uma reivindicação da Federação das Apaes, fez deixando claro que a escola de educação básica na
modalidade especial, dizia respeito apenas e tão somente às escolas especiais da área intelectual.
Portanto, na nossa modesta interpretação, a SEED/DEEIN, feriu a deliberação do CEE ao extrapolar o previsto na Resolução N. 108 de 2009, permitindo o funcionamento de um modelo de escola especial criado para atender uma necessidade específica da área intelectual, na área da
deficiência visual.
Agora, de acordo com informações obtidas com os técnicos do DEEIN, o processo que resultou na criação das seis escolas de educação básica na modalidade especial, na área da deficiência visual, será revisto e outra alternativa precisará ser encontrada. Não temos informações sobre qual
será a solução para este problema produzido pelo atual comando da SEED/DEEIN.
Entretanto, nosso posicionamento já explicitado no início deste escrito e também já manifestado em outras ocasiões, é muito claro e transparente. Se dependesse apenas da nossa vontade e orientação
pedagógica, as escolas especiais na área visual simplesmente deixariam de existir.
Até onde sabemos, todas as seis escolas especiais na área visual, criadas com base na Resolução N. 108/2009 do CEE, enfrentam problemas pontuais de todas as ordens e não estão satisfeitas. Elas tinham determinadas expectativas a partir de determinados acenos políticos e pedagógicos que não estão sendo concretizados.
Além do mais, o grau de exigência legal, normativo e burocrático da organização e garantia de funcionamento de uma instituição escolar, é muito maior e muito mais complexo do que as necessidades exigidas na organização e funcionamento de um CAEDV ou de uma Sala de Recurso. Mesmo aquelas pessoas que lutaram pela reabertura da escola do IPC, ou daquelas que abriram porque a SEED/DEEIN incentivou ou facilitou o processo, hoje, se ainda não estão totalmente arrependidas, pelo menos estão reavaliando até que ponto este é, de fato, o melhor caminho a ser
seguido.
Outro ponto também destacado pela nova chefia do DEEIN, diz respeito a intencionalidade de transformar os CAEDEVS em Salas de Recursos.
Trata-se de uma ideia aparentemente interessante, desde que isto seja feito como o resultado de um amplo processo de reflexão coletivo, envolvendo todas as partes diretamente interessadas nessas transformações.
Segundo fomos informados por técnicos do DEEIN que estão responsáveis pela operacionalização deste processo, são duas fases e situações distintas envolvendo a concretização dessas mudanças que não vão envolver apenas a simples mudança do nome de batismo dos CAEDVS que passarão a chamar-se Salas de Recursos Multifuncionais na área da Deficiência visual.
Na primeira fase e situação, fomos informados, trata-se de um processo mais interno envolvendo algumas questões técnicas, relacionadas com a necessidade de alteração de códigos de enquadramento dos alunos no sistema, de acordo com o tipo de registro da matricula nas diversas
situações que surgiram com a escola de educação básica na modalidade especial.

Temos certas dúvidas se essas são, de fato, apenas questões meramente técnicas sem implicações políticas e pedagógicas. Quando a preocupação com os aspectos técnicos estão desacompanhadas das preocupações políticas e pedagógicas, corremos o sério risco de transformar questões políticas e pedagógicas em questões meramente técnicas.
Já a outra fase e situação, diz respeito as possíveis mudanças que poderão surgir com a unificação das siglas. Neste particular, temos basicamente duas questões que precisamos nos debruçar com mais vagar, já que envolvem diretamente aspectos pedagógicos e possíveis restrições de acesso das pessoas com deficiência visual, nos serviços oferecidos nos CAEDVS ou nas Salas de Recursos.
Se uma das intenções da unificação das siglas é, como disse a nova chefe do DEEIN, conseguir do MEC os equipamentos para equipar os CAEDVS transformados em Salas de Recursos, precisamos ter claro que isso só pode acontecer a partir do momento que o Estado decida repensar seu
posicionamento em relação a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Por isso, este processo de unificação das siglas não é assim tão simples. Existem questões técnicas e políticas que dependem apenas da SEED, por conta da autonomia relativa do sistema educacional do Estado.
Contudo, existem outras que somente poderão acontecer se houver negociação / articulação com o Ministério da Educação.
Nesta perspectiva, de acordo com informações colhidas das pessoas responsáveis no MEC pelas questões relacionadas com a transferências dos equipamentos das Salas de Recursos, não houve nenhum contato da SEED/DEEIN, buscando diálogo ou algum esclarecimento deste processo de
transformação dos CAEDVS em Salas de Recursos.
Mesmo que tal processo venha acontecer por decisão política da SEED/DEEIN, tem questões que precisamos ficar atentos, pois corremos o risco de perdermos conquistas importantes na área visual.
Segundo a interpretação do MEC, só podem frequentar as Salas de Recursos, os alunos cegos ou com baixa visão matriculados nas escolas públicas. No Paraná, de acordo com a Instrução N. 020 de 2010, que regulamenta o funcionamento dos CAEDVS/Salas de Recursos, independentemente de matricula escolar, todas as pessoas (crianças, jovens e adultos) com deficiência visual que necessitam, poderão ser atendidas nos CAEDVS.
Do nosso ponto de vista, este é um aspecto que garante e facilita o acesso ao Atendimento Educacional Especializado, não apenas se a pessoa com deficiência está matriculada na escola. Como vimos nos números acima, aparentemente, temos no Estado uma grande quantidade de pessoas com deficiência visual fora da escola.

Por certo, essas pessoas precisam iniciar ou retomar os seus estudos escolares, dependendo da situação de cada uma delas. Pela estratégia do MEC, as crianças, jovens e adultos, matriculam-se primeiramente nas escolas e depois são encaminhadas às Salas de Recursos onde vão receber
o AEE.
Experiências já comprovadas aqui no Estado demonstram que muitas pessoas iniciam com os atendimentos nos CAEDVS e depois acabam sendo convencidas da importância da educação escolar e daí vão realizar a matricula.
Todavia, não é só por isso que defendemos o modelo paranaense neste particular. Numa realidade onde as outras necessidades das pessoas com deficiência visual que estão, formalmente a cargo das outras políticas públicas, inexistem porque simplesmente não são concretizadas, por pura
negligência, restringir o acesso dessas pessoas aos atendimentos nas futuras Salas de Recursos, não seria uma medida democrática e apontaria na contra mão do processo de inclusão sócio educacional.
Portanto, mesmo que os CAEDVS sejam transformados em Salas de Recursos, defendemos que as pessoas com deficiência visual continuem tendo garantido o direito de serem atendidas mesmo não estando matriculadas nas escolas. Qualquer encaminhamento em sentido contrário, devemos nos
posicionar contrariamente, pois pode estar nesta ação a intenção de diminuir os gastos com a manutenção desses serviços.
Aparentemente, não vemos indicativos consistentes de que isto realmente possa vir acontecer. Porém, como o seguro morreu de velho, é sempre bom ficar atentos para evitar se por acaso esta ideia for colocada em marcha na continuidade deste processo que ainda está só no seu início.
Além desta situação, com o processo de unificação das siglas, temos também a questão do aspecto da multifuncionalidade das Salas propostas pelo MEC. Se para o MEC isto não se constitui num problema, já que todos os alunos, com ou sem deficiência, transtornos ou altas habilidades cabem na mesma escola e na mesma sala de aula, não há nenhum problema que todos os alunos com todas as deficiências, transtornos e altas habilidades, frequentem a mesma Sala de Recurso Multifunciona.
Do ponto de vista racional e da racionalidade dos recursos materiais e humanos, realmente parece não fazer sentido termos na mesma escola várias Salas de Recursos, quando, por exemplo, nesta escola estão matriculadas pessoas que possuem diferentes deficiências, transtornos e altas habilidades.
Nesse sentido, a proposta do MEC é coerente com a perspectiva de inclusão defendida. Aliás, pelo que parece esta é uma estratégia adotada pelo governo federal, já que as outras políticas também apontam na mesma direção, quando a discussão envolve a implantação de serviços para atender as necessidades específicas das pessoas com deficiência.
Este é, por exemplo, o caso da Saúde. De acordo com as normatizações e orientações do Ministério da Saúde, quando alguma coisa realmente conseguir se implantado, o que ainda deve demorar muito pela lentidão nesta área, devem ser priorizados a implantação de centros para atender mais do que uma única deficiência. São os chamados C1, C2, C3 e o C4.
Quer dizer, todas as pessoas com deficiências juntas e misturadas no mesmo lugar.
A onde esta experiência já foi testada, o que temos constatado é sempre uma área da deficiência sendo priorizada em detrimento da outra. Por exemplo, aqui em Curitiba, foi credenciado a APR - Associação Paranaense de Reabilitação, para ofertar o Serviço de Reabilitação Visual e já esta, também, em processo de credenciamento a oferta da área auditiva e intelectual.
Acontece que a APR sempre atendeu na reabilitação de pessoas  com deficiência física. Ela não tem nenhuma experiência acumulada nas outras deficiência. Em decorrência disso, hoje, ela está credenciada aqui em Curitiba para ofertar os serviços da área visual, mas na realidade isto
não vem sendo feito.
Da mesma forma, temos dúvidas se numa Sala de Recursos instalada numa determinada escola, caso haja alunos cegos, com baixa visão, surdos, com deficiência auditiva, com deficiência intelectual, com paralisia cerebral, com deficiência físicas, com transtornos globais do
desenvolvimentos, com altas habilidades, além dos desvios de comportamentos que são confundidos com outros transtornos, são realmente atendidos com qualidade nas suas diferentes especificidades, pelo mesmo e muitas vezes único professor especializado.
Honestamente, com a formação precária dos nossos professores, temos sérias e consistentes dúvidas sobre como esses alunos serão atendidos nessas Salas de Recursos Multifuncionais. Gostaríamos realmente muito de vermos os técnicos dos altos escalões dos governos atuando lá no chão da
escola, atendendo com a devida e necessária qualidade todas as pessoas que precisam dos atendimentos propostos nas atribuições das Salas de Recursos.
Não obstante essas considerações pessoais e preliminares, ainda não temos uma convicção firmada sobre este assunto. Aparentemente, nos parece muito mais uma preocupação com a racionalização de recursos financeiros do que propriamente com a garantia das reais e verdadeiras necessidades específicas dos alunos com as suas diferenças e diversidades.
No caso da unificação das siglas aqui no Estado, esta é uma questão que precisará ser muito bem discutida e avaliada, por todas as partes diretamente interessadas.

Existem situações, como exemplo, os CAEDVS mantidos pela SEED/DEEIN e os CAEDVS mantidos pelas Secretarias Municipais de Educação. Como fazer esta articulação e negociação?
Não temos aqui apenas questões legais, burocráticas e operacionais, com possíveis mudanças de normas, instruções e orientações. Mais do que isso, trata-se de uma questão política com implicações didático pedagógicas que irão refletir na vida dos alunos com deficiência visual
e dos professores especializados que atuam nesses espaços.
Hoje, nem todas as atribuições previstas nos CAEDVS, definidas pela Instrução N. 020 de 2010, são efetivamente realizadas. São realmente poucos os CAEDVS em funcionamento no Estado, que contam com instalações físicas apropriadas e com professores que dão conta de fazer todas as
atividades previstas nas atribuições dos Centros.
Além do mais, merece também uma atenção muito firme da área visual do DEEIN, sobre as inúmeras denuncias dando conta que várias das 30 Salas de Recursos enviadas pelo MEC, estão realmente funcionando como deferiam, devidamente autorizadas e com professores especializados lotados. 
Algumas dessas denuncias, dão conta que não só essas Salas não estão funcionando, como os equipamentos repassados estão sendo indevidamente utilizados pelas direções das escolas. Mesmo não concordando, isso nos parece compreensível, pois diante da falta de equipamentos tecnológicos
nas escolas, as direções não vão ficar com certos equipamentos parados lá nos cantos esperando a liberação da autorização do funcionamento das Salas.
Portanto, do ponto de vista da unificação das siglas CAEDVS e Salas de Recursos, temos muitas situações com implicações que vão muito além de questões meramente técnicas, de alterações de códigos e de outras que abarcam todos os aspectos da vida legal desses espaços e dos próprios
alunos.
No entanto, os problemas na educação escolar das pessoas cegas ou com baixa visão, vão muito além das necessidades de suprir carências historicamente deixadas e da urgente necessidade de ampliação da rede de Atendimentos Educacionais Especializados. O caso dos livros didáticos,
já vem arrastando-se por quase três décadas e muitas vezes temos a impressão que estamos diante de um problema realmente sem solução.
Na realidade, não é bem esta a situação. Hoje, todos os instrumentos tecnológicos existem e já estão disponíveis no mercado. Temos dúvidas também se este é um problema que envolve apenas a falta de investimentos financeiros, da falta de recursos humanos, ou se o problema é muito mais 
político, de falta de coordenação, de articulação e de comando central.

Também já trabalhamos em CAPS na produção dos livros didáticos e sabemos muito bem as dificuldades que são enfrentadas. Mesmo que os CAPS fossem muito bem dotados de espaços físicos apropriados, com recursos humanos e materiais preparados e suficientes, temos dúvidas se eles realmente conseguiriam dar conta a contento da produção dos livros.
Quando os CAPS foram concebidos, ainda no governo FHC, não estava colocado para eles a tarefa da produção dos livros didáticos. Havia sim o Núcleo de Produção de materiais adaptados, mas esses materiais deveriam ser aqueles que os alunos utilizam como complementação dos  conteúdos dos livros didáticos.
Além disso, devemos esclarecer ainda que os livros didáticos com os caracteres ampliados, produzidos para atender as necessidades dos alunos com baixa visão, não está entre as responsabilidades dos CAPS. Hoje, isso vem sendo feito de modo precário e inapropriado por alguns NRES e pela área visual do DEEIN.
Qual a solução definitiva para este problema muito sério e que vem arrastando-se por décadas, realmente ainda não sabemos. O que realmente sabemos, inclusive por experiências próprias quando fomos alunos de escolas e universidades públicas, é que a não garantia dos livros 
didáticos logo no início do ano letivo, representa de fato e de direito, não apenas uma violação do direito a educação previsto no Artigo N. 205 da CF de 1988, como também um verdadeiro "crime" pedagógico.
Se já não bastassem todas as consequências sociais que as pessoas cegas ou com baixa visão precisam enfrentar e relativamente superar por decorrência da deficiência, elas ainda são totalmente negligenciadas num dos seus direitos básicos elementares quando pensamos na educação escolar. É possível pensar a existência de escolas sem a existência dos livros e de outros materiais  pedagógicos?
Se não é, então, porque os alunos sem deficiência contam com esses  materiais já logo no início do ano letivo e os alunos com deficiência visual precisam ficar esperando praticamente o ano todo, como ainda acontece na maioria das situações? Isso não pode continuar sendo visto com tanta naturalidade, como se fosse questão menor e sem importância.
Na realidade, isso nos remete para outra questão tão séria e emblemática quanto é a falta dos livros didáticos. Nossa hipótese sobre esta situação pode ser formulada da seguinte maneira: infelizmente, a concepção que ainda domina na educação das pessoas cegas, reflete a ideia segundo a qual a educação para essas pessoas não passa de simples terapia ocupacional.
De certa forma, tudo isso está articulado com a real concepção dos nossos professores, tanto das escolas comuns como também dos próprios especialistas. Se não podemos generalizar nesta critica, podemos ao menos lançar luzes sobre uma das questões mais sérias que hoje precisa ser enfrentada pelos governos de todos níveis e esferas administrativas. 
Neste particular, mais uma vez retornamos para os CAPS, já que uma das suas atribuições na atual configuração, é realizar a capacitação continuada dos professores da rede de ensino, incluindo os próprios especialistas.
Falamos dos próprios especialistas, porque ainda existe um pensamento equivocado entre esses profissionais de que uma vez formados nos cursos de especializações, eles já não precisam mais estudar, pesquisar e investigar sobre questões e assuntos relacionados com o seu objeto de trabalho, quer dizer, sobre as necessidades específicas dos alunos que se relacionam todos os dias nas salas de aulas.
Por outro lado, ainda falando da formação, vivemos uma tremenda contradição. Se por um lado, a própria SEED/DEEIN incentivam os estudos fundamentados na Pedagogia Histórico Critica e na Psicologia Histórico Cultural, os próprios técnicos da SEED/DEEIN e os nossos professores, em 
sua grande maioria, ainda continuam pensando e agindo com base nos pressupostos das pedagogias tradicionais.
Praticamente todo o nosso plano de ensino é organizado e concentra-se na deficiência. Quando olhamos para a pessoa, vemos a deficiência e não vemos a pessoa na sua personalidade integral, focamos na parte e esquecemos o todo. Por isso, precisamos inverter radicalmente o nosso ponto de vista sobre qual deve realmente ser o ponto fulcral da nossa ação pedagógica.
Note-se bem que falamos no ponto fulcral da nossa ação pedagógica, pois a grande maioria dos nossos professores esquecem que o seu trabalho na educação é pedagógico e acabam concentrando-se mais nos aspectos clínicos. Para quem já ficou cego, de nada importa saber aspectos do 
globo ocular ou outras particularidades deste órgão que já não tem mais nenhuma utilidade no processo educacional.
Esta nossa opinião muda um pouco quando estamos diante de uma pessoa com baixa visão. Mesmo neste caso, se ficarmos presos nos aspectos meramente clínicos, não vamos conseguir compreender e interpretar corretamente onde devemos concentrar nossos esforços, se na tentativa de potencializar o pouco resíduo visual remanescentes, ou nos aspectos pedagógicos que poderão ser trabalhados como via de fazer despertar e explorar as potencialidades latentes que estão presentes na personalidade integral das pessoas, independente das particularidades originadas com o aparecimento da cegueira ou da deficiência visual.
Com isso, queremos precisamente dizer o seguinte: não é das partes que se compreende o todo, se não do todo que se compreendem as partes. Não é do menos complexo que se compreende o mais complexo, se não do mais complexo que se compreende o menos complexo.
Há um dito: viu as árvores, não viu a floresta. Ver as árvores sem compreender que a floresta é um sistema de relações de conjunto, composta por vários seres orgânicos e inorgânicos, significa dizer que a pessoa não está considerando a totalidade da floresta.
Viu as árvores, não viu a floresta, é o mesmo que dizer: viu a deficiência, não viu a pessoa. é por isso que Vigotski afirma que a deficiência não define o destino da personalidade. O defeito orgânico, nos seus aspectos biológicos, enquanto um defeito na corporalidade da pessoa, não faz da pessoa com defeito uma pessoa com deficiência. Ou seja, a deficiência é sempre o resultado das relações sociais. Uma pessoa com cegueira pode ser transformada numa pessoa com deficiência, 
se a sociedade, os governos e seus familiares não garantirem a ela todas as condições materiais, psicológicas e emocionais que ela necessita no seu pleno desenvolvimento.
Vigotski afirma: "Naqueles sistemas da psicologia que têm no seu centro o conceito da personalidade integral, a idéia da supercompensação desempenha um papel dominante. "O que não me destrói me deixa mais forte". W. Stern formula esta ideia, indicando que da debilidade surge a 
força e das insuficiências, as capacidades". (1997, grifos do autor). 
(W. Stern, 1923, p.145).
De fato, estamos de pleno acordo com a formulação segundo a qual da  debilidade surge a força e das insuficiências as capacidades. Realmente, o que não me destrói me fortalece. Muito interessante e produtivo seria se os nossos professores conseguissem compreender, em toda a sua extensão e complexidade, o real significado desta formulação. Se a deficiência não derrotou a pessoa, então, é porque ela tem muita força latente que pode ser despertada pela ação pedagógica da educação. Por 
isso, toda a ação pedagógica deve ser dirigida para a pessoa e não para a deficiência (a deficiência deve ser vista apenas como um "simples" detalhe).
Nesta perspectiva, a crise da educação das pessoas com deficiência visual no Paraná, só pode ser compreendida quando inserida no conjunto dos traços gerais que esboçamos neste escrito. É uma crise que não se define e não se resolve apenas com a garantia dos materiais e dos recursos humanos que estão faltando. Trata-se de uma crise que só pode ser superada com mudanças de mentalidades. Estamos, pois, diante de uma crise que se não estivermos dispostos a nos libertarmos dos velhos 
dogmas e preconceitos, continuaremos atolados no "vale de lagrimas" de onde a educação tradicional das pessoas cegas emergiu e ganhou o mundo.
O problema da falta dos livros didáticos, é menor perto da compreensão social ainda dominante de que as pessoas cegas podem continuar esperando a mudança de mentalidade das autoridades. Como diz Marx, a humanidade não se põe desafios sem que as condições materiais de superação já 
estejam dadas. Todos os recursos de que as pessoas cegas necessitam no seu processo de desenvolvimento social e educacional, já estão disponíveis e compõem o conjunto das riquezas sociais já produzidas pela própria humanidade. O problema é que essas riquezas sociais não estão 
disponíveis de forma igualitária para todos.
Concluindo, só nos resta dizer que produzimos este escrito com a intenção de lançar luzes numa questão emblemática que não vem merecendo de todos os envolvidos os devidos e necessários esforços na busca da solução.
Ao mesmo tempo em que fazemos alguns apontamentos críticos às autoridades governamentais, também temos claro que nem mesmo os professores e as próprias pessoas com deficiência, de fato, estão demonstrando o quão tudo isso vem realmente incomodando.
Por isso, se conseguirmos ao menos fazer despertar em algumas pessoas o interesse pelo assunto, já nos sentimos com o dever cumprido. VIGOTSKI, L. S. Fundamentos de Defectologia. Obras completas. Tomo V. Havana:
Editorial Pueblo y Educación, 1997.

Ênio Rodrigues da Rosa é  mestre em educação, professor da Rede Estadual de Ensino e Diretor do
Instituto Paranaense de Cegos (IPC).



#7. ANTENA POLÍTICA

Colunista:  HERCEN HILDEBRANDT (hercen@terra.com.br)

Ao companheiro José Alvares de Azevedo

O texto abaixo foi escrito para servir-me de roteiro para fala em evento promovido por nossa Associação, no teatro do IBC, em 17 do mês corrente, em memória de José Alvares de Azevedo. Para tornar-me mais compreensível às pessoas a quem me dirigia, procurei dar-lhe um tom coloquial. Creio que consegui alcançar meu objetivo. Não o li para a assistência, mas quase tudo foi dito. Sem baixar o nível da fala, discursei em tom de conversa, como se estivesse ministrando uma aula.

**

Eu me dirijo principalmente aos alunos, seus responsáveis, reabilitandos e colegas, especialmente aqueles recém-chegados, que têm pouco contato com cegos e amblíopes - este último termo não agrada muito aos "especialistas" brasileiros, mas, se alguém tiver alguma dúvida, pode consultar pai Aurélio; ele está lá a sua espera, pronto para ser utilizado à vontade,, sem agredir o idioma. Os "especialistas" em cegueira são profissionais que vivem de estudar nossa vida e acreditam entender de nós mais que nós mesmos. Geralmente eles mal nos conhecem.
Os melhores tiflólogos somos nós mesmos, que sentimos nossas dificuldades na própria carne.

A memória tem importância fundamental, tanto para as pessoas como para a própria sociedade, principalmente para os grupos discriminados como nós cegos.

Houve um tempo em que não existiam computadores, televisão, rádio, jornais, telefones, escrita, água corrente nas casas, indústrias...
Houve um tempo em que não existiam países, cidades, ruas, casas... Houve um tempo em que não havia roupas, remédios, não se cozinhavam os alimentos... Houve mesmo um tempo em que os humanos não falavam. Não existiam estas coisas - nem muitas outras que eu não relacionei aqui e
que sentimos como se a própria natureza tivesse criado para nós..

Tudo isto são conquistas da humanidade. A história registra-o.

É conhecendo sua história que a humanidade constrói sua experiência.

Também é assim com as pessoas e os segmentos da sociedade.

Para nós cegos, houve um tempo em que não havia escrita, estudo, trabalho... e muitas outras coisas que eu não relacionei aqui mas é só pensar um pouquinho para entender; não havia nada.

Somente no século das luzes - vocês sabem quando foi o século das luzes?
Foi o século XVIII, os anos 1700.

A visão é o sentido considerado mais importante. Se eu tivesse tempo, demonstraria para vocês como isso prejudica nossa vida. Para mim, este é o mais grave de nossos problemas.

Em 1781, Valentin Haüy assistiu a um incidente em que um grupo de cegos foi brutalmente humilhado. Não vale a pena contar para não gastar tempo, mas um dia a gente conta.

Ficou impressionado e resolveu fazer pesquisas e fundar uma escola onde os cegos pudessem estudar. Ele foi um grande benfeitor nosso.

Em 1784 fundou o Instituto Nacional dos Jovens Cegos, de Paris. Usava as letras visuais em relevo. Eram letras muito grandes, que davam muito trabalho para ler com as mãos. Além disso, os cegos não tinham como escrever.

Mesmo assim, a escola deu certo e em todas as grandes cidades européias começaram a surgir similares.

No início do século XIX - os anos 1800 - apareceu um militar chamado Charles Barbier com um código em pontos salientes, que permitia escrever todos os fonemas da língua francesa. Não permitia usar a ortografia correta das palavras, pontuações, só servia para o francês, não escrevia
música nem matemática, as letras eram muito altas para as pontas dos dedos... Era um é agudo com seis pontos em cada coluna. Um dia a gente descreve com mais detalhes.

Foi da avaliação desses métodos pelos cegos que o jovem Louis Braille retirou os fundamentos para criar nossa escrita.

Barbier também foi um grande benfeitor nosso.

A primeira proposta de Braille sobre a escrita para leitura tátil foi apresentada em 1825; há 189 anos. Vale a pena comemorar os 190, no ano que vem. Em 2025, havemos de comemorar o bicentenário e eu, que já terei 86 anos, espero estar aqui para participar das comemorações.

Os professores e diretores de escolas, geralmente videntes, resistiram - como diz o samba do Caetano Veloso, "É que Narciso acha feio o que não é espelho" -, mas os cegos bancaram-no e ele se expandiu para todas as escolas da época.

O Sistema Braille é nossa maior conquista ao longo de toda a história.

Se Haüy e Barbier foram nossos grandes benfeitores, Braille foi nosso primeiro grande líder, em todo o mundo. Nasceu em 1809 e morreu em 1852; não tinha boa saúde, era muito católico, humilde, não botava banca, considerado bom colega, respeitado pelos alunos, levava as coisas na
habilidade - que devia ser muita -, mas o método de escrita criado por ele conseguiu impor-se ao mundo.

José Alvares de Azevedo, nosso personagem, nasceu aqui no Rio, em 08 de abril de 1834, segundo nos diz a tradição - ou 35, segundo pesquisa do companheiro Maurício Zeni, que me parece muito lógica - mas este é um outro ponto que o tempo nos impõe deixar para depois.

Estou deixando muita coisa para depois por causa do tempo. Mas isto é assim mesmo.

Em 1844, sua família teve a coragem de enviá-lo à França para estudar.
Hoje, os demagogos fariam o maior drama. Mandar uma criança tão pequena estudar tão longe de casa? Ele não tinha mais de 10 anos...

Mas a história mostra que sua avaliação do fato não foi a mesma dos demagogos de hoje.

De volta a casa em 14 de dezembro de 1850, Azevedo trouxe na bagagem sua tradução de um livro escrito pelo então diretor da escola de Paris, Joseph Guadet, relatando a história da instituição, que publicou em maio do ano seguinte. No prefácio ele fala dos resultados da escola, citando exemplos de diversos artesãos, músicos e trabalhadores cegos, incluindo um deputado belga. Refere-se a uma audiência que já conseguira com o imperador, o que na época não era tão difícil, em que ouviu dele uma frase que se tornou clássica entre nós: "A cegueira quase já não é uma
desgraça".

Na infância, quando aluno do IBC, aprendi a frase sem o "quase". Mas, infelizmente, ele existe. Há sempre um "quase" para atrapalhar!

Desde então, começou a divulgar o Braille, procurar ensiná-lo a outros cegos, escreveu artigos sobre o Braille para o jornal "Diário do Rio de Janeiro", encaminhou, juntamente com o médico José Francisco Xavier Sigaud, pai de uma jovem cega a quem ensinou o Braille, projeto ao
imperador solicitando a criação, na corte brasileira, de uma escola similar à de Paris.

Assim como Haüy e Barbier podem ser considerados nossos benfeitores, para os cegos de todo o mundo Sigaud pode sê-lo para os brasileiros.

Braille foi nosso primeiro líder mundial e Azevedo o nosso primeiro líder brasileiro.

Não estamos acostumados a lutar por coisa alguma. Por isso achamos difícil acreditar que, um dia, tivemos líderes. Mas, quando as circunstâncias nos permitiram, tivemo-los, sim. Braille, no âmbito
mundial, e Azevedo, no âmbito nacional. Se tivermos vontade e nos organizarmos para discutir nossa realidade e "correr atrás" de nossos interesses, podemos conquistar a capacidade de dizer o que queremos e, como Braille e Azevedo, até consegui-lo.

Em 1853, assumiu o Ministério do Império o Visconde do Bom Retiro, Louis Pedreira do Couto Ferraz, que se interessou pelo projeto e deu andamento a ele.

A inauguração do Imperial Instituto dos Meninos Cegos foi marcada para 17 de março de 1854, o que não foi possível porque um decreto do poder legislativo, que deveria ser assinado pelo imperador autorizando uma série de medidas, só ficou pronto no dia 12 de setembro, quando o
monarca baixou o decreto 1428, que cria o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual IBC..

Por curiosa coincidência, justamente no dia 17 de março de 1854, Azevedo faleceu. Não chegou a completar 20 anos, se as informações que possuímos estiverem corretas, ou 19, se Maurício tiver razão.

Em 08 de abril, data de nascimento de Azevedo, é comemorado o dia nacional do Braille. É uma lei conquistada pelo Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos. Sugiro que, se houver condição, a associação e o IBC organizem um concurso de redação, entre os estudantes cegos, sobre a
importância do Braille para a educação das crianças cegas. Sugiro que sejam contempladas algumas redações, com premiação igual, e que os prêmios sejam coisas de utilidade para cegos. Acho que isto seria interessante para começarmos a despertar, em nossos estudantes, a preocupação por nossos interesses enquanto segmento social. Se isto se tornasse uma tradição, talvez a garotada se motivasse a discutir os problemas que nos afetam e buscar solução para eles.

Não me referi, aqui, a dados biográficos de Azevedo, porque os que conhecemos são muito escassos e porque considero mais importante pensarmos nele por sua obra.

Na solenidade comemorativa dos 159 anos do IBC, em 2013, fui convidado para falar como representante da Associação dos Ex-Alunos, e terminei minha fala dirigindo-me a Azevedo, tratando-o como companheiro. É como o sinto. Para um líder é muito importante ser considerado assim pelos liderados. Faço o mesmo agora:

É isso aí, Zé! Valeu!
hercen@terra.com.br



#8. UNIVERSO BRAILLE

Colunista: JONIR BECHARA CERQUEIRA(jonir.bechara@yahoo.com.br)

Na derradeira participação nesta coluna, desejamos ressaltar alguns fatos que pontuam nossa história tiflológica, como segue:

Os 180 anos do nascimento de José Álvares de Azevedo, 08 de abril de 1834, consagrado como o "Dia Nacional do Sistema Braille", pela Lei n. 12.266, de 21 de junho de 2010

Os 160 anos da criação e instalação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, respectivamente, em 12 e 17 de setembro de 1854.

No texto apresentado a seguir, Edison Ribeiro Lemos, valendo-se de seu talento e emocionada expressão de agradecimento que também podemos assumir, homenageia Azevedo legitimamente como o "Patrono da Educação dos Cegos no Brasil".


* José Álvares de Azevedo: Patrono da Educação dos cegos no Brasil

Edison Ribeiro Lemos
Publicado na seção Palavra Final da revista Benjamin Constant nº 24 - abril 2003
1834 - 1854

Na "Galeria dos Cegos Brasileiros", um vulto tem projeção especial: José Álvares de Azevedo, pioneiro, missionário e idealista da Educação dos Cegos no Brasil.
Ele foi o primeiro a exercer, particularmente, na cidade do Rio de Janeiro, a função de professor cego, após ter tido a oportunidade de se educar em uma escola para cegos, na França.
Essa circunstância histórica de ser o primeiro professor cego brasileiro justifica o título honorífico que se dá a José Álvares de Azevedo, de "Patrono da Educação dos Cegos no Brasil".
O atendimento educacional às pessoas sem visão, em nossa Terra, teve início a partir da ação pioneira desse jovem, introdutor do Sistema Braille e idealizador da primeira escola destinada a alunos cegos, no Brasil e na América Latina, tendo por modelo a instituição onde havia estudado, na França.
A oportunidade que teve de educação, o habilitou a desempenhar papel relevante, como pessoa reabilitada e integrada na sociedade, estando o seu nome, diretamente vinculado à origem da
educação dos cegos em nosso País.
Os fatos mais expressivos de que se tem notícia sobre José Álvares de Azevedo, durante quase vinte anos de sua existência, vividos na condição de pessoa cega, desde o berço, podem ser sintetizados em três fases distintas: a primeira, na infância, do nascimento aos dez anos de idade, vivendo como criança cega, no ambiente e no convívio familiar; a segunda, durante os seis anos seguintes, dos dez aos dezesseis anos, afastado da família e longe da Pátria, estudando como aluno interno, em uma escola especializada e de ensino segregado; a terceira, os restantes quatro anos incompletos da última fase de sua vida, após a conclusão dos estudos, vivendo como jovem cego reabilitado pela 
educação e preparado a participar da vida social.
José Álvares de Azevedo, filho de Manuel Álvares de Azevedo, nasceu no dia 8 de abril de 1834, de uma família abastada, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império.
Tendo nascido cego, todos os recursos médicos disponíveis, à época, foram tentados, sem qualquer êxito, sendo a cegueira inevitável durante toda a sua existência...
Como criança cega, teve a mais desvelada dedicação por parte dos seus pais, sendo cercado de todo afeto e carinho, não só pelos familiares, como também pelos amigos da casa e da comunidade em geral.
Desde cedo, despertou em todos a mais profunda admiração por sua grande vivacidade e inteligência precoce, nele reconhecidas.
Era grande e permanente a sua curiosidade em tudo conhecer, investigar e saber sobre todas as coisas que suas mãos pudessem alcançar.
Esse menino, tão bem dotado, estaria certamente condenado a crescer e a viver, irremediavelmente, vítima do analfabetismo, o que era condição natural de uma pessoa cega naquela época, no Brasil.
Mas isso não iria acontecer ao menino Azevedo, pois pelos desígnios imperscrutáveis do Criador, surge no caminho daquela criança a providencial interferência de um amigo da família, Dr. 
Maximiliano Antônio de Lemos, que tinha conhecimento de que existia, na França, uma escola para atender a alunos cegos e onde o menino poderia estudar.
Seus pais, no entanto, não admitiam a idéia de ter de se afastar do filho cego para ir estudar tão longe, na Europa.
Após cinco anos, de relutância e negativa constante, acabaram aceitando a idéia do afastamento, ante a insistência e o empenho do Dr. Lemos, que já tinha providenciado a matrícula do menino na 
escola.
Assim, no início de agosto do ano de 1844, quando Álvares de Azevedo contava dez anos de idade, ele embarcou para a França a fim de estudar no "Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris". 
Onde permaneceu como aluno interno, durante seis anos ininterruptos, dedicando-se inteiramente aos estudos, com aproveitamento máximo e desenvolvimento pleno de todo o seu potencial e capacidade de que era dotado.
Todo o período de sua escolaridade se deu quando o invento de Louis Braille estava sendo experimentado, como meio de escrita e leitura, paralelamente, ao sistema de leitura tradicional da 
escola, ou seja, o sistema dos caracteres comuns, em relevo, de autoria de Valentin Haüy, fundador da instituição "Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris", primeira escola criada, em 1784, para 
o ensino de alunos cegos, no mundo.
Como estudante, Álvares de Azevedo deixou "a melhor das famas", segundo afirmação de J. Pinheiro de Carvalho, também, ex-aluno da escola de Paris e, mais tarde, professor do Instituto 
Benjamin Constant.
Concluído o curso, com grande aproveitamento, o jovem Azevedo adquiriu "educação acurada e variada instrução" que lhe assegurou vasta e segura cultura, em sua formação intelectual.
Regressou à Pátria e ao seio da família, em 14 de dezembro de 1850, com o propósito de difundir o Sistema Braille e com o ideal de poder criar uma escola para cegos, semelhante ao Instituto 
Real dos Jovens Cegos de Paris.
Para tanto, passou a fazer palestras nas casas de família, nos salões da Corte Imperial e na comunidade, em geral, demonstrando como era possível escrever e ler através do Sistema Braille.
Escreveu e publicou, na imprensa, artigos sobre as possibilidades e condições de pessoas cegas poderem estudar, sendo ele próprio um exemplo dessa realidade.
Foi o pioneiro da introdução do Sistema Braille e no exercício da função de professor, como pessoa cega, no Brasil, ensinando a ler e a escrever a outras pessoas, tirando-as do analfabetismo e 
nessa função teve a oportunidade de ensinar a uma moça cega, Adélia Sigaud, filha do Dr. Francisco Xavier Sigaud, Médico da Corte Imperial.
Foi por meio do Dr. Xavier Sigaud e do Barão do Rio Bonito, que o jovem cego Álvares de Azevedo conseguiu ter uma entrevista com o Imperador do Brasil, D. Pedro II para quem fez uma 
demonstração de como uma pessoa cega podia escrever e ler correntemente, pelo Sistema Braille.
O Imperador D. Pedro II, vivamente interessado e sensibilizado com tal demonstração, proferiu a célebre frase histórica: "a cegueira já quase não é uma desgraça".
Nessa mesma ocasião, foi apresentada, por José Álvares de Azevedo, a idéia e a proposta de se criar uma escola para cegos, semelhante à escola de Paris, o que era sua grande aspiração.
Com a devida autorização do Imperador, foi iniciado o processo para a criação dessa escola e José Álvares de Azevedo participou, intensamente, de todas as providências iniciais e decisivas que 
resultaram na fundação do "Imperial Instituto dos Meninos Cegos", cujo ato de inauguração ocorreu no dia 17 de setembro de 1854.
A este ato não esteve presente o seu idealizador, conforme afirmação de Xavier Sigaud ao dizer: "ato que era o incessante objeto de seus pensamentos ou alvo de suas esperanças. Deus não 
permitiu que ele gozasse de seu triunfo" pois, seis meses antes, o jovem cego morrera, no dia 17 de março de 1854, vítima de tuberculose, aos vinte anos de idade. 
Seu grande ideal tornou-se uma realidade e o nome de José Álvares de Azevedo, como  personalidade intelectual de destaque e pelo seu papel meritório de pioneiro, missionário e idealista, 
deve ser sempre exaltado e reconhecido por todos os que lidam com a educação dos cegos brasileiros, pois dele partiu a idéia da criação da primeira escola para o ensino de cegos, em nossa 
Pátria.
"Azevedo foi um moço excepcional, que embora pouco se demorasse na terra, deixou de sua passagem um sulco luminoso cujo brilho eterno é um fanal que nos guia a todos", no dizer de Aires 
da Matta Machado, ex-aluno do Instituto Benjamin Constant, eminente intelectual, filólogo e consagrado escritor das letras brasileiras.
Os últimos anos da vida de José Álvares de Azevedo foram dedicados, também, aos estudos para aprofundamento de sua cultura. Com a idade de 18 anos, "entregou-se com fervor, ao 
cultivo das letras, às belezas dos poetas e historiadores portugueses".
Em poucos anos, aumentou seus conhecimentos e dedicou-se a pesquisas, encaminhando seu espírito às indagações da História Pátria. Valendo-se de ledores, consultou manuscritos da 
Biblioteca Nacional para o domínio do conhecimento de fatos da Historia do Brasil.
Desses seus estudos e pesquisas, deixou alguns trabalhos escritos, conforme referência do Dr. Xavier Sigaud, em seu discurso, quando da inauguração do "Imperial Instituto dos Meninos Cegos", hoje, Instituto Benjamin Constant.
Por tudo que realizou, em tão pouco tempo de existência, esse jovem e ilustre brasileiro cego, José Álvares de Azevedo é, de fato, o lídimo "Patrono da Educação dos Cegos no Brasil" e, por isso, merecedor do nosso eterno e comovido tributo de gratidão.

Edison Ribeiro Lemos é Mestre em Educação - Administração Escolar, formado em História e Geografia e Livre Docência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Pedagogia pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atuou como Docente do Instituto Benjamin Constant por 27 anos, e por 10 anos como Técnico de Assuntos Educacionais.

Fim do texto



#9 EURECA

Colunista: VALDENITO DE SOUZA (valdenito@valdenitodesouza.com)

* Ônibus poderão ter equipamentos sonoros para avisar sobre paradas

-Nota do colunista:

Há muito  tempo já existe tecnologia para um projeto como este, que, irá favorecer muito o dia a dia, principalmente, das pessoas cegas e de baixa visão.

Cabe agora, ao nosso segmento, através de suas entidades representativas, cobrar e acompanhar sua implantação nasnossas cidades.

-Fim da nota.

Publicada em 17 de março de 2014 – 14:30

A Câmara analisa o Projeto de Lei 6161/13, do deputado Major Fábio (DEM-PB), que obriga a instalação, em ônibus, metrôs e outros veículos de transporte público, de equipamentos sonoros que informem aos passageiros sobre os pontos de parada – nome, localização, tempo de permanência e possível integração a outros tipos de transporte.

A intenção do autor é facilitar a vida de pessoas com deficiência visual ou até mesmo de analfabetos. "Para as pessoas com deficiência visual que utilizam o transporte público coletivo, contar com informações emitidas por equipamento sonoro sobre os pontos de parada e dos terminais mostra-se benéfico, senão essencial aos seus deslocamentos, sobretudo nos grandes centros urbanos", defendeu.
A proposta altera a Lei de Acessibilidade (Lei 10.098/00), que já obriga o transporte público a cumprir requisitos de acessibilidade. Esses requisitos, no entanto, não estão especificados na lei, mas vinculados à regulamentação do Executivo.

Tramitação
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; Viação e Transportes; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

///Fonte: Agência Câmara Notícias
17/03/2014 17:10




# 10. DV-INFO

Colunista:  CLEVERSON CASARIN ULIANA  (clcaul@gmail.com)

Tudo o que você precisa saber sobre cartões SD
Por: Cleverson Casarin Uliana

Prezados,

Segue matéria da revista PC World que me teria poupado muita pesquisa da última vez que tive de escolher um cartão de memória para meu telefone celular, em meados do ano passado.

Bom proveito e nos vemos.

***

Tudo o que você precisa saber sobre cartões SD

SD, micro SD, UHS, Classe 4, Classe 10… conheça o significado de todos estes termos e acabe com a confusão na hora de comprar um cartão de memória.

Eles estão em toda parte: em sua máquina fotográfica, videogame portátil, tablet e até mesmo nos celulares mais simples. Os cartões SD (de “Secure Digital”) são uma forma conveniente, e barata, de armazenar grandes quantidades de informações, o que explica a popularidade dos mesmos. Mas eles repetem algo que já vi acontecer várias vezes: uma tecnologia fácil de usar chega e traz consigo um acrônimo. Então alguém cria uma versão melhor e estende o acrônimo. E pouco depois surge mais uma versão. E logo os consumidores acabam se deparando com uma verdadeira sopa de letrinhas.

Vamos começar pelo básico. Os cartões Secure Digital (SD) são o atual “padrão” para memória flash removível em dispositivos móveis. Eles estão disponíveis em três tamanhos físicos, com uma grande variedade de capacidades e velocidades.

Há alguns recursos pouco usados que justificam o S de “Secure” (Seguro) no nome. Um deles é um sistema de gerenciamento de direitos autorais (DRM) que é mais útil para Hollywood do que para os consumidores: tecnicamente é possível criar um cartão que permite que o conteúdo seja lido, mas não copiado para um PC, por exemplo. Outros recursos mais úteis incluem uma chave para impedir a gravação de dados (apenas nos cartões maiores) e proteção com senha em alguns poucos modelos.

Como disse, os cartões SD estão disponíveis em três tamanhos:
.O modelo original, conhecido apenas como SD Card (Cartão SD) mede 32 x 24 mm. Notebooks costumam ter slots sob medida para estes cartões. São comuns em câmeras e filmadoras digitais;

.Cartões mini SD medem apenas 21,5 x 20 mm. Este formato está praticamente obsoleto no mercado. Cartões micro SD medem apenas 11 x 15mm e são os modelos mais usados em aparelhos como smartphones e tablets Android, além de câmeras digitais ultracompactas.

Além disso há adaptadores que permitem que um cartão menor seja usado em um slot maior, como mini SD para SD e micro SD para mini SD, ou micro SD para SD. Freqüentemente esses adaptadores vêm inclusos na embalagem, com os cartões menores.

Além do tamanho, há variantes do padrão SD que definem a capacidade máxima do cartão. Esta é independente do tamanho físico: nada impede a criação de um cartão microSD com capacidade maior do que um cartão SD (de fato, isso é comum):

.Cartões “padrão” (SDSC, de “Secure Digital Standard Capacity”) podem ter até 1 GB. Entretanto, existem modelos fora da especificação com capacidade de 2 ou 4 GB, que não são compatíveis com todos os dispositivos;

.Cartões de “alta capacidade” (SDHC, Secure Digital High Capacity) podem ter até 32 GB;

.Cartões de “capacidade extendida” (SDXC, Secure Digital eXtended Capacity) podem ter até 2 TB. Entretanto, atualmente não é possível encontrar no mercado cartões com mais de 128 GB.

Há uma outra variante de cartões, chamada SDIO (Secure Digital Input / Output). Eles são menos comuns, funcionam apenas em aparelhos específicos e em vez de armazenamento trazem periféricos como câmeras, receptores GPS ou interfaces Wi-Fi.

Os cartões também são separados em “Classes” de acordo com a velocidade de escrita de dados. Isso é representado pela letra C com um número dentro, que indica a velocidade em megabytes por segundo (MB/s). A classe não importa muito se você só quer fazer fotos e ouvir MP3, mas é importante para quem quer gravar vídeo, já que quanto maior a resolução da imagem, mais rápido o cartão precisa ser para conseguir registrar os dados sem perda de quadros.

Os cartões Classe 2 (C2) são os mais lentos, com velocidade de 2 MB por segundo, e só podem ser usados para gravação de vídeo em definição padrão. Para gravar vídeo em HD (1280 x 720 pixels) é necessário um cartão Classe 4 (C4, 4 MB/s) ou Classe 6 (C6, 6 MB/s), e para vídeo em alta-definição recomenda-se um Classe 10 (C10, 10 MB/s).

Alguns cartões mais sofisticados têm um U em vez de um C estampado. Estes são cartões Ultra High Speed, que usam uma nova forma de comunicação (barramento) com o aparelho, portanto precisam de aparelhos compatíveis para atingir todo o potencial. Um cartão UHS Classe 1 (UHS U1) tem velocidade de 10 MB/s e é adequado para gravação em tempo real de transmissões de TV, por exemplo, e um cartão UHS Classe 3 (UHS U3) chega a 30 MB/s e é adequado para gravação de vídeo em 4K.

Resumindo a história: Ao escolher um cartão para um aparelho (como uma câmera), você precisa levar em conta três variáveis: o formato usado pelo aparelho (SD, mini SD, micro SD), a capacidade suportada e a velocidade de gravação.

Um cartão SDHC de 4 GB não vai funcionar em um aparelho que só é compatível com cartões SDSC, assim como um SDXC de 64 GB não vai funcionar em um aparelho compatível apenas com cartões SDHC. Mas a recíproca não é verdadeira: um cartão SDSC ou SDHC funciona, sem problemas, em um aparelho que suporta cartões SDXC.

Quanto à velocidade, vale o “quanto mais melhor”. Dependendo da capacidade e do fabricante, a diferença entre um cartão Classe 4 ou Classe 6 pode ser mínima ou inexistente. 
Neste caso, opte pelo mais rápido. Considerando os aparelhos atuais, recomendamos comprar no mínimo cartões Classe 4.

Na dúvida, antes da compra consulte o manual de seu aparelho para ver quais tipos (e capacidade) de cartões são suportados. Se não tiver esta informação, leve o cartão original e procure um modelo similar.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

Colunista DEBORAH PRATES  (deborahprates@oi.com.br)

Chuva, Suor e Embaixadores da Alegria

Lá pelas 5:30h desci com Jimmy para o seu primeiro pipi e já percebi que estava serenando. Pensei com os meus botões: - Essa chuva tem cara de que vai durar... levo ou não levo Jimmy para desfilar logo mais na Marquês de Sapucaí?

No decorrer do dia a chuva foi aumentando, aumentando e ouvi no rádio que o centro da Rio de Janeiro estava um lamaçal horrível por conta da greve dos garis. Os sacos de lixo e detritos mil entupiram os bueiros; foi quando decidi não levar Jimmy para preservar a sua saúde. Afinal, são meus olhos e o amor que sinto por ele é imensurável!

Queiroz, o amigo cineasta me ligou avisando que seus assistentes passariam na minha casa para o prosseguimento das filmagens do nosso longa rumo ao Sambódromo. Calça e tênis brancos, imaginei com meus olhos cegos que retornariam negros... a blusa era em tons de azuis, verde, vermelho e branco, representando o time da Itália. O tema era futebol e a sua história a Embaixadores da Alegria contaria no curso do nosso desfile na abertura do sábado das campeãs.

O relógio batia 17:00h e a bola rolou; lá fomos com a maior alegria brincar o final do Carnaval. Tão magra a amiga Berenice (minha bengala) passava por entre os pingos em direção à estação do Metrô escoltada pelas câmeras que eternizariam os mágicos momentos de 2014. O percurso foi pequeno, porém o suficiente para chegarmos todos molhados. No desembarque a convicção de que seria impossível para Jimmy
... chovia cântaros! Os ambulantes nos cercavam para a venda de capas e, é claro, já nos abrigamos nelas, muito embora de quase nada serviram diante do vento forte que soprava contra nós..

Pronto, encontramos o local da concentração que já estava abarrotado de foliões com e sem deficiência ao som dos tamborins frenéticos. Absolutamente todos feito pintos molhados... maquiagens derretidas, babylisses e chapinhas desfeitas, mas quanta empolgação!

Estávamos na boca da Marquês de Sapucaí no portão de entrada entre as arquibancadas que, por incrível que pudesse parecer, já com muita gente ensopada. A bateria esquentava enquanto 1.500 humanos se sacudiam e arrancavam as capas... Paul Davies, nosso querido presidente, do alto de um camarote, jogava muitas bolas sobre nós e a gritaria foi total... e a galera delirou ao ouvir o puxador do Salgueiro anunciando a nossa entrada para começar o jogo... pura adrenalina... nenhum problema... só felicidade!

"Delira a torcida, Pintou na avenida
Embaixadores da Alegria
Meu time é guerreiro, valente e na raça
Faz mais um gol de placa"

Cantávamos a letra contagiante do samba em meio as muitas alas que, num flash lotaram a avenida. A rainha da bateria (Down); a porta-bandeira (cadeirante); pessoas com nanismo, deficientes intelectuais, sensoriais, autistas, muletantes, bengalantes e pessoas sem deficiência fizeram o show que arrepiaram as arquibancadas. Muita chuva, suor e Embaixadores da Alegria... De quebra estava o amigo Fábio (andante em cadeira de rodas) que espantava a toda gente ao se levantar da cadeira para saudar aos presentes... a solidariedade imperava e, como complemento, rolavam as lágrimas, muitas lágrimas que, gostosamente, desembocavam nas nossas bocas.

Gooooooooooooooollllllllllllllllllllllll!

Experiência única, inesquecível e inenarrável que, para ser melhor, terá que contar com as presenças dos amigos leitores no Carnaval/2015.

Vem pra Embaixadores você também... vem!

Carinhosamente.
DEBORAH PRATES



# 12.PERSONA

Colunista:  IVONETE SANTOS  (ivonete.euclides@gmail.com)


ENTREVISTA: Jonir Bechara Cerqueira, ex-diretor e  professor aposentado do Instituto Benjamin Constant

1. Com relação a sua deficiência visual, já nasceu cego ou não? Para o caso de ter perdido a visão depois do nascimento, nos fale um pouco sobre esse acontecimento.

Resposta: Adquiri a cegueira aos dez anos de idade, quando cursava a quarta série primária. Na  época, eu já tinha projetos de seguir uma carreira científica, engenharia, possivelmente.

2. Como conheceu o Instituto Benjamin Constant e quando ingressou como aluno?

Resposta: Minha família foi orientada pelo oftalmologista, Doutor Paulo Filho, já que se esgotaram os recursos da Medicina para meu tratamento.
Ao me tornar professor do IBC, fomos todos agradecer àquele competente e humano profissional por sua esclarecida orientação. Assim, aos treze anos, ingressei em nossa Instituição no dia 23 de março de 1953. Naquele ano aprendi o braille e me incorporei a uma turma de quarta série
primária. No ano seguinte, ingressei no ginásio do Instituto. Procurava compensar os três anos em que estivera sem estudos e me empenhava profundamente em aprender. Deste modo, fui aluno regular do IBC por cinco anos, ou seja, até 1957. Além do curso ginasial, frequentei cursos
profissionalizantes, com destaque ao de Massagem, como também a Cultura Inglesa.

3. Gostaríamos de saber se é mito ou verdade, que foi o único aluno de sua turma a se formar naquele ano? Se verdade nos conte essa experiência.

Resposta: Como experiência, foi uma situação muito desagradável para mim. Era uma turma de oito alunos e, talvez, o excessivo rigor de dois ou três professores impediu que meus colegas se formassem. Naquela época, não havia conselhos de classe e a avaliação dos alunos era feita
isoladamente por cada mestre. Coincidência, ou não, foi em minha gestão na Seção de Ensino, em 1975, que tive a oportunidade de propor a criação do Conselho de Classe do IBC. Não foi mérito de minha parte concluir o ginásio sozinho, mas a consequência do sistema de avaliação da época.

4. Por favor, nos fale sobre sua trajetória dentro do Benjamin Constant, quais funções veio a desempenhar lá?

Resposta: Ingressei no magistério do IBC em 1961, como professor do ensino primário, através de concurso público e exerci a honrosa função docente por trinta e seis anos contínuos. Em 1968 passei a lecionar Matemática no ginásio, atividade que se estendeu até fins dos anos oitenta. Em 1970 fui convidado a chefiar a Seção de Publicações para Cegos, na administração do professor Renato Monard da Gama Malcher, primeiro diretor cego do Instituto. Era responsável pelas edições da
revista Brasileira para Cegos e de Pontinhos. Aí aprendi muito, especialmente as bases das edições em braille e o exercício de funções administrativas. Paralelamente, procurei participar de seminários, simpósios e congressos fora da Instituição para conhecer e vivenciar outras realidades. Frequentei vários cursos de treinamento e alguns ligados à educação especial. De 1979 a 1985, dirigi a Seção de Ensino e, simultaneamente, por dois anos, coordenei o curso de especialização de
professores. Essas atividades requeriam muito esforço pessoal, mas não me faltava disposição para o trabalho. Resolvi me afastar em 1985 e exercer apenas funções de ensino. De 1988 a 1990 dirigi o recém-criado Departamento Técnico Educativo. Durante todo esse tempo, participei sempre de comissões internas e externas sobre vários assuntos.  Afastado do Departamento em 1990, firmei a disposição de encerrar minha carreira no campo da administração, permanecendo apenas como professor. Em 1992, circunstâncias especiais ligadas aos destinos do Instituto Benjamin Constant me levaram a aceitar o convite para dirigi-lo, o que perdurou por dois anos. Minha experiência administrativa anterior foi extremamente valiosa no exercício dessa elevada função. Tenho hoje ampla e aprofundada visão da problemática do Instituto Benjamin Constant.

5. Porque optou pela formação em Matemática?

Resposta: Minha formação é em Pedagogia. À época em que realizei o curso, tinha direito ao registro de professor de Matemática para o primeiro grau. Esta matéria fazia parte do currículo de Pedagogia. Minha tendência natural pelas ciências exatas me fizeram professor da matéria
no IBC, com respaldo em registro legal no MEC.

6. Em sua opinião, o que é mais difícil para uma pessoa cega, aprender ou ensinar Matemática e por quê?

Resposta: A Matemática, como qualquer matéria, precisa ser bem ensinada.
Existem muitas deficiências dos próprios professores no trato com a disciplina. O aluno cego bem preparado não teria dificuldades em Matemática. Quanto a ensinar, dependerá do alunado. Se para alunos deficientes visuais, se faria regularmente. Se para alunos videntes, o professor cego teria de dispor de recursos especiais e desenvolver técnicas pessoais para o desempenho docente.

7. Com relação as abreviaturas braille, qual sua opinião sobre o término desse recurso. Nos diga se tem alguma informação de que em outros países já foi abolido também?

Resposta: Desejo esclarecer que as abreviaturas não "terminaram". No momento, está sendo editada a nova versão de uma abreviatura, semelhante à anteriormente usada, feita em conjunto com Portugal. Por uma decisão tomada em 1994, as abreviaturas não foram mais utilizadas nos livros
didáticos, especialmente. Seu uso ficou restrito à aplicação individual.
Aliás, ao escrever em braille, dificilmente alguém abre mão de usar abreviaturas, como fazem, muitas vezes, as próprias pessoas videntes. Em outros países, geralmente não se utilizam mais abreviaturas nos livros, com exceção aos países de língua inglesa, nos quais tudo se produz em
braille abreviado. Desde o início do chamado processo de integração dos alunos (hoje apelidado de inclusão), houve declínio no uso do braille em quase todos os países, porque os professores são mal preparados em braille e não têm condições de transmitir o emprego correto do sistema aos alunos cegos. Esta última afirmação não é mera opinião pessoal. Ela está respaldada em depoimentos de autoridades internacionais e explicitada pela própria Comissão de Braille dos Estados Unidos.

8. Qual foi o significado de chegar à direção da instituição na qual estudou?  Nos fale sobre sua experiência como diretor do IBC.

Resposta: Já me referi a funções administrativas que exerci em nosso Instituto. Quero esclarecer que, para todas, fui convidado. Jamais pedi ou me insinuei como postulante a exercer qualquer função remunerada. Por outro lado, jamais recusei trabalhar, além das minhas atribuições
normais, em assuntos de interesse da Instituição, sem retribuição financeira. A expressão "servidor público" tem grande importância para mim, pois ela significa servir à população, e não, atender interesses individuais. Nossa escola, por todas as razões históricas, por seu caráter especial, demanda de nós trabalho sério visando a coletividade.
É com este espírito que sempre atuei. Na história do Instituto, apenas duas pessoas cegas exerceram sua direção. Até poucos anos, diversas pessoas cegas ocupavam funções administrativas e, recentemente, cada vez menos destes profissionais têm alcançado oportunidade na escola onde
estudaram. Teria isto algum significado? "Geralmente, os cegos não passam da posição de meros informantes", afirmou certa vez um destacado amigo meu.
 As funções administrativas são espinhosas, estranhas ao dia-a-dia das pessoas e dependem de preparo, treinamento e de certas condições pessoais. O exercício da direção de uma escola como o Instituto requer competência e experiência administrativa, sobretudo. Não há que se confundir competência com simpatia, nem capacidade com bondosas concessões. A tarefa é grande, tem influência e ressonâncias abrangentes, porque os erros e acertos são ressaltados tanto pela
responsabilidade como pela visibilidade que tem o Instituto no panorama nacional. Assumi a direção do IBC no bojo de um ambiente tumultuado, pois os próprios destinos da Instituição estavam em perigo. Com a nova direção, o ambiente da Casa retornou à normalidade e era preciso
desenvolver um programa de emergência, pois se prepararia um novo regimento interno e havia a perspectiva de a direção passar a ser exercida por elementos eleitos pela comunidade escolar. Volto, aqui, a me referir aos problemas administrativos, que tomam a maior parte do tempo de um diretor. Existe a necessidade de se compor uma diretoria competente e trabalhadora, de um gabinete ágil, da tomada de decisões consistentes, de não camuflar os problemas, de não se esquivar da responsabilidade dos próprios atos nem de seus subordinados. Afirmo a vocês, colegas cegos especialmente, que os dois diretores cegos, professores da Casa não comprometeram a administração pública e que tiveram, a cada ano, suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas da
União, sem restrições. A receita é simples, para cegos e videntes:
competência, organização, operosidade, experiência, compromisso com a causa, exercício equilibrado e firme da autoridade, honestidade, atendimento à legislação e às normas vigentes, atualização permanente dos recursos, investimento no futuro, respeito à história e às tradições
da Instituição.

9. Durante o tempo em que foi diretor, qual sua realização mais marcante e o que acha que faltou realizar?

Resposta: Dirigi o Instituto por apenas dois anos. Certamente que procurei imprimir agilidade a tudo que pudemos realizar. Algumas coisas que tiveram real significado, coloquei nas páginas do livro comemorativo como realizações daquela administração, ao lado das de outras administrações que foram também retratadas. Prefiro me reservar e deixar tudo ao julgamento da história da Casa.

10. Como foi sua participação na elaboração do livro em homenagem aos 150 anos do Instituto Benjamin Constant?

Resposta: Fiz parte de uma subcomissão para o sesquicentenário do Instituto, com destaque a meu saudoso amigo Edison Ribeiro Lemos.
Decidida a edição de um livro comemorativo, coube-nos organizar uma cronologia dos fatos mais significativos desse período. Empenhamo-nos a fundo na tarefa, partindo do ponto zero. Com base nos documentos disponíveis, nem sempre organizados, e valendo-nos de pesquisas incessantes, fomos delineando o conteúdo. Atuamos em conjunto, o professor Edison e eu, até que, com seu falecimento, continuei a tarefa de forma solitária. É indispensável consignar que contei com alguns
competentes colaboradores. O ofício me absorveu de tal modo que, por vezes, tinha de interromper, pois estava se tornando obsessivo. Pude concluí-lo em novembro de 2005. Agora existe um registro histórico contínuo e documentado até o ano de 2004. A tarefa precisaria ser continuada para não haver solução de continuidade nos registros históricos. Infelizmente, não existem pessoas trabalhando nesse importante assunto, o que seria muito simples, dispondo dos dados atuais. Um dia, certamente, a história da Casa cobrará essa omissão.

 11. Além do trabalho realizado no IBC, já trabalhou ou trabalha em outros lugares? Atualmente quais seus projetos em andamento ou para o futuro?

Resposta: Frequentemente, atuei em comissões fora do Instituto e ministrei aulas em cursos nos vários estados brasileiros. Tenho colaborado em cursos do IBC, como voluntário. Desde 1999, faço parte da Comissão Brasileira do Braille, o que , por vezes, me impõe a realização de trabalhos técnicos complexos, mas isso não me intimida. Desde a pesquisa para o livro comemorativo, me dediquei a especular muito sobre assuntos ligados à Tiflologia. Este termo, em desuso no Brasil por causa da influência dos Estados Unidos significa todos os estudos referentes ao cegos. Nos países latinos, o termo é largamente usado. No Brasil se esqueceram dele. Nos estudos tiflológicos tenho aprendido muito sobre a vida das pessoas cegas ao longo da história do mundo, em muitos países,
suas conquistas, o Sistema Braille e muitas, muitas coisas. Pesquiso e estudo quase diariamente. A propósito, no ano de 2009 transcorrerá o bicentenário do nascimento de Louis Braille, o que exigirá de nós reverências, atitudes de gratidão ao grande gênio inventor. Uma das coisas mais prazerosas que vivenciei recentemente foi uma visita a sua casa natal, em Coupvray, na França, constituindo-se numa das maiores emoções de minha vida estar no local onde ele nasceu, na oficina em que se acidentou e tocar em objetos utilizados por Louis Braille.

12. Agradecemos sua participação e sinta-se a vontade para deixar alguma mensagem para nossos leitores ou abordar algum assunto que não tenha sido contemplado por nossas perguntas.

Resposta: Sinto-me honrado ao me comunicar com seus leitores, através deste órgão mantido pela Associação de cuja fundação participei décadas atrás. Temos uma história comum: o Instituto Benjamin Constant. Um objetivo comum: a luta pela educação, a reabilitação profissional e o
bem-estar dos nossos colegas cegos. Uma eterna gratidão: aos vultos positivos do passado, às pessoas que se integram à nossa causa e, sobretudo, ao nosso Educandário. Queremos vê-lo grande, eficiente, irradiando conhecimentos, participando efetivamente da vida dos cegos brasileiros, se ombreando com as grandes instituições especializadas do mundo.



# 13.SAÚDE OCULAR

Esta coluna é assinada pelo HOB  - Hospital Oftalmológico de Brasília atfdf@uol.com.br

O jornal Contraponto mantém um convênio informal com aquela  renomada instituição.
O leitor pode sugerir o tema para uma próxima pauta.

Anel intracorneano também para casos de astigmatismo

Brasília, - Implante de anel intracorneano para tratar astigmatismo mesmo quando não há diagnóstico de ceratocone. A solução foi apresentada na última semana, durante encontro do Centro de Estudos Oftalmológicos do HOB (Hospital Oftalmológico de Brasília), pelo oftalmologista convidado, Frederico Bicalho, de Minas Gerais, que desenvolveu o Cornealring. Trata-se de um anel intracorneano, com características físicas diferentes do que existia até agora, para alterar a córnea, e deixá-la mais plana. 
 
Além do tratamento para o ceratocone e os astigmatismos irregulares ou altos, o implante do anel intracorneano é indicado também para casos de ectasia do Excimer laser e de degeneração marginal pelúcida. 
 
Mais de 30 oftalmologistas brasilienses estiveram presentes à aula ministrada por Bicalho, que integra o programa de educação continuada do Centro de Estudos do HOB, aberto a todos os oftalmologistas do Distrito Federal. 
 
De acordo com o convidado, há um caso de ceratocone em cada 1.870 pessoas no mundo. Parece pouca ocorrência, mas para o portador da deformidade, as dificuldades encontradas comprometem a rotina. O portador de ceratocone, em muitas situações, encontra impedimentos para adaptar-se às lentes de contato, aos óculos e sua córnea, não raro, é desclassificada nos requisitos necessários para realizar a correção de grau por meio do PRK ou Lasik, as cirurgias a laser. "O implante do anel intracorneano visa evitar o transplante de córnea em adolescentes", pois é nesta fase que se evidencia, diz o médico. 
 
Astigmatismo - O anel intracorneano ainda é uma solução recente. O médico convidado do CEO/HOB conta que a primeira cirurgia de implante de anel foi realizada em 1991 e, como todo o novo tratamento, ainda tem resultados imprevisíveis. A partir das respostas imprevisíveis é que a observação do oftalmologista mineiro levou-o a concluir que, além do ceratocone, dependendo do posicionamento do anel implantado e de ajustes no layout da peça, seria possível também tratar altos astigmatismos. 
 
O astigmatismo é consequência de irregularidade das curvaturas da córnea ou do cristalino, que leva à formação de imagem em vários focos. Essa condição, conduz a distorções da visão com queda da nitidez, definição e visão de imagens fantasma. 
 
Transplante - "A medida que o ceratocone evolui, é preciso intervir cirurgicamente para evitar o transplante de córnea", comenta o especialista da área no HOB, Patrick Tzelikis ao lembrar que esta deformidade manifesta-se de forma mais significativa entre os 15 e os 30 anos de idade. 
 
O anel modificado pelo médico convidado do CEO/HOB é um semi-círculo que,  implantado dentro da córnea, preserva sua arquitetura e interrompe a evolução do ceratocone.

Mais informações:
ATF Comunicação Empresarial
Contatos: Teresa Cristina Machado e José Jance Granjeiro
Tel.: (61) 3225 1452




#14. REENCONTRO

 (COLUNA LIVRE):

Nome: Climério da Silva Rangel Júnior

Formação: 3º grau

Estado civil: Casado

Profissão: Auxiliar de Radiologia

Período em que esteve no I B C.: 1966 à 1975

Breve comentário sobre este período:  Maravilhoso, conheci muita gente, tive grande evolução em minha vida estudantil. Em suma, foi muito bom.

Residência Atual: Rua Oliva Maia, 66, apt. 310 - Madureira

Contatos: (fones e/ou e-mails) 8702-3892 / 2583-9240



*Obs.: Espaço aberto para a  localização de companheiros a partir do universo do segmento dos deficientes visuais.



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

Dosvox, o que você deseja.
Leniro Alves

Quando soube que estavam solicitando depoimentos para saber como o DOSVOX teria mudado a vida de seus  usuários, interessei-me em prestar o meu, mas, me faltava a solução para um  problema: não gostaria de me identificar. Por quê? Os que se derem ao trabalho de ler vão entender com certeza. Até que surgiu este "amigo" que por não poder honrar certa dívida que tem para comigo, resolveu ante proposta, que lhe fiz, visando perdoá-la, emprestar-me o nome para que pudesse eu contar minha história. (Vejam que até para pagar dívidas, ele apenas empresta). Mas, esqueçamos este indivíduo e vamos à história:
"- DOSVOX: o que você deseja?
Esta pergunta me persegue desde o dia em que a ouvi pela primeira vez.
Percebi que, para ouvi-la por iniciativa própria, deveria antes mesmo de ter um computador, dominar o teclado da máquina de escrever. Daí, quando disse lá em casa que iria entrar numa aula de datilografia, ante o par de perguntas: - "pra quê?" "E como você vai saber onde estão as teclas?"
- dei apenas uma resposta:
- É que, diferentemente das coisas aqui em casa, as teclas estão todos os dias no mesmo lugar.
Considero importante dizer que me casei muito cedo e entendo que, como minha mulher nunca tinha visto um cego, muito menos eu uma vidente, ficamos encantados um com o outro. Tenho a impressão de que ela confundiu a admiração que sentiu por mim, quando viu que apesar de ser
cego, eu podia falar, andar, rir, etc, principalmente etc com paixão. E eu, por minha vez, fiquei apaixonado pela paixão que ela sentiu por mim.
Diante da minha resposta, considerada mal criada como a maioria delas, esqueceu-se da outra pergunta e fui deixado em paz quanto às aulas que, provavelmente, foram colocadas na conta de mais uma maluquice minha, mais uma daquelas coisas que gostava de fazer e que não serviam para
nada - segundo a opinião dos lá de casa - como a prática do rádio amadorismo, por exemplo. É bem verdade que, às vezes, eu gritava tanto que cheguei a pensar que o rádio seria dispensável, que o cara ia acabar me ouvindo onde quer que ele estivesse. Em compensação, tive a vantagem
de, de lá para cá, nunca mais ter ficado rouco. Infelizmente, minha mulher não percebia essas vantagens e implicava com o meu inofensivo passatempo. Assim é que acabou sendo para ela mais conveniente esquecer-se de questionar a razão pela qual iria eu entrar para uma aula de datilografia. Com certeza, ela deve ter pensado que o barulho das teclas lhe daria menos dor de cabeça. E com o objetivo de um dia dedilhar e poder ler/ouvir o por mim escrito, já que conhecera o DOSVOX
através de, esse sim, um amigo, dediquei-me àquelas aulas. Em pouco tempo, (não tão pouco assim, mas, também não tanto!), estava dominando razoavelmente o teclado. Ali estava o primeiro resultado do meu entusiasmo com o DOSVOX.
Na verdade, fui me entusiasmando com ele aos poucos. Meu amigo foi me mostrando o que conseguia fazer com toda aquela parafernália e, talvez, por distração, (frise-se que o sentido pretendido é por distração mesmo!), resolvi adquirir o tal do computador. Quando dei a notícia em
casa, o terremoto não veio de pronto, mas, já foi se desenhando:
- "E pra que você quer isso?"
Na verdade, eu mesmo não sabia bem pra quê. Contudo, se até então sofrera com a acusação dos mais diversos acusadores, de não querer nada... Pronto, finalmente, resolvera querer alguma coisa!
- "Mas, e a enceradeira nova, e a televisão que está precisando de outra, e a obra do banheiro? Etc... Etc..."
Nunca respondi a tais perguntas. Ou por outra, respondi com a chegada, um dia lá em casa, do computador que veio por mãos indicadas pelo tal amigo. E eu que até então me contentara em não querer nada, ouvindo meu radinho e/ou assistindo os jornais da tv, sem falar no já citado diálogo
com meus macanudos (forma de se chamarem uns aos outros dos usuários do PX, uma  faixa  de rádio amador), eu entrava ali numa nova vida.
Diante daquela pergunta -, "DOSVOX, o que você deseja?" - via-me tendo que desejar alguma coisa e fui desejando... Desejei jogar o jogo dos palitinhos (coisa que sempre fiz, mas, de outra forma e com outro nome).
Desejei jogar o jogo da forca, e lá ia eu, desejando e jogando. Então, já não podiam dizer que eu não queria nada!
De desejo em desejo, fui descobrindo outros. Descobri que podia ler e/ou escrever a hora que me desse na telha. Só não podia, então, ler o que quisesse, mas, o que tinha disponível. Até que desejei a tal da Internet. Desejei porque sempre quis ler jornais. Não só jornal, é claro, mas, quando ia ao trabalho, antes de me aposentar, sempre invejei meus colegas que ficavam lendo jornal. Dizia-se que eles, os que ficavam lendo jornais, não queriam nada, mas eu queria. Queria ler jornais!
Consegui, com muito custo, primeiro ter o tal computador, o telefone e ligar um no outro. Isso ajudado e incentivado por meu amigo que, cada vez mais se tornava inimigo da minha mulher. Não sei a qual dos dois ela detestava mais, se a ele ou ao computador! Fato é que fui desejando e daí há pouco, estava, imaginem, trocando cartas (e-mails) com pessoas e eu mesmo podendo ler e escrever e podendo ser lido por qualquer um!
(inclusive por minha mulher se ela o soubesse).
Aquilo havia sido um desejo meu tão remoto que já nem me lembrava que o tivera. E ainda não era nada diante do que estava por vir. Não é que, quando ainda nem havia curtido devidamente o embevecimento por estar trocando e-mails, já me surgia a possibilidade de ler jornais!
Infelizmente, não no trabalho como meus colegas de então. Isso me fez tomar mais uma decisão: me aposentaria, como de fato o fiz. Outra notícia que caiu como uma bomba onde já estava se dando o terremoto, exatamente no mesmo lugar onde antes havia sido meu mais ou menos
tranqüilo lar.
Após a calmaria gerada pelas compras que fiz com o dinheiro que me veio às mãos quando da aposentadoria, a coisa explodiu de vez, após ter descoberto o PAPOVOX** e por conta de uma paixão imprevista (como qualquer outra, embora aquela fosse um pouco mais por conta de meus, então, 27 anos de casado). Anunciei que faria uma viagem. Minha mulher disse que iria comigo, o que foi prontamente contestado por mim que
contra argumentei que me seria impossível arcar com duas passagens de avião a Manaus ida e volta. Se bem  que, indo sozinho, não tinha a certeza de que voltaria dado o fogo e o tamanho da paixão.
- "E que diabos vai você fazer em Manaus!?" - perguntou-me ela, para o que, disse-lhe que ia conhecer um amigo que havia feito através do PAPOVOX. E, papo vai, papo vem, ela me deu a sentença definitiva: -  "se você for, pode voltar para casa de sua mãe! Suas coisas vão estar todas
lá".
Achei ótimo não ter que me preocupar com mudanças, embora já estivesse completamente mudado e comprei minha passagem de ida para Manaus.
Conheci a Lúzi no PAPOVOX, não com esse apelido, é claro. Para falar a verdade, em princípio, não me senti atraído pelo PAPOVOX porque achava mais confortável meu rádio PX e mesmo o papo ao vivo. Mas, quando conheci a Luzimar, - por sinal que, quando ela me disse o nome, senti
algo meio inexplicável, mas logo detectei que era por conta de certo trauma de infância, ou quase infância, pois este era o nome de um professor de matemática que tive e que me reprovou, pelo menos umas 3 vezes! - entendi o valor do PAPOVOX. Percebi que havia sido criado para nós!
Foi uma dessas paixões fulminantes que, de fato, mudaria minha vida. Não custei muito a decidir que iria conhecê-la pessoalmente. Poucas vezes nos falamos por telefone e sua voz embora um tanto, como direi, indefinida, me fez sentir que nossos espíritos eram irmãos. E lá fui eu, que até então havia viajado no máximo para Campos, aqui no Rio de Janeiro mesmo, em minha primeira viagem de avião para Manaus encontrar a minha Lúzi (ela preferia que a tratasse assim) e Lúzi era mesmo mais bonitinho. Não sentia falta do mar do nome dela, pois mesmo em se tratando do outro, nossas relações nunca foram tão íntimas assim, embora sempre tenhamos estado tão próximos. Exatamente o contrário do que aconteceu com a Lúzi. Fomos ficando, apesar  da distância, rápida e
perigosamente íntimos. Naturalmente, minha expectativa era a de que nos tornássemos mais ainda quando nos encontrássemos.
Assim é que, chegando a Manaus, fui procurá-la no endereço para onde enviara um cd que lhe mandei de presente por ocasião do Natal. Não combinara com ela o dia de chegada, onde deveria procurá-la, nada disso, visto que minha decisão foi um tanto repentina e exigiu certa brevidade
pelo ambiente gerado em meu lar de então. Apenas enviei-lhe um e-mail informando-lhe que, finalmente, iríamos nos conhecer pessoalmente.
Expliquei-lhe, resumidamente, a razão da minha ida repentina e nem houve tempo de aguardar resposta, posto que minha mulher providenciou para que meu computador fosse desativado, bem como tudo mais que pudesse ser meu, para que o mais rapidamente possível pudessem tomar o rumo da casa da mamãe.
Quando perguntei pela Luzimar no endereço aonde cheguei de mala e cuia, (resolvi ir ao endereço antes mesmo de procurar um hotel com a esperança de que ela me convidasse para que ficasse ali mesmo), estranhei tanto o clima que se formou que não consigo nem definir bem qual tenha sido. As pessoas que me atenderam ficaram entre o que chamaria de assustadas e com certo ar cômico, sei lá. Se elas ficaram assustadas, imagine eu!
Minha surpresa começou quando me deparei com algo que me pareceu ser uma instituição, pois esperava encontrar uma simples casa, já que a Lúzi me dissera que morava sozinha. Depois de algum tempo, alguém me disse:
- Olha, na verdade, aqui não mora nenhuma Luzimar!
- Como não mora nenhuma Luzimar?! Perguntei aparvalhado. Disse que havia mandado uma encomenda pelo correio, inclusive registrada, e que recebi a confirmação de que a mesma fora entregue ao destinatário. Pediram-me então para aguardar um pouco, pois o diretor não estava. Foi quando soube que ali, de fato, era uma instituição, local onde residiam alguns cegos. Eu disse cegos. Ou seja, ali residiam apenas homens.
Acho que meu cérebro, se já teve alguma coisa, se esvaziou naquele instante, pois não me lembro direito do meu estado até o momento em que o tal diretor chegou e, tendo sido posto a par do que houve, por alguns dos ali residentes, disse-me que, infelizmente, tudo aquilo havia sido
fruto de um lamentável engano. Disse-me isso, antes mesmo que lhe dissesse eu a que viera. Foi logo me dizendo que havia sido prevenido por um dos residentes de que um outro havia, por brincadeira, se passado por mulher. Dizendo isso, chamou o tal Luzimar para que ele mesmo
pudesse se explicar para mim.
O cara entrou e ficou em silêncio. Eu também não conseguia dizer nada. O diretor então tomou a iniciativa de nos apresentar. O cara ficou meio esquivo, não quis me estender a mão, com certeza com medo da minha reação que bem poderia ser agressiva, mas, acabou por fazê-lo e, inexplicavelmente, inclusive para mim mesmo, acho que a última coisa que faria ali seria ter uma reação agressiva. Estava era me sentindo (perdoem-me o termo mas, não há um outro que seja tão fiel!) um grande babaca, o maior do mundo! Como me deixara enganar assim! Como fora tão
adolescente àquela altura da vida! E, assim ia pensando, quando ouvi a voz do cara dizer:
- "Puxa vida, cara, sei que isso é indesculpável, mas, pô, nunca imaginei que fosse dar nisso! Quis brincar. Talvez, tenha exagerado,
mas..."
Ao que acrescentei:
- É, dei bobeira mesmo, devia ter sido mais maduro!
Foi quando o diretor que, então, apresentou-se bonachão disse:
- "Bom, espero que vocês saibam reconhecer onde erraram e que não levem isso adiante. Não há como desfazer o que está feito. Você está vindo do Rio, não é?"
Disse-lhe que sim e ele imediatamente me fez um convite para que permanecesse com eles, não ali mas, em sua casa. Estava tão estupidificado que não vi outra coisa a fazer que não aceitar. E foi
ótimo. Fui muito bem acolhido por sua família. E por termos nos tornado amigos, conversamos bastante e meu espírito se desanuviou muito mais rapidamente do que supus a princípio. Relutei um pouco em voltar a tal instituição para conhecer os residentes, mas terminei por ir e fiz uma
boa camaradagem com alguns, inclusive com o Luzimar, cujo nome mesmo nem era esse. A turma acabou por fazer muitas molecagens conosco e, na verdade, o cara era um tremendo boa praça e o espírito desportivo acabou prevalecendo tanto em mim quanto nele. Pude conhecer através deles
algumas garotas e, se não surgiu nenhuma que me tivesse arrebatado tanto quanto a "Luzimar", ao menos deu pra tirar aquele gosto de ressaca da boca. E eu que, afinal de contas, não havia mentido para minha mulher, quando voltei, tive que ir mesmo para casa de minha mãe. O engraçado foi o comentário dela, quando lá cheguei:
- "Não falei que esse casamento não ia dar certo!"
Lá fiquei por um bom tempo.
E você ainda me  pergunta: - "DOSVOX, o que você deseja?"
Desejo que você continue me perguntando sempre e me  fazendo desejar cada vez mais, pois, tanto quanto navegar, desejar  é preciso.



#16. ETIQUETA

Colunista:  TÂNIA ARAÚJO (contato@taniaaraujo.com.br)

Vamos comemorar... e arrasar 
 
Olá, que bom estarmos juntos em 2014. Espero que tenham curtido bem as férias e estejam prontos para as comemorações da copa.
Será um período marcado por reuniões de amigos em bares e casas, por isso mais do que nunca é importante estar atento aos comportamentos. Com o passar do tempo atitudes e manias são desenvolvidas, mas que só podem ser executadas dentro de casa não havendo necessidade de expor para outras pessoas.
Cuidados ao frequentar a casa de alguém, mesmo que seja para um momento descontraído, é muito importante. Tirar os sapatos é muito intimo e não se deve fazer isso quando há mais convidados. Somente o anfitrião pode te conceder algumas liberdades como, abrir a geladeira, entrar nos quartos, mexer nos armários e tomar banho. Acredite tem gente que acha normal alguma dessas atitudes. 
Quando alguém libera a porta da geladeira aos convidados, não quer dizer que da autonomia há tudo que se encontra dentro dela, o objetivo é proporcionar aos convidados conforto para se servir sem que fique dependente do anfitrião, que pode se ocupar com outros afazeres. 
Quarto é um ambiente muito intimo onde se guarda objetos pessoais e critérios de comportamentos específicos. Tem gente que não gosta que se sente na cama com a mesma roupa que estava na rua. O uso por outra pessoa deve ser em situações importantes ou de urgência. Peça licença e comunique ao anfitrião sua necessidade. 
Ao precisar de um copo, vasilha, tempero etc, pergunte ao dono da casa onde está e se ele pode te fornecer o que precisa. Espere que ele te libere para essa ação, mas mesmo assim mantenha a discrição preferindo que ele pegue.
Por ultimo deixei para falar do banheiro. Como um lugar próprio para higiene pessoal, precisa ser mantido limpo e organizado. A tampa ou borda do vaso precisa ser mantida limpa, se por um acaso acontecer um acidente da tampa sujar com algum espirro ou gota de urina utilize o papel higiênico para fazer a limpeza. A pia é própria para lavar as mãos isso não quer dizer que precisa ficar toda molhada e respingada. Tenha zelo e cuidado ao lavar as mãos evitando espalhar água para todos os lados. Tomar banho é somente para os muito íntimos, observe se já chegou nesse patamar, mas se algum acidente acontecer e houver necessidade de um banho, lembre-se não é sua casa, nada de cabelos espalhados por todo lugar, tapete e banheiro molhado, roupas pelo chão etc. Solicite um rodo com pano para manter o ambiente da mesma maneira que encontrou, ou melhor.
Palavras como licença, obrigado, desculpe, são importantes para o convívio em comunidade. Lembre-se cada casa tem seus costumes e hábitos é importante respeitar, mesmo que suas atitudes sejam diferentes. Aproveite esses momentos respeitando os costumes dos outros, dessa forma todos saem satisfeitos.
 
Tânia Araújo
Consultora de Imagem e Coach
www.taniaaraujo.com.br



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

O Crítico de TV cego

Que tarefa foi essa, Senhor Moderador?
Essa incumbência pareceu-me mais um castigo, uma punição!
Mas, punição? Que fiz eu? Por acaso, eu já enviei para nossa lista, em anexo,  aqueles arquivos pesadões? Ou então, em algum momento, falei mal do seu time do coração?
Ter que assistir ao Pânico, é dose pra leão! E lá fui eu.
Houve momentos em que olhei para trás, e tive vontade de voltar. Contudo, já tinha caminhado tanto! E continuei na minha jornada de prestar atenção no programa;
entretanto,  nada de Geraldo Magela. E eu ali atento, um perfeito sentinela, pronto para o que desse ou viesse; e, nada de Magela.
Aí, eu já era um beduíno no Saara com sol causticante na cara, um alvo certo de todas as pragas do Egito. A vontade de me manter leal ao meu compromisso foi tanta,
que não hesitei em abrir mão da audiência ao meu irmão na Tupi. E nada de Magela! Mas, quando pensava em jogar a toalha de vez, eis que aparece a tão aguardada figura.
Inserido num cantinho bem discreto, lá estava ele: Magela, ele mesmo, em carne e osso. Ao meu juízo, a sua participação se não acrescentou, também não comprometeu.
 Pelo que eu consegui reter, ele fez uso de duas frases de sentido humorístico dentro do
contexto, que foram: "A navalha tem tudo a ver comigo: ela é cega".
"Não precisa ter medo, eu sou iniciante nessa profissão".

É provável que o impacto maior da cena esteja no contexto visual; mas isso foge à minha capacidade. Não cheguei ainda a condição de Maomé.

Agora, por falar em barbeiro, quem sabe bastante disso é o nosso amigo Regivaldo. Não é mesmo Regi?

Houve um tempo na vida, em que a minha vasta cabeleira me obrigava a fazer uso dos prestimosos serviços dos Barbeiros. Agora, porém, com meus cabelos mais raros que empenho de político, já não dependo mais desses profissionais.
Eu mesmo, portando uma tesoura básica vou ajeitando.
Sei que já tem gente me chamando de maluco! Eu maluco? Podendo guardar 15 ou 20 real, não vou economizar?

A partir de agora já sei que há um monte de Zemanés, olhando para minha cabeça e  dizendo:
- Tá mal cortado aqui, tá mal cortado ali ou tem caminho de rato acolá! Francamente, Será que não têm mais nada pra fazer? Me poupem!

OBS.:  Os fatos, por uma questão, meramente didática/pedagógica/cultural, foram tornados públicos...
PS.: se você tem histórias, causos, experiências próprias, do gênero, mande para nossa redação, sua privacidade será rigorosamente preservada.



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: DIEGO MARTINS  CORREA   ( diego8759@yahoo.com.br)

São Lourenço/MG recebe demonstração de futebol de 5 no 2º seminário acessibilidade em cidades turísticas

No dia 22/03/2014, sábado às 13:30, São Lourenço/MG, famosa estância de águas minerais localizada no sul de Minas Gerais, recebe uma demonstração de futebol de 5 no 2º seminário de acessibilidade em cidades turísticas.

O evento começa no dia 21/03  na câmara municipal de São Lourenço/MG com várias palestras importantes, tem sequência no sábado, terminando com o mencionado evento que muito pode contribuir com o desenvolvimento  para o esporte paraolímpico do sul de Minas.

O esporte paraolímpico é muito importante, uma vez que permite às pessoas com deficiência uma participação mais efetiva na sociedade, mostrando que com algumas adaptações, a prática de atividades esportivas também é possível para essas pessoas.



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

1. Taxímetro on-line: http://precodotaxi.com/

Funciona mesmo, é‚ muito bom!
Aqui está um recurso legal que só a internet poderia nos dar.
Disponível para as seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vit¢ria, Salvador e Recife.
Além de calcular o preço (aproximado) que ficaria um táxi entre dois endereços fornecidos (rua, número do prédio e bairro), ainda nos fornece o trajeto em detalhes (nome das ruas que o motorista deve pegar, e até se é para virar … direita ou … esquerda, quando precisa sair de uma rua e pegar outra).
Muito legal, mesmo! (serve, inclusive, para quem quer ir em carro pr¢prio e não conhece o local de destino).
Além de dar o valor da "corrida do Táxi" ainda fornece o itinerário! Facílimo de usar!
Basta preencher os endereços de Origem e Destino, com os respectivos Bairros.
Taxímetro on-line: http://precodotaxi.com/

2. CLINICA POPULAR (Colégio Santo Inácio - Botafogo- RJ)

Olá amigos vamos ajudar a divulgar esse serviço qe é totalmente gratuíto.
Sempre há pessoas que conhecemos  e que podem se valer desses serviços.
Você pode não precisar, mas pode conhecer alguem que necessite
CLÍNICA POPULAR - (Colégio Santo Inácio - Botafogo- RJ)
- A clínica noticiada é obra dos ex-alunos do colégio Santo Inácio, dos jesuítas. De formação católica e  humanística, esses profissionais dedicam (cada um) um tempo na semana para saírem de seus consultórios particulares e atenderem aos mais carentes. O valor cobrado nos exames destina-se às despesas com aluguel, empregados e materiais. Até o aparelho de ressonância foi comprado 
pelos médicos em rateio.
E  EXAMES MAIS BARATOS PARA QUEM NÃO TEM PLANO DE SAÚDE - - Foi criada uma clínica de exames de diagnósticos por imagem, para atender a população de baixa renda. A Kodak, GE, e empresas da área de saúde patrocinaram este lindo projeto! É a realização de um sonho do radiologista Romeu Cortes Domingues, diretor médico de duas clínicas de radiologia, que buscou parceiros para a iniciativa. 
Para se ter uma idéia, os exames, que custam, na rede privada, cerca de R$ 850,00, são oferecidos por R$ 120,00 .

Repassem para todos que necessitam de ressonância magnética, ultra-som e mamografia e não podem pagar.

Rua São Clemente, 216 - Botafogo RJ - Imagem Solidária
Tel: (21) 2535-6000
Confiram o site deles: www.imagemsolidaria.com.br
DIVULGUEM !
ISSO É MUITO IMPORTANTE!
A VIDA DE ALGUÉM PODE ESTAR DEPENDENDO DISTO !

- - -

PS. Anuncie aqui: materiais, equipamentos, prestação de serviços...
Para isto, contate a redação.



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*De: "Lothar Antenor Bazanella" <lotharb@prodam.sp.gov.br>

Muito bom o Contraponto!
Parabéns e obrigado.

Lothar Bazanela
///

Agradecimentos em nome  da nossa equipe que faz o Contraponto.

Valdenito de Souza - Redator


- - -

* Cadastro de Leitores: Se você deseja ser um leitor assíduo de nosso jornal, envie uma
mensagem (solicitando inscrição no cadastro de leitores),  para: contraponto@exaluibc.org.br

* Todas as edições do Contraponto estão disponibilizadas no site da Associação dos  Ex-alunos do IBC (exaluibc.org.br/contraponto.htm).

* Participe (com criticas e sugestões), ajudem-nos aprimorá-lo, para que, continue sendo um canal representativo do nosso segmento.

* Venha fazer parte da nossa entidade:
Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant (existem vários desafios esperando por todos nós).
Lutamos pela difusão e socialização ampliada de atividades, eventos e ações voltadas para  Defesa dos Direitos dos Deficientes Visuais.

* Acompanhe a Associação dos Ex-alunos do I B C no Twitter: @exaluibc

* Faça parte da lista de discussão dos Ex-alunos do I B C, um espaço onde o foco
será sempre: "  os deficientes visuais e seu universo."
(Solicite sua inscrição no e-mail: tecnologia@exaluibc.org.br).

* Ouça a rádio Contraponto(exaluibc.org.br/rc/rc.htm), a web-rádio da associação .  Programas, músicas e muitas informações úteis.

* Conheça a Escola Virtual José Álvares de Azevedo(exaluibc.org.br/escola_virtual.htm): a socialização da informação em nome da cidadania.

* Visite o portal da associação(exaluibc.org.br), muitas informações pertinentes ao segmento dos deficientes visuais.

---

* Solicitamos a difusão deste material  na Internet: " poderá  vir a ser útil para pessoas que você sequer conhece/!".


*Redator:
Valdenito de Souza, o nacionalista místico
Rio de Janeiro/RJ

---

"Enquanto houver uma pessoa discriminada, todos nós seremos discriminados."  Por que é mais fácil desintegrar um átomo do que um   preconceito?!

Associação dos Ex-alunos do Instituto Benjamin Constant
(fundação: junho/1960)

