CONTRAPONTO

JORNAL ELETRÔNICO DA ASSOCIAÇÃO  DOS  EX-ALUNOS DO  INSTITUTO
BENJAMIN CONSTANT


ANO 9
Agosto DE 2015
93ª Edição


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


Patrocinadores:

(ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO IBC)

Editoração eletrônica: MÁRCIA DA SILVA BARRETO
Distribuição: gratuita



CONTATOS:
Telefone: (0XX21) 2551-2833
Correspondência: Rua Marquês de Abrantes 168 Apto. 203 - Bloco A
CEP: 22230-061 Rio de Janeiro - RJ
e-mail: contraponto.exaluibc@gmail.com
Site:exaluibc.org.br/contraponto.htm


EDITOR RESPONSÁVEL: VALDENITO DE SOUZA
e-mail:  contraponto@exaluibc.org.br

EDITA E SOLICITA DIFUSÃO NA INTERNET.


SUMÁRIO:

1.  EDITORIAL:
* O I B C e o Ataque da Vez

2. A DIRETORIA EM AÇÃO:
* Boletim Informativo da Diretoria Executiva Agosto/2015

3. O IBC EM FOCO # VITOR ALBERTO DA SILVA MARQUES:
* O IBC em Foco Especial - agosto

4. DV EM DESTAQUE# JOSÉ WALTER FIGUEREDO:
* Conheça o Primeiro Smartwatch Em Braille do Mundo

5. DE OLHO NA LEI #MÁRCIO LACERDA :
* Estatuto da Pessoa com Deficiência – Alguns Aspectos de Constitucionalidade.

6. TRIBUNA EDUCACIONAL # SALETE SEMITELA:
* O que fazer se seu filho quer se vestir de princesa?

7. ANTENA POLÍTICA # HERCEN HILDEBRANDT:
* Lembranças

8. OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO # VALDENITO DE SOUZA:
*  Ação da Pepsi permite ver com o ouvido

9. DV-INFO # CLEVERSON CASARIN ULIANA:
* As origens ilegais dos primeiros dispositivos vestíveis da história

10. PAINEL ACESSIBILIDADE # DEBORAH PRATES :
* Acessibilidade: um pilar do Desenho Universal

11. PERSONA # IVONETE SANTOS:
* Entrevista: Roseni Silvado Cardoso – A Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva

12. SAÚDE OCULAR #:
* Tratamentos ficam mais abrangentes e efetivos

13. REENCONTRO # :
* Ana Cristina Zenun Hildebrandt

14. TIRANDO DE LETRA #:
* Os Cegos do Arsenal da Marinha
* O Sol da  Minha Janela.

15. IMAGEM PESSOAL # TÂNIA ARAÚJO:
* Você é aquilo que vê?

16. BENGALA DE FOGO #:
*  O Empatador - contribuição do leitor

17. PANORAMA PARAOLÍMPICO # ROBERTO PAIXÃO:
* O desporto de cegos,  faz bonito! e contribui muito para o quadro de medalhas  nos jogos para pan americano!

18. CLASSIFICADOS  CONTRAPONTO#:
1. Taxímetro on-line: http://precodotaxi.com/
2. Clinica Popular (Colégio Santo Inácio - Botafogo- RJ)

19. FALE COM O CONTRAPONTO#: CARTAS DOS LEITORES

--


ATENÇÃO:
"As opiniões expressas nesta publicação são de inteira responsabilidade de seus
colunistas".



#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* O I B C e o Ataque da Vez

A notícia de que o Conselho Tutelar, acionou o Ministério Público, questionando o regime de internato no Instituto Benjamin Constant, pegou a dispersa comunidade envolvida de jeito.

Qualquer pessoa, relativamente informada sobre a situação do Benja, nestes últimos anos, saberia q isto iria acontecer mais cedo ou mais tarde.

A extinção do internato no Instituto Nacional de surdos e mudos (INES), concretizado há alguns anos atrás, acenava para isto.

Na verdade a comunidade dos deficientes visuais, não se mobilizou para enfrentar este desafio, restando apenas agora,  marcar presença em massa em qualquer ato que se venha a realizar para dá vida ao enfrentamento.

A extinção do internato no IBC, vai  inviabilizar o estudo de muitos alunos que moram na periferia do RJ, ou mesmo q residam em outras cidades  do estado, bem como, aqueles q moram em outros estados da federação..
 
 O IBC, que a 161(cento e sessenta e um) anos, mantém o regime de internato, verdade q nos últimos anos bem reduzido, caso esta nefasta extinção do internato venha a se concretizar, será " testemunha ocular", de uma grande violência contra a história dos cegos.

Enquanto houver tempo, o segmento deve tentar tudo, contra tamanha barbari.

Vejamos qual vai ser o parecer da AGU (Advogados da União), que deverá se posicionar sobre o tema.
 


#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

* Boletim Informativo da Diretoria Executiva Agosto/2015

Sandro Laina concedeu uma entrevista para a Rádio MEC falando sobre o Mundial de Natação realizado na Escócia.

Entramos em contato com outras entidades congêneres com o objetivo de fazer uma aproximação institucional.

Vamos produzir cardápios em braille para restaurantes, bares e similares.

Cobramos da DIREÇÃO-GERAL do IBC a melhora do atendimento dos funcionários da escola e uma diminuição no tempo da concessão do laudo médico.

Iniciamos a marcação de duas consultas de oftalmologia mensais, que nos foi concedida pela Direção do IBC, para sócios adimplentes da Associação.

* Departamento de tecnologia
-  no dia 18/agosto - Valdenito de Souza - representante da associação na CDPD (Comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência da OAB/RJ), participou de mais uma reunião ordinária, onde relatou o momento crítico  do I BC, destacando o risco da extinção do internato. Valdenito também comunicou a comissão sobre o andamento da solicitação da audiência com o Secretário Municipal dos Transportes. Onde nossa entidade, apoiada por várias entidades,  tenta junto a autoridade municipal, a implantação de um  aplicativo para telemóvel, que auxilia os deficientes a tomar ônibus.

-  errata: A redação do jornal Contraponto, órgão oficial da associação, corrigiu informação sobre o dez anos de existência do jornal, afirmando que este emblemático aniversário deste relevante canal, se dará em setembro/2016 e não no setembro próximo.

- A Escola Virtual José Álvares de Azevedo, passa por manutenção, suspendendo suas atividades, por alguns dias, visando acima de tudo, atualizar suas ferramentas.  

- A Escola Virtual, agrega novos companheiros a sua equipe, projetando para setembro um curso de Soundforge.



#3. O IBC  EM FOCO

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

* O IBC em Foco Especial - agosto

Prezados leitores

Esta coluna extra, desta vez vai se dedicar àquilo que gira em torno de uma situação futura vinculada à política de matrículas dos alunos em nossa instituição. O Instituto Benjamin Constant adotou desde seu início de seu funcionamento, há 160 anos, os regimes de externato e de internato.
Até aproximadamente ao final da década de 1980, a maioria esmagadora dos seus alunos, oriunda de fora do Estado do RJ,  era matriculada sob o regime de internato.
A partir de 1990, com a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as escolas públicas e privadas que adotavam esse regime, passaram a não mais adotá-lo, por orientação legal desse estatuto. Por esse documento, as instituições de ensino que permanecessem sob esse regime, seriam consideradas juridicamente como abrigos, apesar de todo perfil curricular de escola regular.

A partir de 1994 o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), aboliu o internato.
O IBC por sua vez, manteve esse regime funcionando até os dias de hoje.
Em décadas passadas, até aproximadamente o início da década de 90, o IBC mantinha em seu corpo funcional, em quase toda sua totalidade, os servidores do quadro permanente, executando serviços de copa e cozinha, de limpeza, os chamados inspetores, hoje denominados assistentes de alunos, bem como, serviços de secretaria e manutenção em geral. A partir daí, todas essas atividades passaram a ser exercidas por trabalhadores terceirizados, como de resto as demais instituições de ensino.
Quando nossas instituições possuíam somente em seus quadros, funcionários públicos, o IBC, no caso, acolhia os alunos de domingo a domingo. Já de há algum tempo, o número de internos vem diminuindo a cada ano, acentuadamente, por conta de uma série de fatores:

1. Nos diferentes estados da federação eram instaladas instituições para cegos que tentavam suprir os serviços de apoio escolar anteriormente ausentes; 

2. o IBC deixava aos poucos de prestar alguns dos serviços em tempo integral, por conta da progressiva carência de funcionários do quadro, por morte, por aposentadoria ou por demissão, sem que houvesse reposição. Deu-se aí, a substituição gradativa desses funcionários, por empregados terceirizados, fenômeno que ocorreu em todas as instituições públicas;

3. O IBC passou a manter suas atividades apenas de segunda a sexta, atendendo somente aos alunos residentes na região metropolitana do RJ, extinguindo o internato no final de semana.;

4. Na década de 90, o número de internos declinava e o INES acabava com o regime de internato em 1994.

Nesse período era instituído o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), cuja filosofia era a de acabar com os internatos escolares.
Com o fortalecimento dos Conselhos Tutelares e a instituição do Ministério Público, a partir da Constituição de 1988, estes órgãos passaram a monitorar o funcionamento das escolas, visando tomar para si, a responsabilidade pelas crianças em idade escolar.
Os pais e os responsáveis passaram a ser cobrados por maior responsabilidade por seus filhos, que deveria estar mais próximos da proteção da família como um todo..
No presente momento o IBC mantém cerca de 20% de internos, todos localizados em áreas carentes e distantes ou de áreas de risco.
No ano de 2013, motivado por uma denúncia do Conselho Tutelar, sobre a situação de um menino interno, que em casa provocava contusões em si mesmo, o Ministério Público cobrou do IBC esclarecimentos a respeito desse fato. Diante disso, o IBC se reuniu com a equipe do Ministério
Público que aproveitando o incidente, achou por bem se aprofundar, solicitando da Direção, levantamento dos dados de cada aluno interno, no intuito de tomar conhecimento da situação e deliberar pelas providências legais.
Em documento do final de 2014, o Ministério Público emitiu um parecer, classificando o IBC como um abrigo, o que o deixaria em desacordo com o ECA, tornando assim, sua situação ilegal e totalmente anacrônica!
A nossa Assistente Social foi solicitada pela Direção a emitir um documento que contrariava a equipe do Ministério Público. Em seu documento ela enfatizava o fato do IBC dar toda a assistência possível aos alunos, sem contudo ser considerado como abrigo, já que sua responsabilidade social e pedagógica atendia a uma demanda de aluno com necessidades peculiares e sem qualquer  estrutura de atendimento próximo a suas casas.
Paralelamente a Direção do IBC encaminhou consulta à Advocacia Geral da União (AGU), sobre o assunto.
O Ministério Público, em seu parecer enviado à direção do IBC, define objetivamente nossa instituição como um abrigo, o que está em desacordo com a legislação em vigor! Os pais estão sendo contatados pelos Conselhos Tutelares locais, para fornecer informações sobre a real
situação de seus filhos. No próximo dia 25 de agosto, terça, haverá nova reunião do Conselho Diretor para analisar o quadro, aguardando o parecer da AGU.
O entendimento corrente é: O IBC viola, ainda que por motivos suficientes, as leis em vigor, não mais se sustentando como internato, o que é extremamente preocupante, já que terá consequências
indesejáveis!  Esta novela terá desdobramentos que serão oportunamente informados.

Responsável pela coluna IBC em Foco: Vitor Marques
Grato pela colaboração e compreensão de todos.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Conheça o Primeiro Smartwatch Em Braille do Mundo

"São Paulo - Aparentemente este relógio nada se diferencia de um smartwatch comum, possui sistema de mensagens, navegação, bluetooth, além de, claro, exibir as horas. Sua grande inovação está então na forma como essas funções são apresentadas: em braille.

Sua interface possui uma série de pinos que sobem e descem em velocidades personalizáveis, soletrando palavras em braille. Com esse sistema, o Dot permite que deficientes visuais desfrutem de diversas funções digitais, como ler e-books, por exemplo.

O produto estará disponível para pré-encomenda ainda este ano. O relógio deve chegar ao mercado por aproximadamente 300 dólares."

Fonte: Revista Exame

***

Cientistas podem encontrar a cura para a cegueira, revertendo a deterioração das células da retina

Milhões de pessoas são afetadas pela cegueira hereditária, uma doença que provoca a perda de visão ao longo da vida.
Agora, os cientistas dizem ter encontrado uma maneira de reverter esta deterioração. Eles já conseguiram restaurar, parcialmente, a visão de ratos, em laboratório. A descoberta poderia ajudar a restaurar este problema de visão, que atinge uma a cada 300 pessoas.

A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade de Berna, na Suíça, e da Universidade de Goettingen, na Alemanha.

O tratamento é focado em algo conhecido como cegueira degenerativa progressiva, que fazem com que células sensíveis à luz, presentes nos olhos, sofram degradação. A pesquisa poderia ajudar pessoas que sofrem de uma série de condições, incluindo retinose pigmentar, degeneração macular e retinopatia diabética.

Usando um processo conhecido como optogenética – que envolve o uso de luz para controlar os neurônios – os cientistas foram capazes de restaurar as capacidades de visão dessas células. Eles fizeram isso através da introdução celular de proteínas sensíveis à luz, chamadas Opto-mGluR6, que sobrevivem na retina, mesmo quando elas degradam.

No experimento, os ratos acometidos pela cegueira degenerativa progressiva, que já eram incapazes de enxergar, tiveram sua visão restaurada à luz do dia. 
A equipe acredita que é possível que os mesmos resultados sejam replicados em seres humanos.

As novas proteínas são introduzidas no olho para transformar as células velhas em fotorreceptoras, o que lhes permite processar a luz incidente. Usando vias de sinalização existentes, eles foram capazes de ativar o córtex visual do cérebro para analisar sinais visuais.

Antes do tratamento, ratos cegos foram incapazes de encontrar uma plataforma, ao serem submersos em água. Após o tratamento, eles conseguiram nadar, diretamente ao local, sem dificuldade, alguma.

“A nova terapia pode, potencialmente, restaurar a visão em pacientes que sofrem de qualquer tipo de degeneração de fotorreceptores”, disse Sonja Kleinlogel, da Universidade de Bern, coautora do estudo.

“Isso poderia ajudar aqueles que sofrem de formas graves de degeneração macular relacionadas à idade, uma doença muito comum que afeta, até certo ponto, cerca de uma em cada 10 pessoas com mais de 65 anos”, completou.

Fonte: Jornal Ciência



#5. DE OLHO NA LEI

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

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 205

* Estatuto da Pessoa com Deficiência – Alguns Aspectos de Constitucionalidade.


A presente coluna continuará tratando do Estatuto da Pessoa com Deficiência, promulgado recentemente, em julho de 2015.

No final da última coluna, mencionamos dois direitos que já poderiam ser experimentados pelos seus destinatários dentro de 180 dias, com a vigência da Lei 13.146, quais sejam, a reserva na outorga de exploração de serviços de táxi a condutores com deficiência (art. 119) e a reserva de computadores em lan house para acesso por pessoas com deficiência visual (art. 63, § 2.o).

Preocupa-me a constitucionalidade desses dispositivos, ou seja, se a norma instituidora dos respectivos direitos encontram-se em harmonia com a nossa Lei Maior, isto é, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988.

É que tais benefícios foram trazidos por uma lei, quanto à sua eficácia, de natureza nacional. As leis de eficácia nacional são produzidas pelo Congresso Nacional, Casa responsável, também, pela produção das normas de interesse da União Federal na condição de ente federativo.

Os assuntos de que trata a Lei n.o 13.1446/2015, nos seus artigos 119 e 63, § 2.o, são de interesse local. A legislação que verse sobre tal interesse é de competência dos municípios, a teor do artigo 30, I, da CRFB.

Esse vício dá ensejo à inconstitucionalidade formal, incidente, a princípio, em ambos os direitos, uma vez que a União estaria invadindo competência alheia, reservada aos municípios.

No caso da reserva de outorga de táxia a condutores com deficiência, além do vício de inconstitucionalidade formal apontado, há o da inconstitucionalidade material, uma vez que entre as pessoas com deficiência há uma discriminação. Como os deficientes visuais, por razões óbvias, não podem conduzir um táxi, elas estariam excluídas desse direito.

Assinale-se, por fim, que as leis gozam de presunção de constitucionalidade. Segue-se que, apenas quando o Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre o respectivo vício, quando provocado pelos legitimados descritos no artigo 103 da CRFB, elas são declaradas inválidas. Assim, teremos que aguardar se haverá interesse desses legitimados em socorrer-se do Poder Judiciário para a propositura das suas demandas. No caso da reserva em lan house, acredito que não haverá maiores problemas. Como é sabido, já temos um leitor de tela de Windows gratuito, o NVDA, o que não traz nenhum encargo maior a quem atua nesse ramo. Todavia, no caso da reserva de outorga de táxi, creio que teremos grandes discussões para vermos esse direito efetivar-se.

De Olho na Lei
Márcio Lacerda
E-mail: márcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* O que fazer se seu filho quer se vestir de princesa?

Margarita Rodríguez (da BBC Mundo)

Seth Menachem decidiu apoiar seu filho Asher, que queria usar vestidos

Asher Mechanen, de 3 anos, surpreendeu seu pai há pouco mais de 1 ano quando escolheu usar um vestido para ir a uma festa.

Seu pai, Seth, tentou pressioná-lo para que usasse "roupa de menino", porque não queria responder às perguntas que muitas pessoas fariam quando vissem Asher e porque temia que seu filho fosse julgado pelos outros convidados.

Mas Asher fez tanta questão de usar o vestido que Seth logo sentiu que não estava fazendo a coisa certa.

"Eu me desculpei com ele e o ajudei a colocar o vestido. Depois, virou algo que ele queria vestir todos os dias", diz Seth, que relatou sua experiência no artigo My Son Wears Dresses, and That's OK With Me (meu filho usa vestido, e tudo bem para mim, numa tradução livre).

"Tive algumas dúvidas no início, porque queria protegê-lo das pessoas que podiam hostilizá-lo. Mas cheguei à conclusão que o ajudaria mais se não o reprimisse por causa de temores possivelmente injustificados."

MENINO PRINCESA

A americana Cheryl Kilodavis levou um susto parecido quando seu filho Dyson, de 5 anos, lhe disse: "Adoro usar vestidos e amo as cores rosa e vermelho".

Como ela conta no livro My Princess Boy (Meu Menino Princesa, numa tradução livre; 2009), sua primeira reação foi combater esta vontade, oferecendo brinquedos tidos como "adequados" para meninos, como carrinhos e caminhões, e fazendo com ele lesse determinados livros.

Dyson ainda assim quis sair fantasiado de princesa no Dia das Bruxas. Mas Kilodavis não queria ceder. Foi seu filho mais velho quem a fez pensar que o problema estava nela e não no irmão mais novo, ao perguntar-lhe: "Mamãe, por que não pode simplesmente deixá-lo ser feliz?"?

No livro, Kilodavis relata que Dyson ama a cor rosa e objetos brilhantes. Algumas, vezes usa vestidos. Em outras, calças jeans. Ele gosta de usar uma tiara de princesa, inclusive quando está subindo em árvores.

"Nossa família o ama como ele é. Esta é uma história de amor e aceitação e um chamado à tolerância, ao fim do bullying e dos preconceitos", escreve ela.

Por conta de sua experiência, ela deu início a uma campanha voltada para professores para promover a aceitação das particularidades de cada criança.

"É hora de reivindicar as diferenças e, com sorte, aprendermos a aceitar aqueles que se sentem diferentes", disse ela em uma conferência.

IDENTIDADE DE GÊNERO

Especialistas defendem que é natural meninos da idade de Asher fazerem experiências

Pilar Roldán, diretora de uma escola infantil na Espanha, defende que é preciso deixar que crianças usem as roupas e os brinquedos que desejam sem classificá-los.

"Não é porque um menino brinca com bonecas e de cozinha que vamos nos preocupar ou dizer alguma coisa. Claro que impomos limites e ensinamos valores, mas nossa filosofia é que a criança esteja feliz e aprenda brincando, seja qual for sua identidade sexual."

A diretora de jardim de infância Verónica Sapag, do Chile, considera a idade um fator chave.

"Não é a mesma coisa quando uma criança de dois anos quer se vestir de princesa e quando uma criança de cinco, seis, sete, oito anos ou mais velha quer fazer o mesmo", afirma ela.

"Ao redor dos dois anos, é quando a criança está identificando seu gênero. É normal que um menino queira brincar de boneca ou vestir-se de princesa ou que uma menina queira brincar com carrinhos ou vestir-se de super-herói."

Para Sapag, é preciso atenção para perceber quando uma criança começa a rejeitar tudo que está relacionado com seu gênero ou manifestar angústia ou sofrimento cada vez que tenha que fazer algo relacionado a ele.

"Se for este caso, pode ser que a criança não esteja feliz sendo quem é."

PROBLEMA DE FAMÍLIA

A psicóloga María Esther Revelo é especialista em terapia familiar e recentemente orientou um casal a lidar com seu filho.

Quando seus pais não estavam em casa, Luis*, de 7 anos, gostava de usar as fantasias de princesa de sua irmã, que é um ano mais velha. A primeira vez que sua mãe o viu, ela se assustou e pensou: "Meu filhogosta de se vestir de mulher".

Os pais perguntavam por que ele estava com aquela roupa e mandavam ele se trocar. Logo, este comportamento do menino virou um problema na família.

"Nos finais de semana, ele se negava a se vestir. Quando havia uma festa, a mãe escolhia a roupa, mas ele não queria usá-la. Eles tinham brigas tremendas por causa disso. O menino acabava passando toda a festa triste, porque tinha ido com a roupa que não queria. Não se sentia confortável", diz Revelo.

Os pais de Luis decidiram procurar ajuda porque receavam que ele tivesse inclinações sexuais diferentes das consideradas normais para seu gênero.

"Ele não achava que estava fazendo algo ruim. Mas, ao escutar que 'não era assim que deveria ser', ele sentia que estava indo contra alguma coisa, e criar este medo numa criança poderia levar a um comportamento inadequado. Até aquele momento, se tratava de uma coisa simples, a escolha de um vestido, e nada mais", afirma a psicóloga.

COMODIDADE

Revelo diz que é fundamental escutar não só à criança, mas também os pais.

"Primeiro, conversamos com o menino. Era muito fácil dialogar com ele.
Foi muito bom entrar neste mundo de fantasia que ele estava alimentando por meio dos vestidos. Isso me permitiu orientar seus pais", diz ela.

"Descobrimos que o menino tinha uma inclinação pelo estímulo sensorial que o vestido produzia nele, desde a perspectiva tátil por causa dos tecidos sedosos e suaves até a perspectiva visual, porque ele gostava de cores brilhantes e fortes."
 
Sua fascinação pelas fantasias usadas por meninas também se revelou uma opção pela comodidade.

"Ele me disse que as calças o incomodavam muito e que era mais agradável usar as fantasias da irmã", afirma Revelo, que acrescenta que Luis não tinha problemas em usar bermudas.

"Ao longo do ano escolar, num período de nove meses, pudemos notar mudanças. Seu interesse nas fantasias acabou se modificando lentamente e ele passou a usar roupas mais parecidas com as de outros meninos."

Para a psicóloga, o comportamento de Luis é "totalmente normal", e menino até hoje é fascinado por cores fortes.

PRECONCEITOS

Hoje, Asher não usa mais vestidos todos os dias

Segundo ela, o temor manifestado pelos pais de Luis é compartilhado por muitas famílias.

"Temos que trabalhar com os pais para que eles se livrem de seus preconceitos. Antes de tudo, é preciso vir o amor e capacidade de lidar com as situações que se apresentam na vida de nossos filhos", afirma Revelo.

"O pai precisa entender o que teme exatamente. É homofobia? Uma dificuldade sexual pessoal? Olhar para dentro de nós mesmos ajuda muito."

Depois de trabalhar os medos dos pais de Luis e sugerir que eles dialogassem com seu filho, Revelo acompanhou uma mudança notável na dinâmica familiar.

"Liberado dos preconceitos, o menino pode se sentir melhor. Não havia uma conduta anormal que precisava ser tratada. Não havia razões para intervir. Era só observar e acompanhar. Assim, estes pais conseguiram compreender seu filho."

Seth, o pai do caso que abre esta reportagem, conta que não buscou ajuda profissional porque "não via nenhum problema com sua decisão" de deixar seu filho Asher usar vestidos.

"É uma peça como qualquer outra. De vez em quando, minha filha veste calças jeans, e ninguém me pergunta se ela é travesti", afirma ele.

"Se meu filho for gay, que assim seja. Talvez ele não seja. Talvez seja travesti. Talvez não seja. Não tenho controle sobre nada disso. Tudo que posso fazer é ser compreensivo."

LIBERDADE

Hoje, Seth faz um mestrado em Psicologia Clínica com especialização no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Ele diz ter visto muitas formas com que pais podem prejudicar o desenvolvimento de seus filhos, mas garante que deixar um menino usar vestidos não é uma delas.

"Geralmente, os amigos e familiares me dão apoio. Para certas pessoas, a situação pode ser estranha, mas o problema não é nosso, é deles. Algumas dizem que seria duro para eles se seus filhos quisessem fazer o mesmo. 
Outras dizem que queriam ter a coragem para tanto", afirma Seth. 

Ele diz que sua missão é criar os filhos com amor, alegria, limites e um guia moral - e, para ele, um menino usar vestidos não é uma questão moral.

"Não há por que pais sufocarem a criatividade e a liberdade dos filhos quando algo é feito de forma saudável. Deixem que eles desfrutem desses momentos. Talvez se fantasiar seja só uma diversão. Talvez queiram testar uma nova identidade. Mas não somos nós que devemos definir isso",
diz Seth.

"Uma criança gay ou transgênero não vai mudar de ideia se seus pais disserem que não gostam de quem eles são. Também não é saudável dizer para uma criança que busca se vestir de maneira diferente que aquela forma é proibida para meninos ou meninas."

Hoje, Asher não usa mais vestidos diariamente, como é possível ver na série de fotos que seu pai publica na rede social Instagram. Agora, ele faz isso uma ou duas vezes por semana.

"Às vezes, ele passa uma parte do dia de vestido e a outra fantasiado como o Hulk. Em outras ocasiões, põe sapatos brilhantes com uma camiseta de motocicleta e, em outras, um vestido com a máscara do Homem-Aranha. É tudo roupa. Todos gostamos de usar roupas diferentes para nos expressar ou para nos sentirmos cômodos", afirma Seth.

"Acredito que o incômodo que alguns pais sentem reflete suas próprias inseguranças ou temores. Espero transmitir a meus filhos uma noção do que é correto ou errado, amor pela vida e empatia pelas outras pessoas. 
O resto depende deles."



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* Lembranças

Aí vem setembro, para muitos de nós ex-alunos do IBC, um mês de grandes recordações. Lembramos nossa vida entre suas paredes e a importância que ele teve para o que hoje somos. Bem ou mal sucedidos em nossa vida profissional ou familiar, todos recebemos dele algum favorecimento.

Lembramos com saudade nossos companheiros, professores, a história de sua já longa existência quando lá chegamos, seu passado de avanços no caminho de nossa emancipação social...

Rememoramos nossa chegada, nossa adaptação à "nova vida", nossas dificuldades, êxitos, tristezas, alegrias, insucessos, vitórias, nossa partida, os amigos que lá deixamos... Parte de nossa existência lá ficou; Guardamos o IBC no coração.

Será uma redundância descrevermos, mais uma vez, os fatos que marcaram a história de nossa sesquicentenária instituição de ensino, mas, em momento como este, nunca esquecemos nomes como Valentim Haüy, Charles Barbier, Louiz Braille - nosso primeiro grande líder mundial -, José
Alvares de Azevedo - nosso primeiro grande líder brasileiro -, Xavier Sigaud, Benjamin Constant... E não podemos esquecer o que eles significam para nós.

Sempre pensamos em nossas vidas como se cada um de nós fosse o centro do mundo; como se nossa história fosse independente da de nossos companheiros; como se a vida de nossos companheiros nada tivesse a ver com a nossa. Mas, em um momento como este, sentimo-nos mais próximos, mesmo daqueles que nem chegamos a conhecer. Nossas histórias confundem-se em uma só história: a história do IBC; a história de nossa educação no Brasil.

- No IBC, podíamos conviver livremente, distantes dos olhos curiosos e preocupados dos que acham extraordinário tudo o que fazemos e atemorizam-se com o permanente risco que parecemos correr;

- no IBC, além do currículo da "educação regular" com os recursos apropriados para nós, eram-nos oferecidos cursos que nos permitiam desenvolver nossas habilidades segundo nossas próprias condições;

- no IBC, aprendíamos a cuidar de nosso material de estudo e manter a higiene de nossos corpos;

- no IBC, éramos responsáveis pelo que fazíamos e cobrados por nossos erros;

- no IBC, tínhamos liberdade para discutir o tratamento discriminatório que recebemos da sociedade;

- No IBC, construíamos nossa perspectiva para o futuro sob a orientação de professores que experimentaram situações semelhantes à nossa;

- no IBC, compreendíamos que éramos tão humanos quanto os videntes e, como eles, éramos capazes de construir nosso futuro;

- No IBC, compreendíamos que a cegueira, como característica física, e a "imagem" que, ao longo de milênios, a sociedade construiu para nós conferem-nos uma identidade comum.

O IBC não tinha varinhas de condão nem era orientado segundo os conhecimentos dos grandes "cientistas" da educação, mas foi a partir dele que nós, os cegos brasileiros, demos início a nossas conquistas, em nosso país, e construímos a base de um ideal.

Não fomos agraciados com milagres de Deus, mas aprendemos a viver como os homens.

- Assimilamos os valores da classe social a que pertencemos;

- organizamos nossas vidas - profissional e familiar;

- posicionamo-nos ante as questões políticas;

 - somos submetidos aos mesmos processos de manipulação que os videntes e também somos capazes de resistir, se o julgarmos necessário.

Vivemos agrupados, mas não isolados do mundo. Falta-nos uma organização independente para defendermos nossos interesses junto à sociedade e ao Estado, porém somos capazes de compreender que nossos problemas não são de cada um de nós, mas de todos nós.

hercen@terra.com.br



#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

*  Ação da Pepsi permite ver com o ouvido

(Nota do colunista:
Importante estas experiências, a modalidade de som 3d,  abre um horizonte de possibilidades a ser explorada pela tecnologia, que, certamente, trará grandes novidades num futuro próximo.
Fim da nota)

Agora a matéria:

Parece que, finalmente, as marcas estão entendendo o real significado do termo inclusão. A Pepsi acaba de anunciar o patrocínio a ideias maravilhosas dentro da sua campanha de “refrescar” o mundo.
A agência Åkestam Holst and Society 46 criou, na Holanda, a ação “The Sound of Football” (O som do futebol) para dar a pessoas com deficiência visual uma melhor experiência quando o assunto é o futebol.
A ideia é permitir que estas consigam “ver” por meio do som e jogar sob as mesmas condições que times sem deficiência.

Thesoundoffootball
Um primeiro teste foi realizado entre um time de pessoas com deficiência visual contra outro de ex-jogadores profissionais. A agência queria comprovar a hipótese de que a proposta daria a ambos os times igualdade de condições – em um jogo em que ninguém conseguiria enxergar.
Para conseguir o intento, foi usada a tecnologia de tracking, a mesma que a Fifa colocou em campo na última Copa do Mundo. Com este sistema, é possível saber a posição de qualquer jogador, em tempo real.

Esta informação é, então, alimentada em um iPhone, localizado na cabeça de cada um dos  jogadores, e convertida em som 3D. São criados sons específicos para as atividades mais  importantes em campo, como para indicar onde está o jogador mais próximo, a bola e os gols.
O iPhone está conectado a fones de ouvido e cada jogador pode ouvir o que está acontecendo, criando um senso de distância diferente. Assim, é possível a eles se localizarem apenas mexendo a cabeça, “vendo com os ouvidos” para qual lado devem se movimentar.

//   Fonte: Promoview.
http://promoview.com.br/mundo/153626-acao-da-pepsi-permite-ver-com-o-ouv...



# 9. DV-INFO

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

* As origens ilegais dos primeiros dispositivos vestíveis da história
Por: Cleverson Casarin Uliana

Caríssimos,

Hoje temos uma historinha bizarra mas curiosa e interessante. Créditos ao portal Gizmodo Brasil, de onde extraí a matéria. Boa leitura.

***

As origens ilegais dos primeiros dispositivos vestíveis da história
Por: Kate Knibbs

Seja mais saudável! Não se distraia tanto! Seja mais eficiente! O mercado de tecnologias vestíveis se prende à ideia de quantificar mudanças positivas. Os Fitbits e os Apple Watches são vendidos como objetos que nos farão melhores versões de nós mesmos.

Mas o vestível original não se escondia tanto na devoção a uma vida quantificada: eles foram criados para o simples propósito de furtar dinheiro de cassinos — algo como um Onze Homens e Um Segredo impossivelmente nerd. O início da história da tecnologia vestível é uma história sobre vestir computadores nos centros de apostas de Las Vegas.

Obcecado por jogos de azar, Edward O. Thorp é um professor de matemática e estrategista de blackjack que criou o primeiro computador vestível em 1961 — isso quando a maioria dos computadores era grande, quase que do tamanho de salas inteiras. Thorp teve a ideia de construir um dispositivo para ferrar com cassinos quando ele ainda era um universitário, em 1955. Depois de testar as próprias teorias em como vencer a casa no blackjack no Lago Tahoe, em Reno, e em Las Vegas, ele se filiou com outro professor de matemática chamado Claude Shannon para fazer um computador vestível que o ajudasse a prever quais seriam os resultados de um jogo de roleta, dando maiores chances aos jogadores.

Shannon e Thorp criaram um dispositivo do tamanho de um maço de cigarros, com 12 transistores, cabeados em pequenos interruptores escondidos nos sapatos. Usando o dedão do pé, eles poderiam manipular os interruptores para dizer ao computador quando a roleta começasse a girar. O computador estimaria onde a bola pararia de onde ela começou, e eles usavam pequenos fones de ouvido para receber um retorno musical do computador. O último tom do retorno musical diria a Thorp onde fazer as apostas, vencendo a mesa em que ele jogava. E funcionou. O primeiro dispositivo de Thorp faz hoje parte de uma exibição sobre os primeiros computadores.

Apesar de ter testado o dispositivo em cassinos, Thorp não era ganancioso. Ele só queria provar que isso poderia ser feito, não lucrar com isso. Mas aqueles que criaram os primeiros vestíveis de jogos de azar tinham, sim, esse objetivo.

Davi vs. Golias:
Keith Taft era um professor de escola dominical e engenheiro que levava os filhos para casas de repouso para que eles cantassem hinos religiosos para os mais velhos. Um homem do interior devoto da Igreja Batista. Um radical bíblico e abstêmio. Ainda assim, Taft inventou uma série de computadores vestíveis nos anos 1970 com o único objetivo de suprir o próprio vício. E ele os inventou por uma razão que desafiava a sua persona pública: ele queria dinheiro. E muito.

Taft fez experimentos com blackjack em uma brincadeira durante uma viagem em família para Reno, Nevada, nos EUA, deixando de lado a própria moralidade depois de receber um voucher. E isso rapidamente se tornou uma fixação mais forte que seus escrúpulos. Taft estava determinado a ganhar todas as partidas no cassino. Então ele fez o que provavelmente qualquer engenheiro cego pelo vício da jogatina faria: ele passou dois anos construindo um computador de 16-bit e 6 kg para contar as cartas para ele, chamando-o de “George”.

Taft amarraria “George” à própria cintura com bandagens, mais ou menos como um homem-bomba (mas sem a parte da bomba), escondendo a pesada máquina de cobre sob um grande casaco que ele vestia durante as apostas que fazia nas mesas. “Eu vi o computador de apostas como uma forma de me tornar independente”, disse ele à Sports Illustrated em 1979, depois de explicar como “George” transmitia instruções a ele por meio de luzes LED instaladas na parte interna dos próprios óculos.

Trabalhando com a precisão de um relojoeiro, ele inseriu uma fileira de sete pequenos diodos emissores de luz um pouco acima das lentes na armação dos seus óculos de aro grosso. Os diodos eram conectados a um computador por um fino fio penteado em seu cabelo que corria até o colarinho. Quanto todos os diodos acendiam, Taft deveria parar de jogar. Quanto todas as luzes se apagavam, Taft deveria continuar a jogar.

O “George” funcionava e melhorava as chances no jogo; mas, além de pesado, ele era um incômodo e Taft era bem ruim na jogatina. Conforme apontou a Sports Illustrated, a máquina chegou a queimar Taft, quando o ácido da bateria espirrou no torso dele. Quando um apostador novato ganha uma grana, anda com um enorme volume no torso e ainda é queimado por ácido do nada, outros jogadores percebem. Ken Uston, um veterano em blackjack, ouviu sobre a invenção de Taft e quis fazer parte do negócio. Taft precisava da expertise, daí ele concordou em oferecer 10% de desconto para fornecer a Uston o equipamento.

Taft desenvolveu um novo modelo chamado “Davi”, que, assim como o modelo desenvolvido por Thorp, era controlado por óculos personalizados. Ele mostrou o vestível rudimentar no mesmo perfil da Sports Illustrated. “Davi”, de Davi vs. Golias (no caso, os cassinos), é o que Taft chama a bateria e o microcomputador futurista, cada um mais ou menos do tamanho de um maço de cartas, que se escondiam em bolsos costurados no suporte atlético que ele vestia. A todo momento, ao usar o dedo do pé para manipular um par de interruptores que eram conectados a um computador por cabos de cobre que passavam por dentro de suas calças, ele “inseria” o valor de cada carta conforme elas eram jogadas. Assim, o computador, fazendo 100.000 cálculos por segundo, “dizia” a Taft quais seriam as melhores maneiras de jogar por meio de um dispositivo inserido dentro do sapato esquerdo.

Taft manipulou os dispositivos “Davi” para que a recomendação do computador no sapato recebesse os comandos em código Morse. Uston e Taft venceram diversas partidas em Las Vegas usando o “Davi”, e acabaram até mesmo envolvendo os filhos mais velhos de Taft na jogatina, para grande desagrado de sua esposa, uma mulher nervosa que se opunha a jogos de azar. Como um Capitão von Trapp da alta tecnologia ilegal, Taft começou quente, dobrando seus ganhos em uma semana. Mas a sorte não durou: oficiais do cassino pegaram um de seus filhos usando a máquina e a enviaram ao FBI.

Mas o FBI liberou o dispositivo. Ninguém foi denunciado, acusações foram absolvidas. Uston e Taft se separaram, mas Taft ainda queria mais: ele alistou mais vigaristas e a ajuda de jogadores do alto escalão. Taft começou a trabalhar em mais computadores para o crescente círculo de máquinas trapaceiras de blackjack, dispositivos chamados “Thor” e “Narnia”.

Ele continuou os ajustes e desenvolveu uma maneira de contar as cartas presentes na mesa com uma elaborada impressão dental customizada; ele escondeu os cabos que corriam de um protetor bucal até o computador em seu bigode e barba. Ele criou um dos primeiros sistemas de computadores em rede para que a equipe se comunicasse durante as operações.

Amargurado pela hostilidade e táticas sorrateiras dos cassinos, Taft quis ousar mais ao quebrar regras, gastando parte do início dos anos 1980 lucrando em cassinos de Atlantic City e outros pontos de apostas. Ele inventou uma das primeiras câmeras digitais ao inserir uma câmera dentro da fivela de um cinto com um obturador caseiro, além de um monitor faça-você-mesmo de uma polegada preso dentro da camisa, permitindo a ele ver as imagens. Ele a chamava de “Belly Telly”, ou TV da barriguinha, que é um nome fantástico e eu o aplaudo por isso.

Taft, seus amigos e sua prole aprovada montaram um receptor de satélite dentro de um furgão para poder ver o que acontecia nas imagens da câmera, comunicando as informações de volta a ele. E foi o próprio furgão que acabou por ferrar Taft e sua equipe: no cassino do Lago Tahoe, seguranças prenderam o veículo depois de receber uma ameaça de bomba ao prédio. Quando eles descobriram o elaborado esquema de apostas computadorizadas, eles chamaram a polícia e prenderam a equipe de Taft por usar dispositivos ilegais em apostas.

Taft por fim abandonou a jogatina em meados dos anos 1980, cansado das novas estratégias que cassinos desenvolviam para evitar trapaças, além da morte de um de seus filhos em um acidente de rafting, e a prisão de seus amigos. Ele nunca chegou a fazer fortuna com os aparelhos. O homem pioneiro da tecnologia vestível voltou à vida antiga, se aposentando e se tornando um pastor da Igreja Batista. Ele faleceu em 2006.

O legado de Taft continua no mundo das apostas: dispositivos que ajudam a contar e analisar o que se passa em uma mesa são quase que universalmente ilegais. Mas as conquistas que ele alcançou não são tão discutidas quanto mereciam. O cara estava construindo e usando computadores vestíveis antes de todo mundo (além de Thorp). O aparelho mais próximo a isso foi o relógio calculadora da Pulsar, que foi lançado em 1975. Ele poderia alcançar um grande sucesso dentro de empresas como Intel ou HP. Ele estava muito além de seu tempo.

Porém o gentil arruaceiro estava focado demais nos cassinos para pensar em compartilhar as suas inovações tecnológicas, quase cômicas, com empresas grandes. Ele era um tonto iconoclasta no melhor sentido possível, e quando a presunção dos vestíveis de hoje me deixam triste, sempre me lembro do criativo Taft e como ele inventou uma categoria inteira de gadgets só porque amava jogar.

Fontes: Blackjack Forum Interview | Sports Illustrated | The High Tech Gambler: The True Story of Keith Taft & His Astonishing Machine | University of Virginia | Las Vegas Advisor



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Acessibilidade: um pilar do Desenho Universal

No geral, as cidades, as escolas, os prédios públicos, em fim, a sociedade não está preparada para atender e incluir os deficientes no seu dia-a-dia.
 Um dos grandes problemas enfrentados atualmente por nós, deficientes visuais, é o acesso aos conteúdos de páginas WEB. Apesar dos avanços, ainda encontramos dificuldades para o acesso a informações. Muitos portais trazem imagens, vídeos e códigos que não são lidos por programas leitores de telas, que transformam a informação em voz.
 Para solucionar o problema, basta que os desenvolvedores sigam as recomendações do W3C, consórcio internacional, que agrega empresas, órgãos governamentais e organizações independentes, e que visa a desenvolver padrões para a criação e a interpretação de conteúdos para a WEB.
 A adoção das recomendações para desenvolvimento de Sites é uma forma de tornar as páginas mais acessíveis ao público no geral.
Para completar este texto, relaciono um belo artigo escrito por Leda Lúcia Spelta:

 Os mitos na acessibilidade web.

No meu trabalho com acessibilidade web, tenho me deparado com mitos que, por não terem suas verdades decifradas, são reproduzidos e compreendidos no seu sentido literal, o que tem prejudicado bastante o nosso progresso.
 Eles não aparecem como narrativas de estórias, mas como afirmações pseudocientíficas, que confundem a mente daqueles que ainda não adquiriram um profundo conhecimento do assunto.
Após sete anos de convivência com esses mitos, creio que chegou a hora de sistematizá-los e compartilhá-los com todos aqueles que se interessam pelo tema.
 Cada mito apresentado será, primeiramente, confrontado com a realidade objetiva, que é, como veremos, muito diferente do que o mito afirma.
Em seguida, tentarei explicitar o que entendo ser a verdade oculta encerrada no mito.
  Neste caso, como a verdade é sempre um temor, será chamada de "temor oculto".
 Finalmente, tentarei oferecer uma resposta a esse temor, que será chamada de "esclarecimento".

O que é um mito?
Os mitos são narrativas (este é o sentido da palavra original grega), que são reproduzidas (imitadas) até se tornarem coletivas.
 Aristóteles, em sua Poética, nos diz que "O imitar é congênito no homem... e os homens se comprazem no imitado."
Os mitos não se baseiam na experiência empírica nem científica, baseiam-se na intuição.  E aí está a sua força, pois a intuição encerra sempre uma verdade.
 Porém a verdade do mito não está aparente, precisa ser decifrada.
 Quando, por exemplo, digo que determinada mulher é uma Atena, não quero dizer (como no mito da deusa) que ela não foi gerada no ventre de sua mãe, mas dentro da cabeça de seu pai, de onde saiu prontinha, com armadura e tudo!
 Estou querendo dizer que ela é uma mulher guerreira, racional e bastante identificada com o modo de pensar masculino.
A verdade de um mito, portanto, não é literal, é simbólica.
É por este motivo que muitos o confundem com mentira, ilusão, lenda e fantasia.
  Eles são exatamente isto, se forem considerados no seu sentido literal.

Os mitos na atualidade

Uma característica dos mitos modernos é que, ao contrário dos mitos gregos ou indígenas, eles não se referem à totalidade da existência humana, mas a temas específicos, como a sensualidade, a juventude, o corpo saudável, o poder etc.
 E, como sua base inconsciente não está na razão e sim na emoção, eles são largamente utilizados na propaganda e na política.

Mito I - "Acessibilidade Web é só para deficientes visuais."
 Realidade: Pessoas cegas ou com baixa visão são terrivelmente prejudicadas pela falta de acessibilidade, pois, na maioria das vezes, elas não têm outra forma de obter a informação, a não ser através da internet. Mas não são elas as únicas que necessitam de acessibilidade.

Acessibilidade web é para...

* ... Quem tem dificuldade para
- ver a tela,
- usar o mouse,
- usar o teclado,
- ler um texto,
- ouvir um som,
- navegar na internet;

* ... Quem usa um navegador diferente;
* ... Quem usa um equipamento muito antigo;
* ... Quem usa um equipamento muito moderno;
* ... Quem tem uma linha de transmissão muito lenta;
* ... Quem está num ambiente ou situação que limita alguns dos seus sentidos ou movimentos, ou que requer a sua atenção.
Enfim, acessibilidade web é para todos!

Temor oculto: "Imagina o trabalhão que vai dar, fazer acessibilidade para todo mundo!"

Esclarecimento: Quando seguimos uma diretriz de acessibilidade, estamos atendendo  simultaneamente a vários tipos de necessidades. Por exemplo, atender a três tipos de deficiências não significa trabalho triplicado.
Note-se que este mito está tão profundamente arraigado em nossa cultura, a ponto de aparecer expressamente no Decreto 5296, o qual estabelece, em seu Artigo 47, que, "No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis."

Mito II - "Na prática, o número de usuários beneficiados com a acessibilidade é relativamente muito pequeno."
Realidade: A maioria das pessoas que conhecemos não tem nenhuma deficiência e nunca esteve em nenhuma das situações especiais descritas acima. Mas isso não quer dizer rigorosamente nada a respeito da quantidade dessas pessoas e situações.
 Por exemplo, quantos tailandeses você conhece que usam a internet? Será que você poderia  concluir, então, que são muito poucos os tailandeses que usam a internet?
Nossa visão da realidade é sempre distorcida, pois tendemos a nos aproximar e conhecer somente aquilo que nos é semelhante.

Temor oculto : "Esse negócio de acessibilidade é muito investimento para pouco retorno."

Esclarecimento: Quando tornamos o nosso site acessível, além de atingirmos os usuários da internet que não nos podiam acessar devido às barreiras encontradas, também estamos criando condições para que novas pessoas se animem a usar a internet; ou seja, estamos ampliando o nosso mercado.
 Além disso, estamos aumentando a visibilidade do site para os buscadores web, pois, assim como as pessoas cegas, eles também só conseguem ler o que está em texto.


Mito III - "Fazer um site acessível demora e custa caro."

Realidade: Geralmente, afirmações como esta são proferidas sem nenhuma avaliação prévia.
Contudo, só podemos saber se o tempo e o custo do nosso projeto são adequados, se levarmos em conta os benefícios alcançados.

Temor oculto: "Não estarei empregando mal os recursos que tenho, ao fazer acessibilidade? Não vou ficar no prejuízo?"

Esclarecimento: Quebrar todas as escadas de um prédio para colocar rampas e todos os banheiros para torná-los acessíveis vai demandar um tempo e um custo adicionais; mas vai permitir o acesso por muito mais pessoas.
 Porém, se o prédio for projetado com rampas e banheiros acessíveis, o custo e o tempo de construção não serão maiores por isso.
O mesmo acontece com os sites.
 Algumas adaptações são trabalhosas, mas o resultado vale a pena; e quando se trata de um novo projeto, o custo adicional geralmente não existe.

Mito IV - "Melhor fazer uma página especial para os deficientes visuais."

Realidade: Isto é melhor para quem? Os webdesigners terão trabalho dobrado, para criação e manutenção de duas páginas.
Os deficientes visuais ficarão prejudicados, pois o que invariavelmente acaba acontecendo é que a página deles fica desatualizada.
Sem falar naquelas páginas especiais, que já são projetadas com menos funcionalidades do que a das "pessoas normais".
 Além disso, o site continuará inacessível para todos os outros tipos de deficiências, necessidades ou situações especiais.

Temor oculto: "A gente não vai conseguir fazer uma página acessível, que seja tão bonita e funcional como a nossa."

Esclarecimento: A partir de 1998, com a promulgação da Section 508 (lei americana de acessibilidade), as grandes empresas de software começaram a investir em acessibilidade.
Atualmente, os recursos de acessibilidade disponíveis já nos permitem criar sites bonitos, funcionais e acessíveis.
Obviamente, para se obter um bom resultado, a técnica de acessibilidade, como qualquer outra, precisa ser aprendida.

Mito V - "Um site acessível a deficientes visuais não é bonito."

Realidade: Pessoas cegas não têm condições de usufruir da maioria dos atributos visuais de um site. Porém, os elementos que tornam um site esteticamente bonito não atrapalham as pessoas cegas, se forem criados dentro dos padrões de codificação, das diretrizes de acessibilidade e se a página tiver uma boa arquitetura de informação.

Temor oculto: "Só sei fazer sites bonitos usando tecnologias inacessíveis; de fato, não sei exatamente quais são os elementos visuais que atrapalham a acessibilidade.
Por isso, quando tenho que fazer um site acessível, faço sempre o arroz com feijão."

Esclarecimento: Sites acessíveis a deficientes visuais podem ter imagens, fotos, vídeos, gráficos, etc, etc... Basta observar os padrões de codificação e as diretrizes de acessibilidade; e nenhuma delas proíbe essas coisas.
 Os testes com usuários, além de fazerem parte das boas práticas de um projeto, sempre ajudam a desmistificar essa questão.

Mito VI. - "Vamos por partes: primeiro fazemos o site, depois fazemos acessibilidade."

Realidade: Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, precisamos priorizar.  Porém, inaugurar o prédio com escadas e depois quebrar tudo para colocar rampas não é priorização, é desperdício de tempo e recursos.  E é exatamente isto que acontece com um site, quando deixamos a acessibilidade para depois.
 Vamos ter que refazer muita coisa que já poderia ter sido feita com acessibilidade, sem custo adicional.

Temor oculto: "Não vamos conseguir fazer um site acessível, com o tempo, os recursos e a equipe que temos."

Esclarecimento: Como acontece com qualquer tecnologia, geralmente o primeiro projeto acessível demanda um tempo e um custo maior, porque precisamos de capacitar a equipe. Mas isto acontece apenas no primeiro projeto, além de ser um bom investimento em termos de ampliação do público alvo.

Mito VII - "A gente sabe o que é bom para o usuário."

Realidade: A gente aprende muito sobre o usuário com a experiência. Mas a gente só aprende tudo sobre o usuário, se a gente for o próprio usuário; ainda assim, agente vai ser apenas um dos vários tipos de usuários possíveis, deixando de fora todos os outros grupos.

Temor oculto: "Não quero expor meu projeto às críticas do usuário."

Esclarecimento: Quanto mais cedo os usuários puderem dar seus "palpites" no projeto, menos alterações ele precisará depois e mais robusto ele será. Não tenha medo!

Um Grande Equívoco

Existe uma oitava assertiva, que não é exatamente um mito, nem se refere apenas à acessibilidade.
Trata-se de uma convicção equivocada, proveniente da falta de conhecimento da repercussão da web, do seu impacto na vida das pessoas e na forma como a informação é veiculada nos dias de hoje.
Apesar de não ser um mito, podemos detectá-la como um pensamento subjacente em quase todos os mitos descritos anteriormente. A assertiva é a seguinte:
 "Meu site é direcionado a um público específico; ele não interessa a todos os grupos de usuários."
Para entendermos onde está o equívoco, precisamos analisar primeiro o que é "público específico" e o que são "grupos de usuários".
Normalmente, quando falamos que o nosso site se dirige a um público específico, estamos nos referindo ao conteúdo do site e estamos querendo dizer que tal conteúdo só tem interesse para uma determinada parcela do público em geral.
Sabemos, por exemplo, que o público-alvo de um site de notícias, ou de um serviço público, é muito diferente do público-alvo de um site de tricot, ou de paleontologia.
Contudo, isto é muito diferente do conceito de grupos de usuários, utilizado em acessibilidade e em usabilidade.
Neste caso, estes grupos não se referem ao conteúdo da informação, mas às características de funcionalidade dos usuários.
Muitas destas características foram descritas anteriormente, na análise do Mito I.
O equívoco acontece quando associamos grupos de interesses a grupos de funcionalidades.
A experiência nos mostra que esta associação é muito mais tênue do que parece.

Vejamos alguns exemplos:

* Um homem com baixa visão que entra no site de um fabricante de automóveis, para escolher um modelo para a sua mãe.
* Uma jovem surda que entra numa loja virtual de CDs, para escolher um presente para o seu namorado.
* Um menino de 11 anos que entra num site direcionado à terceira idade, para pegar uma informação para a sua avó.
* Uma estudante cega que entra numa livraria virtual, para comprar livros que serão escaneados por ela própria e lidos com o seu programa leitor de telas.

Portanto, quando restringimos o acesso do nosso site ao que julgamos serem as características do seu público alvo, estamos, na prática, usando a internet para limitar
o nosso público, ao invés de ampliá-lo.

Fonte:
O texto foi originalmente publicado no site iMasters, na assinatura de Lêda Spelta.

* Lêda Spelta é psicóloga. Uma das primeiras pessoas cegas a trabalhar com informática no Rio de Janeiro, foi programadora, analista de sistemas, analista de suporte e coordenadora de equipe, em diversas empresas públicas e privadas.



# 11.PERSONA

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

* Entrevista: Roseni Silvado Cardoso – A Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva
(Retirado do Portal Conexão Professor WWW.governo.rj.gov.br)

Conviver com as diferenças e aprender junto com as pessoas com deficiência. Este é o foco que a Educação Inclusiva tem. A construção de uma escola inclusiva implica superar algumas dificuldades, em especial, o preconceito latente construído historicamente em nossa sociedade. 

Para falar sobre as ações e a política que a Secretaria de Estado de Educação vem desenvolvendo para viabilizar a inclusão dos alunos com necessidades especiais no ensino regular, o Portal Conexão Professor entrevistou Roseni Silvado Cardoso, Coordenadora da Educação Especial da SEEDUC. 

Para Roseni, as crianças com deficiência devem ser incluídas no ensino regular desde pequenas para que possam se relacionar naturalmente com os colegas, aprender com eles e, assim, se desenvolverem.

A coordenadora elogia ainda os trabalhos que vêm sendo realizados pela SEEDUC e pelo MEC para acabar com a segregação em nossas escolas, e acredita que todo este esforço já está gerando frutos. Atualmente, a Rede Pública Estadual atende cerca de seis mil alunos com deficiência. Confira a entrevista:

Conexão Professor (CP) – O que é preciso fazer para transformar a escola regular em um espaço preparado para trabalhar com alunos com deficiência?

Roseni Cardoso – Antes de falarmos em ações, metodologias e recursos, é preciso entender que essa população com deficiência estava segregada. Alguns, infelizmente, continuam fora ou à margem da escola regular. Esse alunado, em alguns casos, é estranho no contexto escolar e, em decorrência disso, ainda encontramos resistência de alguns professores e diretores. Muitos acreditam que esses estudantes não têm condições de frequentar a escola regular. 

Portanto, o primeiro passo que damos em todas as nossas capacitações é sensibilizar os diretores e professores. A maioria deles, nos cursos iniciais, tanto de Nível Médio quanto de Nível Superior, não viu nada em relação a como se trabalhar com alunos com deficiência, nem lidar com essa realidade.

São vários os dispositivos que preconizam que as escolas precisam se preparar para realizar um atendimento a todos os alunos e dentro desse “todos” estão os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e também os superdotados. Existe um pré-conceito de que o superdotado está incluído, mas não está. Ele às vezes está dentro da escola, mas não está sendo bem atendido. Estes são o público-alvo da Educação Especial.

CP - Quais são as principais ações que a SEEDUC vem promovendo no sentido de ampliar essa inclusão?

Roseni Cardoso - A SEEDUC oferece vários cursos de capacitação aos professores da rede, focados no seu público-alvo: alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com superdotação.

Antes de começarmos todos os nossos cursos de formação, nós fazemos um grande seminário. Ali falamos sobre política de inclusão e sobre o direito de acesso, permanência e aprendizado do aluno com deficiência na escola regular. 

Nós ainda encontramos diretores dizendo que não matriculam alunos com deficiência porque a escola não está preparada. Precisamos dar um cunho mais ameno, mas o que a gente precisa mesmo, mais do que da legislação, é de uma sensibilização dos professores e diretores quanto a esse direito dos alunos com deficiência. São pessoas, são seres humanos que sonham, que têm desejos, que querem estar e se relacionar com os outros. Por que tem que existir essa separação? Este é um tipo de preconceito que infelizmente está enraizado na nossa sociedade. Entretanto, já percebemos mudanças significativas em várias instâncias visando a inclusão social.

As pessoas não estão acostumadas a interagir com essas diferenças porque foram criadas separadamente. Mas se a gente hoje colocar estes meninos desde a Educação Infantil na escola regular, convivendo com todas as outras crianças, os futuros adultos serão bem diferentes de nós, porque terão a oportunidade de conviver com a diferença e entender que essas pessoas pertencem ao grupo social. Tudo vai ser muito mais natural. É uma via de mão dupla: não só o deficiente aprende com o não deficiente, como também o não deficiente aprende muito sobre a questão da humanidade, de se relacionar com aquele colega que tem características diferentes.

Então, é essa compreensão que a gente precisa discutir na escola. Não queremos impor nada, até porque a legislação nos ampara. A gente quer é sensibilizar as escolas para que elas sejam realmente democráticas, acolhedoras, que respeitem as diferenças e que se preparem para lidar com elas. 

CP – Como a Secretaria de Estado de Educação vem trabalhando a questão da formação continuada dos professores da rede para que eles entendam e saibam lidar com as necessidades educacionais especiais desses alunos?

Roseni Cardoso - A SEEDUC oferece cursos que abordam a educação do público alvo da educação especial. Nós dividimos o curso por módulos para que o professor possa saber qual é a demanda de cada um e quais as respostas pedagógicas que a escola tem para oferecer a esses alunos com deficiência. Oferece também cursos de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), de Braille, de Tecnologias Assistivas etc. Além destes cursos de formação, viabilizamos a participação de intérpretes de LIBRAS, que atuam na sala de aula com aluno surdo incluído.

Outros apoios são disponibilizados nos quatro Centros de Referência da SEEDUC.

O CAP (Centro de Apoio Pedagógico ao Atendimento de Pessoas com Deficiência Visual) é responsável pela produção de material em braille e em alto-relevo para alunos cegos e escrita ampliada para alunos com baixa visão da Rede Estadual. 

O NAAH / S é o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação. Este centro presta atendimento educacional especializado aos alunos com Altas Habilidades/Superdotação e é responsável pela capacitação e orientação dos professores dos NAPES e das Salas de Recursos da Rede Estadual. 

O CAS (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez) visa socializar, de forma itinerante, informações sobre a educação dos surdos, divulgar e propiciar o atendimento às suas necessidades e ressaltar a importância do aprendizado da língua portuguesa como segunda língua, tornar conhecida a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e capacitar os professores da Rede Estadual. 

Já o NAPES (Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado), presente em todas as coordenadorias do estado, oferece, também de forma itinerante, orientações e capacitações aos professores das classes comuns, garantindo um atendimento pedagógico adequado às necessidades educacionais dos alunos, principalmente daqueles com deficiência.

O CAP, o NAAH / S e o CAS são parcerias entre a SEEDUC e o MEC. O Ministério da Educação está investindo, dando aos estados e municípios todo um suporte para que nós possamos atender esses alunos.

Também temos as Salas de Recursos Multifuncionais, com atividades pedagógicas complementares ao ensino regular para alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento incluídos na classe comum, além de propiciar atividades suplementares para alunos superdotados. 

Outros dois exemplos de programas e projetos desenvolvidos em parceria com o MEC são o Programa Escola Acessível, por meio do qual foi conseguida uma verba para que algumas escolas construíssem rampas, banheiros adaptados, corrimão e chão tátil, para o aluno poder se situar melhor na escola, e a distribuição de notebooks para todos os alunos cegos do Ensino Médio.

CP – Você poderia explicar as diferenças entre as denominações “Educação Especial” e “Educação Inclusiva”?

Roseni Cardoso – Realmente tem gente que confunde, pensa que uma substitui a outra, porém são duas coisas completamente diferentes. A Educação Especial consiste em procedimentos, recursos os quais o professor vai oferecer ou se utilizar para dar condições aos alunos com deficiência de aprender, portanto, é uma modalidade de educação escolar. Já a Educação Inclusiva é uma política que visa garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos através da constituição de uma escola competente e atraente que atenda às necessidades educacionais, especiais ou não, de todos os alunos da escola e por consequência minimizando o índice de evasão escolar.

CP – Qual foi a sua maior vitória em todos esses anos de dedicação à educação inclusiva? 

Roseni Cardoso – O que mais me gratifica e que me faz pensar que vale a pena continuar é ver que esses alunos estão progredindo, estão avançando na escolarização, chegando ao Ensino Médio e alguns, inclusive, ingressando em universidades. 


# 12.SAÚDE OCULAR

* A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

* O leitor pode colaborar com a coluna, enviando material pertinente, para nossa  redação (contraponto@exaluibc.org.br).

26 de maio - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma 

* Tratamentos ficam mais abrangentes e efetivos
 
Tratamentos clínicos e à base de laser estão mais sofisticados e permitem melhor qualidade de vida aos portadores de glaucoma.  a Sociedade Brasileira de Glaucoma  reuniu-se em simpósio em Belo Horizonte (MG) para discutir e apresentar  alternativas ao tratamento da doença que promete atingir 80 milhões de pessoas no mundo até 2020.

Brasília, 20/5/2011 -  quinta-feira (26), Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, realizou-se o XIV Simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma em Belo Horizonte (MG). O encontro reuniu especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir, até o dia 28 de maio, novos tratamentos e o avanço dessa disfunção ocular, que pode levar à cegueira irreversível, no Brasil. Segundo a especialista do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Hanna Flávia Gomes, "o glaucoma é uma doença que não tem cura, mas os tratamentos aperfeiçoam-se em um ritmo que já possibilita vida normal aos seus portadores".

O glaucoma, ou neuropatia óptica glaucomatosa, é resultado do dano no nervo óptico determinado principalmente pela pressão intraocular inadequada. Os diversos tipos de glaucoma representam a segunda maior causa de cegueira no mundo, sendo a maior nos casos de perda irreversível de visão. Estimativas recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam o crescimento mundial de portadores de glaucoma de 60 milhões para 80 milhões de pessoas até 2020. No Brasil, cerca de 2% da população é portadora e, em muitos casos, desconhecem e não tratam. 

Novas soluções - A especialista do HOB, que participará do Simpósio em Minas Gerais, adianta que a expectativa do encontro gira em torno do lançamento de duas novas soluções para o  tratamento de glaucoma, os colírios sem conservantes e um novo implante valvular. 

"O colírio antiglaucomatoso sem conservantes representa um avanço no tratamento clínico de portadores que apresentavam alergia a esses componentes. Quem antes precisava recorrer à cirurgia em razão da alergia, agora, pode continuar o tratamento à base de colírios, com ganhos em qualidade de vida", comemora a médica. Já o implante de drenagem valvular vai permitir cirurgias ainda mais seguras especialmente para glaucomatosos portadores de diabetes, completa.

Hanna Flávia Gomes explica que a maior parte dos portadores de glaucoma necessita de  tratamentos simplificados, "a evolução da indústria farmacêutica nessa área, permite a muitos pacientes o controle da pressão intraocular apenas com a utilização de colírios, sem procedimentos invasivos".

Tipos - O glaucoma de ângulo aberto, o mais comum, ocorre quando a capacidade de produção de humor aquoso (líquido presente no interior do olho) é superior à habilidade de absorção. "Esse fenômeno aumenta o volume de líquido presente no olho e, por consequência, eleva a pressão intraocular. Esse tipo de glaucoma só apresenta sinais percebidos pelo portador depois de uma perda irreversível de 40 a 50% da estrutura do nervo óptico, pois começa a sentir a diminuição do campo de visão", explica a Hanna Flávia.

Já o glaucoma de ângulo fechado, ou agudo, ocorre quando a produção de humor aquoso no interior do olho é normal, mas o globo ocular não consegue absorver adequadamente o líquido. "A dor nos olhos é intensa, ocorre embaçamento visual, há visualização de halos coloridos em volta das luzes, vermelhidão ocular, dor de cabeça, náuseas e vômito", ilustra a médica do HOB.

Tratamento - "O glaucoma não tem cura, tem controle", alerta Hanna Flávia. Esperar pelos sintomas da lesão visual é alto risco. Os tratamentos seguem uma linha de indicações. "Começamos pelo tratamento clínico, a base de colírios e medicamentos. Se o paciente não se adaptar ao método ou se não houver progresso, parte-se para as aplicações a base de laser. Se esse último também não surtir o efeito esperado, então as cirurgias são consideradas", esclarece.

Cuidados - A médica do HOB lembra que quanto mais cedo o paciente iniciar o tratamento, menores serão os danos relacionados à perda de visão e mais fácil o controle da doença. Hanna Flávia assinala que "o empenho dos pacientes é fundamental para o sucesso do tratamento". O portador de glaucoma consegue manter a qualidade de sua visão por maior tempo quando tem o acompanhamento de um oftalmologista e faz uso regular dos colírios conforme orientação médica, aconselha. 

Mais informações: Assessoria de imprensa do HOB (hospital oftalmologico de Brasília)



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: Ana Cristina Zenun Hildebrandt
Formação: Pedagogia
Estado civil: solteira

Profissão: professora, trabalho no IBC
Período em que esteve no I B C.: estudei no IBC de 1977 a 1986.

Breve comentário sobre este período:
O Instituto naquela época era bem diferente do que é hoje. Havia uma grande maioria de alunos internos. Nós tínhamos muitas aulas de música, artesanato,
marcenaria para os meninos...

As meninas tinham aquele espaço do salão e da área para ficar e brincar, estudar.
Era como se fosse a nossa casa. Naquele tempo havia na escola uma recreadora para as crianças menores, a tia Lucerina, que colocava historinhas, ensinava brincadeiras e ensaiava a quadrilha com os alunos.

Quando eu entrei, a gente andava sempre em forma, depois nós começamos a reivindicar um pouco mais de liberdade e os mais velhos deixaram de precisar de forma para ir a todos os lugares. Este regime severo era mais exigido das meninas, porque os meninos andavam quase que à vontade pela escola.
Também foi no meu tempo que os meninos e meninas começaram a fazer as refeições juntos no mesmo refeitório.

Foi a minha geração que recriou o grêmio estudantil. Eu, o  Paulo Elídio, o Neirimar Furucaua, a Rita de Cássia, o Carlos Rodrigues, o Márcio Coelho, o Silvano Vieira, além de outros colegas, participamos muito naquela época.

Residência Atual: Continuo morando no Méier, Rio de Janeiro, no mesmo endereço do tempo de aluna.
Contatos: 
(fones e/ou e-mails) - meu telefone é 25959163 e meu e-mail é: anahild@terra.com.br

Só queria prevenir os companheiros de que não sou muito de computador. Então, respondo as cartas, mas não sou muito de ficar mandando mensagens, entrando em páginas, listas, papos, etc.



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Os Cegos do Arsenal da Marinha

Quando entrei para o Arsenal de Marinha, mais 4 colegas entraram comigo. Nos primeiros dias ficamos dormindo na então famosa maloca, e íamos juntos todas as manhãs para o trabalho. Apesar da nossa euforia, havia um probleminha: Saíamos bem cedo, antes de podermos tomar café na
escola. Isto fez com que tivéssemos que, com nossos parcos recursos, providenciar um desjejum no caminho do trabalho. Como éramos 5, número igual aos dias de trabalho na semana, combinamos que cada um ficaria responsável pela despesa geral em um dia. Mas ... -- sempre tem um mas -- logo no primeiro dia após o trato, um dos amigos não entrou no bar, preferindo nos aguardar lá fora. Este amigo era o grande Neri Bento, bom catarinense. Quando saímos, ao perguntarmos o que o levara àquela decisão, ele nos respondeu, muito calmo e convicto:
"Sabe, ... É que não consigo comer nada em Jejum". ... ...

- Ary Rodrigues

*  O Sol da  Minha Janela.

O sol da minha janela é muito mais que uma bola amarela.
Contempla-me apaixonado e veste em mim um vestido alaranjado.
Invade sem cerimônia meu cenário e tons de rosa roubam a cena do tapete azulado.
Por vezes implacável e cruel nos sertões do meu país.
Por vezes doce e suave como um flautista aprendiz.
Como Narciso contempla-se no rio da cidade.
Como Zeus não cabe em si de tanta vaidade.
Como um infante poeta derrama versos alaranjados em meu chão.
Daqui a pouco como a gueixa apaixonada beija de mansinho os que dormem no Japão.
 
- Suilan Lira Sena.

* Espaço para trabalhos literários(prosa ou verso) do segmento.



#15. IMAGEM PESSOAL

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

* Você é aquilo que vê?

Uma pergunta sem respostas para alguns. Normalmente temos visão distorcida de nós mesmos. A experiência de vida faz com que se vejamos ou vivenciemos os acontecimentos de maneiras diferentes, tudo conforme o ambiente que estamos inseridos, bem como as pessoas com quem convivemos durante a vida, seja na profissão ou nos relacionamentos pessoais. 

Muitas vezes o convívio com pessoas rígidas, austeras, diretas, desenvolve defesas ou estratégias para lidar com esses temperamentos o que normalmente é projetado na relação com o outro e/ou consigo mesmo. Como assim? Se nesta relação citada acima o seu sentimento era de repúdio, provavelmente qualquer atitude mais severa criará um desconforto, podendo ser elevado a um grau maior que o acontecido. Isso serve tanto para a docilidade quanto para a rigidez. Assim é normal cada um desenvolver uma visão sobre si, seja para se proteger, seja para se projetar. 

Várias vezes na sala de aula deparo-me com essas realidades. Alunos que assustam com a leitura pessoal dos colegas ou minha. Normalmente rejeitam as pontuações e afirmam que a leitura está errada. Realmente pode estar, mas o que leva a essa interpretação errada, tanto pessoal quanto de terceiros? 

Na verdade o que acontece é que essa comunicação e, portanto a leitura de determinados códigos tem sido transmitida de maneira errada. O que eu realmente quero que as pessoas leiam a meu respeito ao me conhecerem e conviverem comigo? Que sou doce ou delicado? Comprometido? Espalhafatoso? Sexy? Elegante? Poderoso? Criativo? Quantas perguntas, não?! Você sabe o que você é ou qual a combinação que te representa? 

Sendo assim podemos concluir que, para fazer a comunicação correta, preciso dos códigos corretos e o primeiro passo é o autoconhecimento, saber quem sou e como gostaria de ser. Como quero que as pessoas me vejam. “Lembre-se, você só mostra para os outros o que está cheio por dentro”. 

Não adianta querer que as pessoas vejam docilidade se só usa roupas retas, de cores escuras e que não passa nenhum tipo de abertura ou flexibilidade. O mesmo posso expressar por aqueles que querem ser vistos como uma pessoa comprometida, mas só usa roupas alegres demais, que expressam despojamento ou fragilidade. 

Quem é você? O que você gosta? Como gostaria de ser lembrado? Depois de responder a essas perguntas, vá ao encontro do outro e pergunte como ele te vê. Aprenda a escutar, não questione, faça perguntas complementares como: “Que tipo de serviço você confiaria a mim”? Ou “Qual cargo de uma empresa você me confiaria”? 
Com esses dados faça uma análise e observe erros e acertos. O próximo passo é fazer a leitura de outras pessoas e verificar o que poderia incluir na sua imagem. É importante frisar, que imagem não é só o que se veste, mas como se veste e comporta. Qual é o tom da sua voz? As pessoas te escutam com clareza ou é necessário repetir? Articula bem as palavras ou fala na mesma velocidade que sua mente pensa? Cuidado, os detalhes fazem toda diferença!

Tudo isso compõe uma imagem. Agora que sabe algumas minúcias, se desenvolva, lute por você e seu espaço, se apresentando como deseja que as pessoas te vejam.

Abraços,
Tânia Araújo



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

*  O Empatador - contribuição do leitor

Assim nos contava um professor do IBC que, doravante, chamarei de empatador:

Um casal de cegos copulava apaixonadamente em uma sala: ela na ponta da mesa e ele no meio de suas pernas.

O empatador, de baixa visão e muito sacana, aproximou-se da sala, ouviu o rala e rola e gritou: "peguei, hein!!!".

O susto foi tamanho que o rapaz bateu o membro viril contra a quina da mesa, sofrendo uma dor de arrepiar!!!

Segundo o empatador, por muito tempo ele teve que fugir da perseguição que lhe moveu o pobre amante.

Uma dica sobre a identidade do empatador: Vassoura vassourinha, varre varre essa historinha.

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.



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

* O desporto de cegos,  faz bonito! e contribui muito para o quadro de medalhas  nos jogos para pan americano!

1. Começamos com o judô:
Tivemos sete medalhas no feminino, quatro no masculino. Infelizmente pela pequena  quantidade de países em algumas categorias femininas, as medalhas de: Karla na categoria até 48 kg, Michele até 52 kg, Lúcia até 57 kg, Vitória até 63 kg, Deane na categoria acima de 78 kg, não contaram para o quadro geral. Elas fizeram seus papeis ganhando mas infelizmente essa é a regra.
A atleta Alana Maldonado, da categoria 70 kg,  no seu primeiro jogos do pan, conquistou a medalha de prata. Essa medalha foi a única do feminino, que contou para o quadro de medalhas.

No masculino, tivemos:
Abner, do 73 kg, ganhando ouro, Antônio Tenório 90 kg ganhando bronze, Arthur Silva do 100 kg, ficando com bronze, e o atleta acima de 100 kg, Wilians Araujo, carioca, ficando com a prata.
Tivemos ainda:  Hariel Arruda no 81 kg, Maicon da Silva no 66, e Rayfran Pontes, no ligeiro. Esses ganharam algumas lutas mas, não conseguiram  chegar ao pódio, Ficando alguns deles em quinto.

2. No golbol conquistamos um bi campeonato no masculino e a primeira conquista de ouro no feminino. Tudo isso com vitórias arrasadoras!

O masculino, sagrou-se bi campeão. Num jogo muito emocionante, conquistou a medalha de ouro em cima dos Estados Unidos de 10 à 4.
O feminino depois de ganhar vários jogos de 10 pontos de diferença, o que se encerra a partida.
Na final também contra os Eua, ficaram com o título de campeões, ganhando de 7 à 3,  pela primeira vez ouro nos jogos Para pan americano.

3. Agora o futebol!
Foi suado, sofrido, emocionante. Uma final digna de um Brasil e Argentina. Em mais uma decisão de título a Seleção Brasileira supera os hermanos, e garante o tricampeonato dos Jogos Parapan-Americanos.
Ricardinho e Jefinho marcaram os gols na vitória de 2 a 1, na sexta-feira, 14, na arena montada na Universidade de Toronto.
Depois de um zero a zero morno na penúltima rodada da primeira fase, as duas seleções entraram para a partida decisiva com outro espírito. Com Ricardinho e Jefinho, os dois melhores jogadores do mundo, pela frente, a Argentina buscou neutralizar as ações ofensivas do Brasil. A marcação
funcionou até os 7 minutos da primeira etapa. Numa jogada típica de craque, Jefinho arrancou em diagonal e bateu cruzado para abrir o placar.
Com o placar reverso, a Argentina teve que sair para o jogo. Uma postura diferente no segundo tempo, que deu ao Brasil espaço para os contra-ataques. Assim saiu o segundo. Ricardinho aproveitou espaço na defesa, driblou três e, sutilmente, deu um toque por cima do goleiro. A
bola ainda bateu na trave antes de entrar: 2 a 0. Para delírio da torcida brasileira.
A desvantagem no placar não abalou os argentinos. Após cobrança de falta, Espinillo mandou uma bomba no ângulo, indefensável para Luan. Um susto para os brasileiros. Com mais quatro minutos por jogar, a Argentina cresceu na partida e passou a ocupar maior parte do terreno ofensivo.
A menos de um minuto para soltar o grito de campeão, um susto para os brasileiros. Mais uma vez, assim como no gol de Ricardinho, o Brasil contou com a ajuda da trave. Espinillo carregou a bola para o meio e chutou de direita. Luan se esticou todo e tocou com a ponta dos dedos na bola, que parou na trave e saiu pela linha de fundo. O lance foi comemorado com um gol pelos jogadores do Brasil, que aguardaram o encerramento do jogo para comemorar o terceiro título em Jogos
Parapan-Americanos.

4. Quadro geral de medalhas:
O Brasil encerrou a participação nos jogos, com o primeiríssimo lugar, deixando para atrás, Canada, Estados Unidos e Cuba. Com 109 medalhas de ouro, 74 de prata e 75 de bronze, somando 258 medalhas no total.
    Os Países que ficaram atrás do Brasil, somando suas medalhas de ouro, não chegaram ao total do Brasil em medalhas de ouro.

5. Considerações finais:
Esse foi o melhor para pan americano que o Brasil participou, no que se refere a nossa colocação. Ainda, tivemos a inédita medalha de ouro  do golbol. Isso mostra que estamos no caminho certo para os jogos em 2016...
    Então! vamos ficando informados por essa coluna no jornal e também pela rádio, na coluna momento paralímpico. Ela vai ao ar todo domingo às 14 horas, com reprise às quintas 19 e 40. Assim ficaremos informados do desempenho de nossos queridos e aguerridos atletas! E poderemos mandar energia positivas à todos!



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

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

Funciona mesmo, ‚ 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, Vitória, Salvador e Recife.
Além de calcular o preço (aproximado) que ficaria um táxi entre dois endereços fornecidos (rua, n# do prédio e bairro), ainda nos fornece o trajeto em detalhes (nome das ruas que o motorista deve pegar, e até‚ se ‚ 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 próprio 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 que 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.

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.



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

* From: "maria aparecida" <cidamoura.512@gmail.com>

olá amigo valdenito, como está? quanto tempo eu não te mando emails. Tem ido a recife? eu fui em abril. vai ter encontro de dosvox, a radio contraponto vai transmitir? eu como já te falei, eu tenho aprendido muita coisa nesta lista. eu espero que aprenda muito mais. ontem eu já participei do programa do Aguinaldo. bom amigo termino aqui te desejando tudo de bom e parabéns a lista. eu sou muito feliz em participar dela. E se ainda estiver colocando os aniversariantes do mês na lista, pode colocar o meu. é no dia 15 08

***
Salve Cida Moura,

Que bom  você está usufruindo dos serviços da associação dos Ex-alunos do IBC,  palavras como as suas nos motivam sempre mais.

Obrigado amiga
Valdenito de Souza - redação do Contraponto



- - -

* 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@gmail.com

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

* Participe (com criticas e sugestões), ajudem-nos aprimorá-lo, para que, se transforme realmente num canal consistente 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 é:  os deficientes visuais e seu universo.
(Você pode se inscrever via site da associação: www.exaluibc.org.br), ou solicitar sua inscrição no e-mail: tecnologia.exaluibc@gmail.com

* Ouça a rádio Contraponto acessando seu blog oficial radiocontraponto.org.br;  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), um acervo de informações pertinentes ao segmento dos deficientes visuais.

---

* Solicitamos a difusão deste material  na Internet: pode vir a ser útil para pessoas que você sequer conhece.


*Redator Chefe:
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 desfazer um   preconceito?!

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

