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“As pessoas cegas”, diz Carlos Ferreira
enquanto dedilha uma linha de braille para
encontrar a aplicação da Batalha Naval no
seu iPhone, “são como as outras, às vezes
só querem parar de trabalhar e distrair-
-se. Mas ainda não percebi bem porquê,
têm muito poucos jogos...”

Não é o caso do director do Departamen-
todeCegoseAmblíopesdaBibliotecaNacio-
nal, que tem dezenas de jogos no telemó-
vel, do xadrez às damas, passando pela for-
ca. Sentado à secretária do seu escritório,
Carlos explora as dezenas de aplicações
com destreza e pára na batalha naval –
“Sou fã” – para uma demonstração. O iPho-
ne grita códigos de guerra enquanto se
ouvem Splashs. São os tiros do director a
acertar na água. “É melhor parar, que isto
não está a correr muito bem... [risos] Vou
mostrar-lhe outras aplicações.”

Segue-se o Color Reader: Carlos encosta
o iPhone à camisola da jornalista e o tele-
móvel diz ‘Cor Pre-to’, numa voz feminina
robotizada. Muda de programa outra vez,
apalpa a mesa, aponta a câmara do iPho-
neaumobjectoe fotografa-o. “Vamosfalan-
do que o resultado ainda demora.”

Carlos tem 50 anos, é cego de nascença
e assumiu a direcção deste departamento

“a 12 de Dezembro de 2011”. Licenciado
em Organização e Gestão de Empresas,
trabalhou muitos anos no Ministério da
Educação antes de se mudar para a Biblio-
teca Nacional, onde hoje lidera uma equi-
pa de cinco funcionários, todos eles cegos
ou amblíopes, que gerem um acervo de
mais de 10 mil livros em vários suportes
para os leitores inscritos na instituição
(eram 639 em Setembro).

“A forma que as pessoas cegas têm de ler
difere essencialmente na forma como se
acede à informação”, explica-nos, enquan-
toasmãospasseiamnumdocumentosobre
ocentenáriodonascimentodeHelenKeller,
enquanto Louis Braille nos observa con-
gelado num retrato a preto-e-branco pen-
durado na parede atrás de Carlos. “Quan-
do vocês olham para uma página impres-
sa têm uma visão global do que lá está. Nós
fazemos sempre uma leitura linear atra-
vésdobraille,quedárespostaaquasetodas
as nossas necessidades.”

Enquanto o ouvimos somos interrompi-
dospelo iPhonecomoresultadodademan-
da de há cinco minutos. “So-ny Mu-sic Re-
cor-der”, soletra o telemóvel. “Ah! Ouviu?”,
diz Carlos, triunfante. “É o seu gravador,
não é?”

TECNOLOGIAAs aplicações e o próprio sis-
tema Apple – segundo o especialista Car-
los, “a única marca que já percebeu, tam-
bém por pressão dos utilizadores cegos,

Braille.
Na Biblioteca
Nacional os
cegos lêem em
mão de igualdade

O Departamento de Cegos e
Amblíopes disponibiliza livros braille,
áudio e digitais aos 160 mil deficientes
visuais de Portugal. Mas continua a
sair caro a um cego ser letrado

que existe este mercado por desenvolver”
– são um sinal dos tempos. Para cegos,
como para quem vê.

Foi com o desenvolvimento tecnológico
em mente que partimos para a entrevista.
O aparecimento de audiolivros e de tele-
móveisquefalamcomosutilizadores levan-
ta uma questão inocente mas legítima, que
levamos na ponta da língua ao subir ao pri-
meiro andar da BN: está o braille conde-
nado a desaparecer?

“Tenho alguma dificuldade em dizer que
sim ou que não”, responderá Carlos com
um suspiro. “No meu tempo de escola não
havia nada que substituísse o braille, mas
com o advento das tecnologias de informa-
ção isso deixou de ser assim. Discutir isto
é um bocado como discutir se os livros em
papel vão desaparecer...”

No ano em que nascia o Departamento
que hoje dirige, Carlos estava a entrar para
a 1.a classe. Ao contrário do que acontece
hoje, em que as crianças com deficiências
visuais são integradas desde o início da
escolaridade obrigatória em escolas regu-
lares, Carlos esteve numa escola para cegos
até ao antigo 7.o ano.

“Hoje os níveis de literacia estão a redu-
zir, os miúdos não lêem, preferem ver tele-
visão ou estar na internet, e os miúdos
cegosvãonessaondatambém.Comasitua-
ção agravada de que o próprio ensino não
está qualificado para dar apoio a alunos
cegos, com honrosas excepções.”
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Há 40 anos, um manual
de Matemática em braille

eram 12 volumes A4.
Hoje as tecnologias dão
uma ajuda aos invisuais

O departamento de
cegos e amblíopes da

BN nasceu em 1969. O
voluntariado começou

em 1973 e dura até hoje


