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O que se passa com uns é o que se passa
com outros, só que no caso dos miúdos
cegos, “se começam a desprezar o braille,
depois dificilmente lá chegam”. Por outro
lado, “há também uma culpa grande de
alguns adultos cegos”, que estimulam este
“facilitismo” tecnológico, acusa Carlos. “A
ideia que se transmite aos mais novos é
que só com suportes de voz conseguem ir
lá. E não é assim. Nós adultos já adquiri-
mos conhecimentos, mas eles não e é pre-
ciso ler muito durante a vida. Não conhe-
ço ninguém que escreva bem sem ter lido
muito e o braille é o sistema que temos
para ler.”

Na realidade, começamos a perceber –
já a conversa vai em mais de uma hora –
que a tecnologia tem mais para potenciar
o braille do que para o eliminar. Quando
Carlos entrou para o secundário, passan-
dodoensinoespecialparaoregular,adirec-
çãodoLiceuPedroNunestevedelhearran-
jar uma sala para poder guardar os livros:
sóomanualdematemáticaembraille tinha
12 volumes A4.

Hoje, a par dos audiolivros, uma linha de
braille ajuda qualquer cego a aceder a uma
série de informações, seja via computador
seja via telemóvel (com ligação bluetooth).
“Você agarra nisto”, diz Carlos passando-
-nos o seu pequeno paralelepípedo de 12
caracteres, “e não pesa nada. O meu car-
tão tem 2GB, meto aqui cerca de 2 milhões
de páginas braille. Não tenho aqui dois

milhões, mas tenho uma boa quantidade
de livros e se associar este meu equipa-
mento ao iPhone a capacidade aumenta
ainda mais”, diz a sorrir. “A tecnologia tem
um potencial enorme para promover o
braille.”

RETRATO Se o Censo de 2001 mostrava a
existência de cerca de 163 mil pessoas
com deficiência visual em Portugal, dos
quais 25 mil eram cegas, “o de 2011 não
tinha questões que permitissem determi-
nar a evolução ou regressão desses núme-
ros”, como explica ao i a vice-presidente
da ACAPO.

Os estudos mais recentes, na sua maio-
ria norte-americanos, estimam que 1% da
população de cada país sofre de algum tipo
de deficiência visual. E do total de cegos
portugueses, diz Graça Gerardo, “julga-se
que aproximadamente 10% a 15% lêem
braille”. Já no universo de mais de 3 mil
associados da ACAPO, são cerca de 1800
os que lêem, o que “também não significa
que esse número represente o total de por-
tuguesesqueconseguemterumclarodomí-
nio deste sistema de leitura e escrita, que
é o principal garante da autonomia e de-
senvolvimento cultural e social de uma
pessoa com deficiência visual”.

Ainda assim, o braille continua a ser um
sistema a que é dada pouca atenção por
cá. Entre outras razões, pelos custos que

01 Numa zona do primeiro piso da
Biblioteca Nacional, os seis funcio-
nários do departamento de cegos
e amblíopes reproduzem livros em
braille e gerem o acervo de mais
de 10 mil livros para cegos em
diversos suportes

02 Carlos Ferreira, 50 anos, trabalhou
no Ministério da Educação até
assumir a direcção do departa-
mento em Dezembro de 2011

03 O departamento de cegos e
amblíopes da biblioteca tinha, em
Setembro deste ano, 2161 audioli-
vros e um balanço de obras con-
sultadas a rondar as 5500

04 São pessoas que se voluntariam
para ajudar a tratar os livros que
gravam os audiolivros. Carlos diz
que os estúdios não são maus,
mas “estão longe de ser óptimos”
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