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envolve. Hoje produzir um livro em brail-
le sai caro, “mas sai muito mais barato do
que saía há 30 anos, porque na altura eram
escritos em máquina braille ou à mão”, diz
Carlos. Mesmo assim, os custos financei-
ros e humanos são altos.

Umacaixadepapelbraillecommil folhas
custa cerca de 25 euros. E uma impresso-
ra como as que existem no departamento,
que produz 600 páginas por hora, custa à
volta de 15 mil euros. A isto juntem-se os
preços das linhas de braille: a que Carlos
trazsemprenobolsocusta1800euros,mas
umamaisavançada,de40caracteres,pode
rondar os 4 mil euros.

“Como dizia um amigo meu, o iPhone é
caro mas só custa 600 euros. E aqui está a
diferença”, diz Carlos, antes de largar outro
número de cabeça: “O que dizia o último
estudo que li sobre esta matéria é que só
10% dos cegos americanos lêem bem brail-
le e desses 95% têm um emprego conside-
rado bom comparativamente com outras
pessoas.”

Sobre o caminho a trilhar para melho-
rar o acesso a deficientes visuais, Carlos
é cauteloso e é o primeiro a dizer que é
preciso ter cuidado com as reivindicações,
para não se “ser vítima dos próprios dese-
jos”. Mesmo assim, e apesar de “ser um
assunto delicado”, acha que “não existe
outro rumo” que não seja Ministério da

Educação e editoras unirem esforços para
melhorar o acesso de deficientes visuais
à literatura.

No caso do ministério, onde Carlos tra-
balhou, as editoras de manuais escolares
já os enviam em formato digital à equipa
que prepara versões em braille e áudio. No
caso das editoras comuns, o processo tem
sido mais moroso, também por causa dos
direitos de autor.

Desde 2003 tem havido contactos espo-
rádicos da BN e do Centro Professor
Albuquerque e Castro, “o grande produ-
tor de material não didáctico braille em
Portugal”, com as editoras para facili-
tar o processo, que para já continua por
avançar.

Em contrapartida, e graças às tecno-
logias, já há sistemas de ajuda à nave-
gação dos cegos na sociedade, que vão
para lá dos livros. A ACAPO está agora
“em fase de negociações com a equipa
ministerial [de Educação] para limar
arestas” no “trabalho meritório” do minis-
tério, que já criou as escolas de referên-
cia, “dotadas de recursos materiais e
humanos para dar autonomia a alunos
com deficiência visual”.

GraçasàLei33/2008,queentrouemvigor
em 2009, os deficientes visuais já podem
pedir que informações como o nome de
produtoerespectivadatadevalidadesejam
apostas no final das suas compras, o que,
diz Graça Gerardo, “já acontece em mui-

tas das grandes superfícies e em todas as
compras online”.

LITERATURA GRATUITA Num comunicado
da ACAPO divulgado no Dia Mundial do
Livro, a associação referia que continua a
ser difícil os cegos “lerem em pé de igual-
dade”. Neste caso em mão, ou não fosse o
braille incontornável. Até se desenvolve-
rem alternativas, o departamento da BN é
um dos poucos que ajudam os cegos por-
tugueses a acederem à literatura.

O departamento nasceu em 1969, quan-
do a biblioteca se mudou para o edifício
quehojeocupa,noCampoGrande.Naaltu-
ra,odirectorManuelSantosEstevens tinha
acabadodevoltardeumaviagemaWashing-
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Uma impressora que
produza 600 páginas

braille por hora custa 15
mil euros. Uma linha

braille pode custar 4 mil

Os manuais escolares são
disponibilizados pelas

editoras em suporte
digital para facilitar a

adaptação a braille

>> continuação da página anterior

Inventado pelo francês Louis
Braille em 1827, o sistema
assenta numa matriz
rectangular de duas colunas
por três linhas. Os pontos são
numerados de cima para
baixo e da esquerda para a
direita e é com esses pontos e
suas diferentes combinações
que, diz Carlos, “o braille dá
resposta a quase todas as
necessidades dos invisuais”.

Como funciona
o braille?
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