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o p:-o":)!emc: de. ir..teçração do
ini�l na sociedade tem cons
Wuiao, através dos tempos, 
mcztéria ci.e preocupa.çãá e estu- · 

co à.e i:cirios cie:ttis!as. 
No séC"...ilo ;,assa.do, Luís Brail· 

k r:l,e-u, um grande passo no 
ro.piti;lo- de a.1!:tilio á eà:u.ca.ção 
àJs -:.i:;;�:1ai.�. com a criação 
!i.D :;i:Lc;na alft.ibético a que foi 
.Ja.d.o -0 �e,i 110m.e e que se 
u."-'.li:?a no ensía.:, dos cegos e11� 
todos os ca:n:tos ào m.u;r..do. 

No século vinte, porém, pre· 
tend..."'!L� . ir mais wr.ge, e o 
elevadó grau de teC11-0lor,ia 
atingido permitiu-o. As �xpe· 

. riências sucedera:m-se. E, · evi
�temen.te, tiveram resulta
d(;s: 1·esultad.os de tal· forma 
e:r:tJ'a.ordiná.rios, que ho-je se 
po'1e dizer, com inteiro calr.
mento, qu.e, dentTo de dez anos. 
os cegos podem «veTi> e com.pe· 
tir nas sua.s tarefas com os 
visuais. 

NÃO "VIU" 
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Dr.tem, num hotel da capital, 
fOi proporcionado <WS jonuuis
ta., uma conversa com o dr. 
carter co,lin.s, urr. âoõ hcmens 
qu.e integram o Smith Kettel
well - institut.o norte-<rmericc-
110, de carác:er independente,· 
que o.c:upa a . 1;ai.guczrda da 
invest:gação do sistem... da t,"Í· 
sã.o t.a.ct :1: o sõ.stema ([Ue í)e"71!!· 
te ao tm,isu.a.t formar uma 
imc.gem 1w cére])ro, àe c.e.fini
ção razoável, através à.e impul
sos eléctricos. transmitidos 1Xff 
uma. m:i.nuscula camara d.e tele-

.... 11 ,, 
A cinta - chamemcs-lhe 

sim- qu� insere os electro, 
em. numero de 1032, P., 
a.gera, o princip::l oojecto 
estudos. Com efeito. a i1r.c, 

· conseguida com os 1022 por. 
de •tznfonr.ação1> e.tinge :

dejinição razoé.i-.el. t.')d(zi-::, 
ideal, Sefr..t1:.àO O dr: Cül! 
co1..segu:::r-se-â C'.rr.� ce ít'U 
10 000 eléc!rod.os, o que, CG
é lógico. obriga. e uma r,,a' 
distriouiÇáo cie tt-partes» ,(e; 
o corpo. 

Er.tre'.anto, <i,1u-a.11.t.e a .s e::. 
riénctas rum dos p-ti?z:c::pa:s 
labora.dores é outro est:i!!.i 
cio Smith Kette!we.!l. - o 
Frank Sattmde-s. um. int:is-J 
tê11we levanta.do vários -pro; 
mas, e um e.eles é a rej('i 
d-0 $1.3tema por algur..s pac: 
tes, que nã-0 wportan 
muito tempo o funcionam.e 
do ar,areUw f)O!'que na s-.. a 1 
1r..ais s-ensível se formam peq 
1UIS alergias, semelhantes 
morded::tra de U111{! melga, ·

locais cmee aetuam os impuJ 
eléC'tricos. Pa-ra esses, foi � 
um sistema meca.11.ico o q 
(Continua na 10/ págin 



,,�·,:iu.l-l!n.a ,ic pr<!OC-!:-;>açl.o e est1.:
clw de vá.rios c:e:-:.:i.;:�. 

.Vo séc-.1/0 iJU.S�·r:c:o. Luís Brail
·. c<te deu -um grr:.ri,je passo r.o
·. :::a;>:tulo- de a:ixilia ú educcu;iio
; r,ii.os ini:i.s:1ais. co1•1 a criação
· 2ô sigtc,n!c r..l_f,11):itico a que foi
. folio o se;, r.ome e q1.i,e se

, :âil:..:;a r.o e;i.�i:io dos cegos em 
· '.odos os ca:n:!os do mu.nd.o.
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ctlin� �itiu--0. As �r11e
r.e1i.<."tl!S sucedera.111,-se. E, evi
d.e'!temente. tii,-.eram resulta
dos: resultculo;, d:e ta! jurma 
e.xt·mordinários, que hoje se 
pode d.izer, com. inteiro cabi
mento, que, dentro de dez anos. 
os cegos Podem <<VeTJ> e compe· 
tir nas suas tarefas com os 
visuais. 

.. . .,-V .,..,.,_ " u� c.:::cr:-o! 
em r.mn�ro <!e Jli.?:!. é, 
agora, o pri:ncip:;rl ohj".!ct.')· 
e.stu.dos .. Com efeito. (L :ma.:/
con:;er,'?1:da corr. os 1fJ"i:!. po:.tf 
de •<informa.çàO'• ati11u1t �iil 
definição razoái·<?l, t0<ia!:fo, 1 
ideal., sequndo o dr. Cvilí� 
conseguiT-se-á. com ce,ca � 
10 000 eléctrcx'JJs, o qz,e, co� 
é lógico, obriga a uma gr� 
distribuição de «·partesn sobi 
o curpo.

Entretanto, curante as ex.li(
riência.� <um dos principa.is Q1 
Zaooradores é cr.1tr? est:.i�os 
do Smith Kett'!!wel! - o di 
Frank Sa.unders, wn. im:isua1 
têm-.se levantado v�nos ;r.o?>it 
mas, e ttm ckles é a rejeic4, 
do �tema por algt-'11.S pacie,i 
tes, q:ue não ;suportam Po: 
muito tempo o fur.c-.onam-enil 
do aparellw parqu.e na sua � 
mais 5-en.síve! se formam peque 
nas alergias, semelha.nt;!S 
morãed.u:ra de uma melga, T-Ol 
locais onde actuam. os imrJ.Lsfll 
eléctr..cos. Pa:ra esses, foi � 
1&m. sistema mecanico o � 
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