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o DOSVOX NA MINHA VIDA

André Luiz Gotnes'"

Foto 1 - André Luíz - Aluno do Curso de Pedagogia e bolsista do
Projeto Acessibilidade

Tomei conhecimento do Dosvox em1994, através de uma
entrevista com Marcelo Pimentel e Luiz Cândido, na Rádio
CBN. Na época, morava na cidade de Belford Roxo, estado do
Rio de Janeiro e entrei em contato com o distribuidor Dosvox, o
Luiz Cândido, solicitando a compra de um kit Dosvox.

Depois de uma longa espera, finalmente o tão sonhado kit
Dosvox chegou às minhas mãos! Retomei para Fortaleza para

28 Aluno do 4° período de Pedagogia, instrutor de DOSVOX e bolsista do
Projeto AcessibilidadelUFC.
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passar uma temporada e, somente nesse momento, pude travar
contato direto com o sistema Dosvox, já que na capital do Ceará
tinha um computador à minha disposição.

Não foi difícil aprender a utilizar o Dosvox, pois o mesmo
disponibilizava o seu manual em fitas cassetes. Os anos de 1995 e
1996 se constituíram em dois longos períodos de aprendizado.
O fato de fazer tratamento oftalmológico de combate a retinose
pigmentar na cidade do Rio de Janeiro me proporcionou a opor-
tunidade de solucionar minhas dúvidas no Centro de Apoio e
Educação da Pessoa Cega (CAEC), da UFRJ.

Em 1997, consegui, através do Dosvox, minha primeira
conquista de vida: fui contratado para ministrar aulas de Dosvox
na Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC), aqui em Fortaleza.
Esse trabalho, mais do que uma remuneração, me permitiu uma
interação com pessoas cegas, contato de grande importância para
o meu cotidiano, já que até aquele momento a minha convivên-
cia era inteiramente com pessoas videntes.

Nesse mesmo ano, a SAC assinou um convênio com a Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC), e Fortaleza passou a ser a
sexta capital a utilizar o Projeto Intervox. Este Projeto, a partir
da Rede Nacional de Pesquisa (RNP-CEARÁ) e via Discavox
(utilitário de acesso a um terminal de computador), permitiu à
pessoa cega fazer uso da Internet, seja com correio eletrônico por
intermédio da RENDE - CECAE/USP, seja através da facilidade
Terminal no acesso à BBS, por conta do LYNX, que proporciona
o acesso à www (teia mundial de comunicação). A operação com
a internet ampliou incomensuravelmente o meu raio de infor-
mação e leitura.

A minha contribuição a SAC foi a estruturação pedagógica
do Laboratório de Dosvox dessa Instituição, que recebeu o nome
de Laboratório Professor José Antônio Borges, uma justa home-
nagem ao criador do Projeto Dosvox. Neste novo espaço foram
formados diversos usuários de Dosvox, inclusive o seu instrutor
atual. Ao ser despedido da SAC, passei o ano de 1998 ministran-
do aulas particulares de informática básica e Sistema Dosvox.
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Naquele período, o Dosvox, que operava no Sistema MS-DOS,
. passou a operar em ambiente Windows. Em 1999 ministrei um
curso de Dosvox na Associação dos Cegos do Estado do Ceará
(ACEC). Em 2001, um novo espaço surgiu com a criação da dis-
ciplina Projetos Sociais, inserida na matriz curricular dos vários
cursos superiores implantados no Centro Federal de Educação
Tecnológica do Ceará (Cefet-CE). Aproveitando este espaço, es-
tabeleci contato com essa Instituição de Ensino, a qual, através
de uma bolsa de trabalho, me possibilitou ministrar um curso de
60 horas para novos usuários de DOSVOX e prestar assessoria
técnica a outros usuários.

Em 2002, o Dosvox possibilitou outra grande conquista na
minha vida: a conclusão do meu curso de ensino médio. Digo
que o Dosvox tornou isto possível porque todos os meus traba-
lhos escolares e provas das matérias da área de ciências humanas
foram realizadas com o auxílio do Dosvox.

Em 2003, a partir do intercâmbio com a professora Kari-
na, iniciei o Projeto Acessibilidade, no qual trabalho até hoje. O
Projeto é uma atividade de extensão e acontece em laboratório
do Departamento de Fundamentos da Educação, na Faculdade
de Educação da Universidade Federal do Ceará. Neste mesmo
ano prestei vestibular para o curso de Pedagogia na UFC, sendo
aprovado para a segunda fase. Nesta fase, tive a grata satisfação
de realizar as provas com a acessibilidade do Sistema Dosvox.
Fui reprovado na segunda fase e tive que prestar vestibular ou-
tra vez. Em 2004, a acessibilidade no vestibular foi a mesma.
Na primeira fase, prova de conhecimentos gerais, contei com
o auxílio de ledoras e ledores, sendo aprovado nesta etapa. Nas
provas específicas, Redação, História e Geografia, contei com a
contribuição do Dosvox, como já mencionado anteriormente.
Neste último vestibular fui finalmente aprovado para o curso
de Pedagogia da UFC, cursando atualmente o quarto semestre.
Enfim, o Dosvox foi muito importante para o meu desenvolvi-
mento pessoal e profissional.
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