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DEFICIENTES VISUAIS
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hamp é um cão la-
brador de cor preta,
com 1 ano e 8 meses,

alegre e muito sociável, igual
a qualquer outro cão de sua
raça. Seu comportamento
muda somente quando rece-
be o arreio, que o identifica
como um cão-guia para defi-
cientes visuais. Champ é o
primeiro cão-guia da região
da Baixa Mogiana e chegou à
cidade no dia 13 de abril,
após um treinamento com o
seu novo parceiro, o químico
Márcio Roberto Vallim.

Deficiente visual há seis
anos, Vallim recebeu Champ
da ONG Integra (Instituto de
Integração Social e Promo-
ção da Cidadania), que de-
senvolve o “Cão-Guia de
Cego”, um projeto pioneiro
no Brasil, que realiza o trei-
namento de cães-guias para
deficientes visuais desde fe-
vereiro de 2001, quando foi
iniciada a formação técnica
dos treinadores na Fundação
Mira no Canadá.

Quando perdeu a visão,
o químico voltou a se loco-
mover em menos de um mês.

Porém, sempre acalentou o
sonho de adquirir um cão-
guia. Para se informar, Vallim
fez muitas pesquisas na inter-
net, entrou em grupos de dis-
cussão sobre o assunto e co-
meçou a descobrir as vanta-
gens de caminhar com a aju-
da do cão.

Foi então que conhe-
ceu a ONG Integra, em Bra-
sília, a primeira organiza-
ção a realizar um trabalho
de disponibilização de cães-
guias para deficientes vi-
suais. Vallim se inscreveu
no projeto em 2002, preen-
cheu um questionário e em
dezembro de 2005 recebeu
a resposta de que iria parti-
cipar do treinamento em
março de 2006.

Após o envio de docu-
mentação necessária, que
mostra a história do deficien-
te e a real necessidade do cão-
guia, foi necessário que ele
viajasse até Brasília para par-
ticipar do treinamento com o
animal por aproximadamen-
te um mês, quando passaram
por diversas situações. “O cão
em si não tem custo. Os gas-
tos são a ida para Brasília e
para pagar a diária da pousa-
da no centro de treinamen-
to”, explicou Vallim. A diá-
ria de R$ 50 dava direito a
hospedagem, alimentação e
serviço de lavanderia. O tem-
po de treinamento depende
de cada turma, já que são dois
instrutores na ONG. “O cão me empresta os seus olhos e é como se fossem os meus”,diz Vallim ao lado de Champ

“MEUS OLHOS”
O guaçuano chegou

em Brasília no dia 6 de
março e permaneceu em
treinamento até voltar no
dia 13 de abril. “Desde que
perdi a visão, não tinha
mais a mesma segurança
para me locomover. Du-
rante o treinamento com o
Champ, houve uma fase em
que fomos para a estação
rodoviária, que eu não co-
nhecia. Lá eu andei nor-
malmente e já percebi que
com Champ ia ser diferen-
te”, contou Vallim sobre a
adaptação com o seu novo
companheiro.

O que identifica Champ
como um cão-guia é o lenço
azul no seu pescoço e o ar-
reio, que é colocado no cão
juntamente com a guia. An-
tes de ser “equipado”, o la-
brador é como qualquer cão.
Gosta de pular, lamber e
brincar. Quando sabe que
vai trabalhar, porém, o com-
portamento muda.

Durante o treinamen-
to, o cão é condicionado a
reconhecer os obstáculos e
procurar um caminho alter-
nativo. E são esses olhos que
proporcionam uma melhor
qualidade de vida para aque-
les que não enxergam. “Es-
tou mais próximo do que
era antes. O cão me empres-
ta os seus olhos e é como se
fossem os meus”, emocio-
na-se Vallim.

Fabricío Leme de Morais

Guaçuano
trabalha
e estuda sempre
em companhia
de seu cão-guia

A presença de Champ
na vida do químico guaçua-
no Márcio Roberto Vallim
mudou a sua rotina. E para
melhor. Seus horários são
quase sempre ocupados com
diversas atividades, seja em
casa, com a esposa e as três
filhas, seja no trabalho ou na
faculdade. Vallim é funcio-
nário público do Fórum e
está terminando o seu dou-
torado na área de Química
na Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas).

“Na locomoção com a
bengala, eu não tinha tanta
naturalidade para andar, fi-
cava inseguro. O cão-guia
devolveu essa naturalidade”,
atesta. Vallim conta que em
alguns momentos as pessoas

na rua não percebem que ele
é deficiente visual e lembrou
de um caso em que  chega-
ram a perguntar o que ele
estava fazendo com o cão
dentro do ônibus.

O químico explicou que
com a bengala não percebia a
presença dos objetos altos, que
eles chamam de “obstáculos
aéreos”. “O cão nos livra de
problemas do piso, como bu-
racos, mas também desses
obstáculos aéreos”, disse
Vallim. Após perder a visão
devido a um problema de des-
colamento de retina em 2000,
Vallim continuou dando au-
las de química e estudando,
até passar no concurso públi-
co para trabalhar no Fórum.

Porém, ele espera, um
dia, voltar a lecionar, após a
conclusão de seu doutora-
do. Com Champ, seu cão-
guia, ele anda por toda a
cidade, viaja e, em breve, vai
a São Paulo com seu compa-
nheiro apresentar um traba-
lho em uma feira direciona-
da a profissionais da área de
química.(FF)

READAPTAÇÃO

Vida do deficiente ganha mais
qualidade ao lado de cão-guia

Antes de serem doados, cães são treinados exaustivamente

Um dos maiores receios de
Márcio Vallim com a chegada
de Champ era em relação à acei-
tação das pessoas. Sem saber
como o animal seria recebido, o
químico disse que durante o
primeiro mês, ficou surpreso
com a boa aceitação de todos,
tanto nas ruas quanto no ambien-
te de trabalho e na faculdade.

“Para minha surpresa, a
aceitação está sendo muito boa,
melhor do que eu imaginava”,
contou Vallim. A única vez em

A LEI ASSEGURA

que enfrentou problemas foi
quando voltava de Brasília com
Champ. Ele foi barrado em um
restaurante, mas naquele mo-
mento optou por não exigir os
seus direitos. Era a primeira vez
que saía com o cão-guia.

Atualmente, Vallim fre-
qüenta todos os lugares que cos-
tumava ir, mas agora com a
presença de Champ. O químico
diz que a novela América, da
Rede Globo, contribuiu para a
difusão da lei, quando contou a

história de Jatobá, personagem
vivido pelo ator Marcos Frota.
No folhetim global, o persona-
gem era deficiente visual e tinha
como cão-guia Quartz, um la-
brador amarelo que também foi
treinado na ONG Integra. “A
novela ajudou a esclarecer para
a população o que é um cão-
guia”, disse Vallim.

LEI FEDERAL
A lei federal nº 11.126/05

assegura o direito de o deficiente

visual ingressar e permanecer em
ambientes de uso coletivo, acom-
panhado de cão-guia. A lei esta-
belece que fica permitido perma-
necer com o animal nos veículos
e nos estabelecimentos públicos e
privados.

Ainda de acordo com a
lei, é determinada a identifica-
ção do animal. Empresas de
transporte ou ao estabeleci-
mento privados ou públicos
que descumprirem a lei, serão
multados. (FF)

Cão pode frequentar quaisquer ambientes

Animais passam
por período de
adaptação com
família hospedeira

Até se tornar um cão-guia,
o Labrador, que é uma das raças
mais requisitadas para esse tra-
balho, passa por um longo pro-
cesso. Os primeiros cães-guias
do Brasil foram trazidos de ou-
tros países, já que até 2001 ne-
nhuma instituição brasileira trei-
nava esses cães. Eram chamados
de “cães importados”. Porém, o
treinamento deles havia sido
feito para uma outra realidade.

O objetivo da ONG Inte-
gra era criar e treinar cães nos
moldes de escolas estrangei-
ras, mas com adaptações à rea-
lidade do Brasil, como a exis-
tência de telefones públicos e
estacas de concreto no meio
das calçadas, por exemplo.
Após a entrega do cão para o
deficiente visual, a ONG Inte-
gra também faz um acompa-
nhamento posterior, o que fa-
cilita na adaptação do cão com
seu novo dono e vice-versa.

A ONG possui reprodu-
tores e matrizes da raça Labra-
dor, que garantem filhotes com
características próximas ao
temperamento desejado para

as atividades como cão-guia.
Todos os cães permanecem na
maternidade até os dois meses
e depois vão para a casa de
uma família hospedeira, que é
voluntária e responsável pelo
processo de socialização do ca-
chorro até 1 ano de idade. A
família precisa colocar o cão
em contato com as mais dife-
rentes situações possíveis.

AVALIAÇÃO
Quando retorna para a

ONG, o cão passa por uma

avaliação médica e comporta-
mental. A partir dessa etapa,
muitos cães não seguem adian-
te por teres sido reprovados.
O treinamento é feito, então,
por mais 6 a 8 meses, até o
encontro com o futuro dono e
mais um mês de treinamento
na ONG, que é o período de
adaptação. Depois de tudo cer-
to, a dupla cão/usuário é visi-
tada em casa. Em todos os
momentos, o usuário pode
entrar em contato solicitando
informações. (FF)

SERVIÇO
Para obter um cão-guia, o defi-
ciente visual deverá se cadastrar
na ONG Integra no endereço
SCRS 507 Bl. C LJ. 41/69, Brasí-
lia/DF. Mais informações podem
ser obtidas no site da organiza-
ção, no endereço http:/ /
www.caoguia.integradf.org.br.
Para entrar em contato com o
projeto “Cão-Guia de Cego”, o
e-mail é caoguiadf@gmail.com
e os telefones são (61) 3245-
2290 e 3345-5585.

NO BRASIL

ONG cria e treina futuros guias

Antes da ONG Integra, os cães-guias precisavam ser importados de outros países

Divulgação-Integra

Divulgação-Integra


