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Trabalho – A Arte pela Igualdade
A Associação dos Deficientes Visuais de Salto, tem como objetivo principal readaptar nosso
deficiente a vida social, fazendo com que eles voltem a ter confiança, e elevem sua alto-estima,
sendo assim um dos nossos desafios foi implantar o judô, na vida dos mesmos, onde essa
modalidade trabalha além do encontro com desafios, a superação, luta, conquista individual de
cada um desses, e foi com essa proposta que montamos o projeto de judô "a arte pela igualdade,
provando que é através da diferença que somos únicos e capazes do que queremos, basta
acreditar e ir em busca dos nossos ideais, e foi assim que demos início ao nosso projeto que se
expandiu e hoje fazemos pequenas apresentações em igualdade, montamos também um projeto
juntamente com a polícia militar da cidade com crianças carentes, e os mesmos fazem competições
com os assistidos de nossa entidade, e essa é a nossa maior vitória, mostrar que os limites estão
no nosso psicológico e com garra sempre chegamos onde almejamos.
A princípio este projeto era algo que poucos acreditavam, pois judô para "cegos”, isso nos
fez cada dia mais confiantes e determinados a incentivá-los, hoje temos vários depoimentos dos
próprios alunos da entidade do quanto o judô mudou suas vidas, tanto no emocional resgatando a
autoestima, os valores, a confiança neles mesmos, quanto a qualidade de vida, saindo do
sedentarismo, vencendo seus medos, conhecendo seus limites e melhor vivenciando que em cada
vitória a ânsia do mais, do querer, fazendo disso uma busca constante do mais. O melhor de tudo
isso é provar que querer é poder, e eles quiseram abraçaram a causa conosco e mobilizaram a
cidade, não pelo coitadismos de serem deficientes e sim pela garra, pela vontade, determinação,
vencendo não apenas seus limites mais uma sociedade preconceituosa que rotula a capacidade
do outro simplesmente porque ele não é como ela gostaria que fosse, e sim como ele deve ser.
Os resultados são os melhores possíveis, hoje nossos assistidos acreditam mais em si
mesmo, não deixam ser levados pelos rótulos que querem pregá-los como: coitadinhos; incapazes,
não aptos para... E sim como cidadãos comuns com todos os direitos e deveres cabíveis aos seres
humanos, mostrando o quanto é importante acreditar no ser humano, fazer valer cada conquista,
provando que o maior concorrente da vida somos nós mesmos, e para vencer é preciso coragem,
garra, luta, confiança e isso é o que mais existe dentro desse projeto pois nosso objetivo toda aula
é conquistado, não temos ganância de formarmos campeões de judô e sim campeões de suas
próprias vidas, proporcionando-lhes qualidade de vida e momentos únicos de felicidade.

