
Dicas para a comunicação com a pessoa com DV

 Cumprimente as pessoas cegas, se identificando.
 As pessoas cegas, não percebem as expressão fisionômica e os gestos

das pessoas. Por este motivo fale sobre seus sentimentos e emoções,
para que haja um bom entendimento por parte delas.

 Não omita ou encubra fatos e acontecimentos das pessoas com
deficiência visual. Isso lhe trará muita insegurança quando constatar
que foi enganado.

 Não trate a pessoa com DV como um ser diferente porque ela não
pode enxergar. Saiba que ela está sempre interessada nos
acontecimentos, nas notícias e nas novidades e possui condições de
entender o que acontece e desenvolver o seu pensamento crítico.

 Procure não generalizar aspectos positivos ou negativos de uma pessoa
com DV que você conheça, estendendo-os a outras pessoas que
possuem tais condições. Cada pessoa, possui diferenças individuais e a
comparação ou generalização normalmente não trará benefícios.
Procure conversar e conviver com a pessoa e assim conhecê-la.

 Procure não limitar as pessoas com DV, impedindo-as de realizar o que
elas sabem, e devem fazer sozinhas ou o que elas desejam aprender.

 Ao se dirigir a uma pessoa com DV chame-a pelo seu nome.
 A pessoa com DV, não necessita de piedade e sim de compreensão,

oportunidade, valorização e respeito como qualquer pessoa.
 Dar exagerada proteção a pessoa cega, não a ajuda em nada. Procure

ajudá-la em sua autonomia.
 Ao procurar saber o que a pessoa com DV, deseja, pergunte a ela e

não a seu acompanhante.
 As pessoas com DV, tem condições de consultar o relógio adaptado ,

discar o telefone ou assinar o nome. Quando visualizar essa ação,
procure não enaltecer como se fosse algo fora do comum.

 Ao conversar sobre a cegueira com a pessoa com DV, use a palavra
cego sem rodeios.

 Ao ajudar a pessoa cega a sentar-se, basta por a mão dela no espaldar
ou no braço da cadeira, que isto indicará sua posição, sem necessidade
de segurá-lo pelos braços ou puxá-la para a cadeira.

 Ao entrar ou sair de um ambiente, onde haja uma pessoa cega, fale
para anunciar sua presença ou ausência e sempre procure se
identificar. Com isso você evitará a desagradável situação de deixá-la
falando sozinha, chamando a atenção dos outros sobre si.

 Ao encontrar-se com uma pessoa cega, ou despedir-se dela, aperte-lhe
a mão. O aperto de mão cordial substitui para ela o sorriso amável.

 Apresente seu visitante com cegueira, a todas as pessoas presentes em



um ambiente, seja no geral ou individualmente se for o caso. Assim
procedendo você facilitará a integração dele ao grupo.

 Ao notar qualquer incorreção no vestuário de uma pessoa cega
comunique a ela individualmente.

 Ao dirigir-se a pessoa cega para orientá-la quanto ao ambiente, diga-
lhe: a sua direita, a sua esquerda, para trás, para frente para cima ou
para baixo. Termos como aqui ou ali não lhe servem de referência.

 Quando se dispuser a ler para uma pessoa cega, jornal, revista, etc.,
pergunte a ela o que deseja ser lido.

 Quando houver mudança no mobiliário de um ambiente frequentado
por uma pessoa cega, comunique a ele o que foi alterado, para que ele
faça o reconhecimento do local e se reorganize diante do ambiente.

 Se for guiar uma pessoa cega basta deixá-la segurar seu braço que o
movimento de seu corpo lhe dará a orientação de que ela precisa. Nas
passagens estreitas, tome a frente e deixe-a segui-lo, com a mão em
seu ombro. Nos ônibus e escadas coloque a mão dessa pessoa no
corrimão. Ao atravessar um cruzamento guie a pessoa cega em L, que
será de maior segurança para você e para ela. Cruzamento em
diagonal pode fazê-la perder a orientação.

 Para indicar a entrada em um carro faça a pessoa cega tocar com a
mão na porta aberta do carro e com a outra mão no batente superior
da porta. Avise-o se tem assento na dianteira, em caso de táxi.

 Ao bater a porta do automóvel, onde haja uma pessoa cega, certifique-
se primeiro de que não vai prender-lhe os dedos.

 Não se deve usar de forma inadequada o verbo ouvir em lugar de ver,
olhar, enxergar para que a comunicação seja coerente, espontânea e
significativa.

 Procure não se referir à cegueira como algo negativo e infortúnio.
Esta condição pode ser encarada logo após a perda da visão, mas
lembre-se que com a orientação e a disponibilização de recursos e
acessibilidade adequada os efeitos dessa perda podem ser
minimizados.

RECURSOS COMPUTACIONAIS

LEITORES DE TELA

Outros recursos compatíveis com os sistemas operacionais e podem ser
utilizados no computador são os LEITORES DE TELA.



Os LEITORES DE TELA correspondem a programas que interagem com o sistema
operacional do computador, capturando toda e qualquer informação
apresentada em formato textual, transformando–a em uma resposta falada
através de um sintetizador de voz.

Estes programas possibilitam a leitura, por meio de síntese de voz, de
elementos e de informações textuais contidas na tela do computador, bem
como o retorno sonoro do que é digitado pelo usuário.

Propiciam, deste modo, com o uso de comandos e navegação via teclado, a
leitura de menus, telas e textos.

De maneira geral, ao utilizar algum aplicativo como o Word, por exemplo, as
ações são lidas pelo leitor de tela com o uso dos comandos de teclado.

O mesmo ocorre com a digitação de textos cujos caracteres, letras, palavras ou
frases são moduladas por voz.

Em algumas ações de processamento de textos, em janelas ou em páginas da
Internet, por exemplo, é necessário que o usuário use os comandos do leitor de
tela, acionados via teclado pela combinação de teclas.

Os leitores de tela são programas com voz sintetizada, reproduzida através de
auto-falantes, para transmitir oralmente a informação visual projetada na tela
do computador.

São desenvolvidos a partir de certos parâmetros e normas de acessibilidade que
permitem a utilização dos diversos aplicativos e uma navegação amigável em
ambientes operacionais.

Esses programas possibilitam a edição de textos, a leitura sonora de livros
digitalizados, o uso do correio eletrônico, a participação em chats, a navegação
na internet, a transferência de arquivos e quase todas as aplicações possíveis e
viáveis para qualquer usuário.

A diferença está no modo de navegação que se dá por meio das teclas de atalho
e dos comandos de teclado.

Diferentemente do que muitos pensam, os leitores de telas não são apenas para
pessoas cegas, mas podem ser utilizados por pessoas com baixa visão.

Apesar das vantagens que o uso de recursos de ampliação proporciona, no caso
de leitura de textos longos editados ou digitalizados) a pessoa com baixa visão



poderá apresentar fadiga visual e irritação devido ao esforço visual e à tensão
muscular exigida nessa atividade.

Para minimizar este esforço, o uso de "softwares" com síntese de voz torna-se
uma alternativa valiosa para a obtenção da leitura imediata.

O retorno sonoro associado ao uso da visão, configura-se como um apoio
complementar para a realização de diferentes atividades.

Por exemplo, para realizar a leitura de um texto longo, a pessoa com baixa visão
pode acompanhar as imagens e realizar a leitura via áudio, de forma que a
atividade se torne menos cansativa e mais confortável.

Para a realização da escrita, o som pode tornar-se um retorno que facilita a
verificação.

Com o uso dos sintetizadores de voz, também é possível ler um texto em alta
velocidade, o que pode ser uma alternativa importante.

Assim, a pessoa pode beneficiar-se de diferentes recursos, de acordo com sua
necessidade, urgência e tipo de atividade a ser realizada.

São exemplos de leitores de tela, Virtual Vision Jaws, NVDA e o ORCA. Vou
apresentá-los a seguir e disponibilizarei os links abaixo do vídeo. Acesse os links
a seguir

VIRTUAL VISION http://www.micropower.com.br
JAWS http://www.freedomscientific.com/products/software/jaws/
NVDA http://www.nvaccess.org
DOSVOX http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox
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