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Resumo

  A ascensão do software livre nos mais diversos setores da sociedade

brasileira e mundial deixa transparecer ainda mais sua eficiência à inclusão digital,

deixando para trás o estereótipo de softwares com limitações e tecnologia de

momento. Por ser “livre”, não quer dizer que a solução de sua migração ao sistema

operacional dos portadores de necessidades especiais visuais seja trivial,

principalmente ao usuário deficiente visual brasileiro. Este artigo apresenta uma

alternativa que efetivará essa migração, possibilitando usuários cegos a realizar

tarefas como gerenciar arquivos e acessar à internet, investigando a atual

configuração da sociedade diante das novas tecnologias e o papel que o software

livre vem desempenhando como ferramenta contra à exclusão social.

Palavras-chave: Software livre, inclusão digital, exclusão social, acessibilidade.
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Abstract

The ascension of free software in the most diverse sectors of the Brazilian and

world-wide society, shows us its efficiency when it comes to digital inclusion,

leaving behind the stereotype of softwares limitations and todays technology. Being

“free”, doesn’t mean that the solution of its migration to the operational system of

carriers of special necessities is easy, especially for the Brazilian users. This article

presents an alternative that will accomplish this migration, giving the chance for

blind people to have their way through tasks and managing archives as well as

having access to the internet, investigating the ways of our society towards new

technologies and the piece that free software plays  as a tool against social

exclusion.

Keywords: Free softwares, digital inclusion, social exclusion, accessibility.
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1. Introdução

O termo acessibilidade à informação digital para os portadores de

necessidades especiais visuais, na maioria das vezes fica estagnado em idéias

comerciais e não nacionais, tornando a sua aplicação muito dependente de

aquisições de softwares que necessitariam de um capital inicial. Como solução

para esse problema, este artigo apresenta duas tecnologias assistivas “livres”, que

habilita os cegos a realizaram atividades no computador, que vai desde uma

edição de texto, até o acesso à internet, minimizando as dificuldades e melhorando

a usabilidade web da interface homem-computador.

2. Software livre: parâmetro entre a inclusão e exclusão digital

Muita gente achou que quando Richard Stallman iniciou o movimento de

software livre, que ganhou força e notoriedade a partir da década de 90, graças ao

seu sistema operacional para microcomputadores denominado de GNU/Linux,

levaria o desenvolvimento de softwares de caráter proprietário à uma decadência

sem proporções de tamanho. Esta nova “onda livre” surgiu da livre circulação de

informação tecnológica pela internet, ganhando o status de sistema operacional

“livre”. Era então criada uma nova vertente na fabricação de softwares:

comunidades tecnosociais voltadas à produção de software livre.

  O software livre por uma conseqüência de suas características principais, a

ausência do custo de licenciamento, já seria uma ótima ferramenta, pronta para o

combate à desigualdade social e à inclusão digital. Estabelecendo um caráter

libertador no compartilhamento de informação e conhecimento. Programas de
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inclusão digital Computador Para Todos do governo federal brasileiro, dando

incentivos para a compra do computador com pacotes de softwares livres é um

grande exemplo.

Porém, seu modelo de produção e disseminação, não possui uma relação

amigável com os chamados “usuários” de microcomputadores, dificultando muito o

acesso às pessoas sem um conhecimento parcial ou específico da ferramenta.

Diferentemente da maioria dos programas em que há a necessidade de uma

licença paga, na qual o principal alvo é geralmente o consumidor final, o que torna

a linguagem usuário-software numa relação dialética ausente de problemas.

Segundo Barbosa Filho e Castro (2005) “95% dos brasileiros que usam

computados sabem apenas utilizar a plataforma e os aplicativos de uma empresa

especifica”. Um exemplo disso é a utilização sistema operacional Linux no Brasil,

em que míseros 3% da população com acesso a computadores o utiliza, segundo

dados da Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro

(Softex). Podemos observar melhorias nos últimos anos se baseando nesse

calcanhar de aquiles do software livre, mais ainda resta alguns anos e muitas

compilações para chegar a um patamar que agregue toda a sociedade

informatizada.

 Partindo da premissa apresentada anteriormente, considerando que para os

usuários de softwares livres, ainda existe uma certa não-familiariedade com sua

linguagem, imaginemos agora como seria para um portador de necessidades

especiais visuais. Essa parcela da população brasileira e mundial sempre ganha

notoriedade em pesquisas de inclusão digital feitas anualmente, infelizmente por

não configurar dentro de seus usuários. Grande parte deles pertence ao grupo de

excluídos digitais como mostra Barbosa Filho e Castro (2005, p. 276), no qual faz
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parte deste vasto universo pessoas que não tem acesso às informações e

conhecimentos disponíveis na rede.

Os programas destinados à ajuda dos portadores de necessidades especiais

são escassos, precisam de licença de use e geralmente em inglês, distanciando a

sua utilização para os brasileiros. Na contramão dessa discussão, apresentaremos

duas ferramentas livres feitas por brasileiros, sendo uma delas inclusive com

participação de um programador carioca deficiente visual.

3. O portador de necessidade visual no Brasil

É bem provável se notarmos dentro do nosso círculo de amizade a presença

de uma pessoa portadora de necessidade especial visual. Afinal são nada menos

que 45 milhões pessoas com cegueira e 135 milhões com baixa visão ao redor do

mundo segundo fonte da Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, esta

taxa está na faixa de 1,0% a 1,5% da população sendo que destes, 80% possuem

deficiências parciais na visão e os outros 20% são totalmente cegas. Dados do

Censo 2000 apresentam dados mais abrangentes, na qual 14,5% da população

brasileira são formados por portadores de necessidades especiais dos quais 48%

deste percentual são de deficiência visual.

Para a pessoa com limitação visual, ao ter acesso a uma folha impressa, a

tinta é o mesmo que uma folha em branco. Esta constatação serve para enfatizar a

importância da linguagem como instrumento de mediação no processo de

comunicação entre PNEs com limitação visual e pessoas isentas dessa deficiência.

Essa linguagem é feita com planos de acessibilidade digital que já são presentes

no Brasil, como os trabalhos do Serviço Federal de Processamento de Dados
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(SERPRO) e do Centro de Engenharia de Reabilitação em Tecnologias de

Informação e Comunicação (CERTIC). Esses trabalhos na maioria feito com a

ajuda de voluntários é muito importante, pois 75% daqueles 45 milhões de pessoas

que nada enxergam estão em países de nível subdesenvolvidos e pobres.

A inclusão digital nos leva a falar sobre internet. Segundo Borges ( 2000), a

internet para o deficiente visual pode ser um aliado por duas razões: a eliminação

da necessidade da locomoção, que é normalmente um entrave para o cego, e o

fato de que do outro lado da Internet, ninguém precisa realmente saber se o

parceiro é ou não cego. Dessa forma, a comunicação pelo menos inicialmente

pode ser sem entraves com o parceiro, como se o cego fosse uma pessoa não

deficiente.

4. Estudo de caso: DOSVOX

Software livre totalmente nacional feito por desenvolvedores da Universidade

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, sob orientação do Prof. José Antônio Borges

(DOSVOX, 2005). Atualmente possui mais de 6000 usuários ao redor do Brasil e

de alguns países da América Latina. Tal desenvoltura se deve ao fato de possuir

como uma de suas características, uma interface gráfica própria, saindo do comum

como a maioria dos softwares desta natureza, onde são apenas sintetizadores de

voz. Se destaca também por ser descrito totalmente em português, assim como a

sua síntese de voz, convivendo amigavelmente com outros concorrentes de sua

linha, como o Virtual Vision, Jaws, Window Bridge e o Window-Eyes. A cada nova

versão do Dosvox, são adicionados mais funções das mais distintas que se

organizam da seguinte forma:
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1. Interface Operacional 7. Utilitários para acesso à internet

2. Sintetizador de fala 8. Programas multimídia

3. Editor de textos 9. Programas educativos às crianças

4. Formatador para Braille 10. Sistema de Telemarketing

5. Utilitários como agenda e

calculadora

11. Ampliador de tela

6. Jogos diversos 12. Leitor de janelas do Windows

Tab. 1.1: DOSVOX – Características

Este programa foi criado com a possibilidade de ser executado em

computadores de baixa capacidade, processadores de 133 MHz podem fazer esse

trabalho, havendo apenas a necessidade do sistema operacional “Microsoft

Windows®”. Na prática o Dosvox funciona da seguinte forma:

• Acionamento inicial

Pressionando as teclas “crtl + alt + d” a tela do Dosvox é iniciada e então é

pronunciada a primeira frase diálogo “DOSVOX – o que você deseja?” (figura 1.1).

Esta frase se repetirá sempre que houver uma nova necessidade de informação.

• Menu principal

Nesta tela (figura 1.2) o usuário pode acessar  as diversas opções de uso do

software, que são instruídas à medida que são usadas as setas do teclado.

Escolhida a opção desejada, basta pressionar o ENTER.
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• Acesso à internet

Ao pressionar a letra "r" (após a pergunta "DOSVOX - o que você deseja?"),

são informados pelo sistema as opções relacionadas à internet (figura 1.3). As

opções são variadas que vão desde o correio eletrônico até uma transferência de

arquivos via FTP. Todos com um grau de acessibilidade produzida elogiáveis.

• Ajuda

A qualquer momento pode ser pressionada a tecla F1, que semelhante pelo

menos em sua maioria, os softwares reservam esta tecla para o auxílio na

execução do aplicativo em execução.

• Encerrando

Para o encerramento de um aplicativo, basta pressionar a tecla “Escape” do

teclado.
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Fig. 1.1: DOSVOX - Menu

Fig. 1.2: DOSVOX - Submenu
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Fig. 1.3: DOSVOX – Acesso à Internet

5. Estudo de caso: GNOPERNICUS

Primeiro software livre aos portadores de necessidades especiais visuais,

para uso no sistema operacional Linux e derivados do Unix, como o FreeBsd e o

Solaris. O Gnopernicus foi desenvolvido pela empresa romena Baum Engineering

SRL, possui suporte a dispositivos em braille, síntese de voz, ampliação de tela,

entre outros recursos. Funcionam apenas no gerenciador de janelas Gnome ainda

possui a limitação de só poder ser utilizado por usuários que dominam a língua

inglesa. Felizmente existe um projeto em andamento para a tradução ao idioma

português na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Em sua interface (figura 2.1) existe a opção de configurar módulos (exs:

Braille e o mapeador de comandos) a serem carregados a cada inicialização do

sistema operacional, assim como as preferências dos  botões de acessibilidade.

Ainda está em sua versão 1.0 experimental, mas vem sendo muito utilizado e

discutido em fóruns da internet.
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Fig. 2.1: GNOPERNICUS – Menu

6. Conclusão

A utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), como

forma de inclusão digital aos portadores de necessidades especiais visuais, vem se

configurando uma forma de resingularização da própria Educação, fazendo emergir

elementos como o acesso à informações de todo o tipo e o alto grau de

interatividade entre os participantes. O uso de softwares livres apesar de ainda não

difundido como esperado, opera linhas de fuga às plataformas proprietárias,

tornando mais simples o acesso por essa parte significativa da população

brasileira. O DOSVOX e o GNOPERNICUS preenche com méritos parte dessa

defasagem, o primeiro tendo como característica principal o fato de ser em livre e

em português, e o segundo por utilizar o linux como plataforma.
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