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NVDA– Como surgiu e qual seu objetivo. 
 

Outro programa sensacional é o NVDA. 
 O NVDA foi iniciado em meados de 2006, pelo jovem australiano Michael Curran,  

de apelido Mick (pronuncia-se maik). Mick então cursava o segundo ano de  
bacharelado em Ciência da Computação, mas muito tempo antes ele já percebera as  

distorções e mazelas que cerceiam o acesso das pessoas cegas, mais  
especificamente no campo tecnológico. 

 
Sendo ele cego, foi obrigado a comprar um leitor de tela comercial para uso  

pessoal, profissional e estudantil. 
 
 

 Apesar do NVDA proporcionar acesso relativamente ótimo aos computadores que  
Mick precisaria usar, com o passar do tempo e convívio com pessoas em situação  

semelhante mundo afora, pelo menos três problemas ficaram claros para ele: 
 1.o alto custo financeiro desses produtos impõe sérias restrições a muitas  

pessoas, de maneira calamitosa, nas nações menos afortunadas do planeta. 
 2.Questão de ordem técnica, diz respeito ao condicionamento dos usuários cegos  

às políticas e ideais das empresas específicas que desenvolvem o software  
assistivo. 

 3.Finalmente, o principal problema envolve aspectos morais e éticos. No caso  
que estamos tratando, não é justo que as pessoas cegas tenham de providenciar  

sozinhas os meios necessários e arcar por si só com os custos das soluções  
assistivas, para dispor de acesso às mesmas informações que as demais pessoas  

dispõe proporcionadas pela tecnologia.  
 

Em razão de tudo isso, Mick resolveu abandonar por completo a faculdade de  
Ciência da Computação e dedicar-se a um projeto capaz de solucionar esses e  
outros problemas de quem necessita trabalhar em sistemas Windows, que são  

dominantes entre os sistemas proprietários atuais. 
 

Para atingir esse objetivo, Mick decidiu iniciar o desenvolvimento de um leitor  
de telas para Windows, estabelecendo alguns princípios básicos a serem seguidos: 

 *O leitor deve ser gratuito, com o fim de facilitar a disponibilidade do mesmo  
e o acesso de qualquer pessoa aos mesmos sistemas dos demais leitores de tela  

sem custos adicionais e exorbitantes; 
 *O leitor deve ser licenciado de modo a que qualquer pessoa capaz do mundo  

possa contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento deste, como adaptá-lo a  
necessidades específicas e redistribuí-lo se for o caso. 

 * O leitor deve sempre permanecer aberto a novas ideias, sugestões e  
experimentos provindos de todas as partes do mundo, a fim de não limitar-se ao  

que já foi tentado nos produtos comerciais similares. 
 *O leitor deve, na medida do possível, seguir um “design” de fácil entendimento  

para programadores iniciantes, sem deixar de oferecer uma arquitetura poderosa e  
flexível ao máximo, que permita melhorar e implementar mais recursos e portar o  

programa para outros dispositivos e sistemas proprietários, quando for o caso. 
 

Mick chamou, então, esse leitor de “Non Visual Desktop Access” ou NVDA, e  
escolheu como licença a largamente reconhecida e consagrada GPL (sigla em Inglês  

para “LICENÇA PÚBLICA GERAL GNU”), de autoria da Fundação para o Software Livre  
e adotada pelos sistemas GNU/Linux e outros. 

 



Como linguagem de programação ele escolheu a Python, uma linguagem de fácil  
aprendizado e ao mesmo tempo riquíssima em recursos, usada inclusive  
internacionalmente por muitos professores universitários para introduzir  

estudantes de ciência da Computação ao universo da programação de computadores. 
 

Comentário Rápido: 
 

Hoje é uns dos mais utilizado entre os usuários “Deficientes Visuais”, tanto na  
área corporativa, quanto no uso doméstico. 

 O ponto negativo do programa é a voz que muitos “Deficientes Visuais”, não  
gostam da voz nativa do programa; Tendo que correr outras vozes mais nítidas  

Como a vós Raquel”. 
 O NVDA se encontra hoje na versão 16.2.  

Fonte; www.bengalalegal.com 
 
 

 

 

 INTERESSES ESPECIAIS 
 Durante a semana do carnaval, foi elaborado uma atividade pelos técnicas: 
 Renata – Pedagoga e Karin – Terapeuta Ocupacional, Junto ao grupo de crianças onde 
fizeram uma oficina de mascaras com muita diversão. 
 Uma atividade muito interessante e as crianças adoraram! 
 
 
 
 
 

 A área de informática! 

 

Inclusão Digital 

 Se dá através da oportunidade das pessoas com deficiência poder melhorar sua 

perspectiva de vida e comunicação. Podendo assim se comunicar com outras pessoas, fazer 

pesquisas de produtos pessoais, prosseguir com seus estudos, e voltar a trabalhar. 

Mas para isto acontecer a pessoa com deficiência necessita de três fatores básicos: dispositivo 

para conexão, acesso à rede e o domínio dessas ferramentas, pois não basta apenas o cidadão 

possuir um simples computador conectado à internet para que ele seja considerado um incluído 

digital. Ele precisa saber o que fazer com essas ferramentas.  

Nos dias atuais a tecnologia que avança cada vez mais está proporcionando melhorias em 

aparelhos e aplicativos que já vem instalados, e outros para instalar caso queira. Por exemplo: o 

computador que possui ledores de tela para que o deficiente visual possa interagir. Este 

aplicativo lê as informações e com isto o usuário com deficiência pode interagir na íntegra com o 

http://www.bengalalegal.com/


micro. A pessoa com baixa visão, tem a opção de ampliar a tela, e assim adequar a sua 

necessidade. 

Os dispositivos móveis que já possuem um ledor de tela chamado de talckback, na opção de 

acessibilidade. 

Assim o deficiente visual pode usar o celular através do touch screen, e tendo retorno dos 

aplicativo por uma voz sintetizada. Podendo usar agenda telefônica, enviar mensagens pelo 

torpedo ou whatsapp, consultar a conta bancaria, etc. 

 No micro computador a acessibilidade se encontra no menu acessórios, é só habilitar e usar 

como desejar. 

No aparelho celular deve se acessar o botão configurar, depois a opção acessibilidade e buscar 

por talckback. Nesta opção também se encontra os itens de configuração que melhor atende sua 

necessidade, seja deficiente visual total, baixa visão, auditivo ou motor. 

Com tantas possibilidades só fica de fora quem quiser! Mas não basta nós querermos se a 

sociedade não aceitar. 

 
 
 
 

Ass:: Fabiano L. Castro 
Técnico em informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 CANTINHO CULTURAL 
Amigos Verdadeiros São Para Sempre 

Amigos verdadeiros são para sempre porque... Não importa a distância, no coração 
estarão sempre perto. Não importam as diferenças, no coração sempre terão um ponto 

de acordo. Não importam as brigas, no coração sempre haverá lugar para o perdão. Não 
importam circunstâncias, sempre haverá um ombro para recostar, mãos para ajudar, 

olhos para enxergar e chorar de alegria e dor, bocas para expressar as verdades e sorrir. 
 

 Amigos verdadeiros são para sempre, porque quando dois corações se unem, formando 
um só, DEUS se manifesta ali, através do amor, e o amor é mais forte que a morte, é 

benigno, paciente, tudo sofre, crê, supera. Não se ufana, nem se ensoberbece, apenas 
ama, e certamente, permanece. 

 
Elaborado por:  (Alessandra Nascimento) 
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