
LINGUAGEM: “No braile, só cegos se en-
tendem. Em informática todos podem
interagir de igual para igual.”

Silvia Campos

Aparecido Alves Izidoro, 46
anos, dividia o seu tempo entre
o emprego de auxiliar de enfer-
magem e o bico como motorista
de táxi. Até sofrer um descola-
mento de retina e perder a visão
totalmente, há oito anos. Impos-
sibilitado de exercer a profissão,
encontrou na tecnologia uma
maneira de reconquistar a inde-
pendência. Ele trabalha no com-
putador montando kits de tele-
mensagens, aqueles recados que
podem ser enviados para paren-
tes e amigos em ocasiões espe-
ciais. Assim, complementa a
renda da aposentadoria.

A influência do mundo digi-
tal na vida de Izidoro, no entan-
to, vai muito além do seu negó-
cio. Interessado, pesquisa sobre
novidades tecnológicas na inter-
net e adquire o que o seu orça-
mento apertado permite. Um
software especial “lê” em voz al-
ta os conteúdos dos sites para
ele. Entre seus tesouros, inclui o
celular, um aparelho de som que
toca músicas gravadas em for-
mato digital e o microondas,
que ele mesmo adaptou para
conseguir usar sozinho. Agora,
sonha com um software para o
celular que faz com que ele “fa-
le” os números discados.

A idéia dos kits de telemensa-
gem foi do amigo e sócio Fran-
cisco Rocha, que também é defi-
ciente visual, e já trabalhava
com isso. As mensagens de voz
com música de fundo são grava-
das em CDs e vendidas para ou-
tros deficientes começarem o
seu próprio serviço de telemensa-
gens. Os kits vêm com 3.500
mensagens, em 10 CDs. Custam
R$ 200. O material permite tra-
balhar de casa, passando recados
pelo telefone ou por e-mail.

LEITOR DE TELA
O trabalho de Izidoro é possí-

vel graças ao Virtual Vision,
programa que lê os textos que
aparecem na tela do micro e dita
os comandos que são aciona-
dos, como “abrir janela” no Win-
dows. O ex-auxiliar de enferma-
gem descobriu o software gra-
ças a um curso feito na Funda-
ção Bradesco, um ano depois de
ter perdido a visão.

Para montar as telemensa-
gens, ele baixa as músicas de
fundo pela web e, com a ajuda
de um programa de mixagem no
computador, grava voz por ci-
ma. A locução é tirada de um
CD com mensagens, ou então
feita no estúdio de um amigo.

De vez em quando, Izidoro
aproveita para vender suas men-
sagens a amigos em datas espe-
ciais. “Natal, Dia das Mães e
Dia dos Pais fico o dia todo pas-
sando mensagem.” Os recados
para telefone fixo custam R$ 7,
para celular R$ 9, e enviados

por e-mail, em formato digital,
R$ 10. “No dia de Natal dá para
ganhar uns R$ 200 ou R$ 300.”

Nas tarefas do dia-a-dia, ele
conta com o auxílio do micro,

além da bengala, para se guiar.
“Se preciso ir para algum lugar,
tenho como puxar o endereço
pela internet, entro em um site
de guia da cidade e procuro o

melhor caminho. Tudo isso são
coisas que ajudam a pessoa com
deficiência e qualquer outra pes-
soa.”

Izidoro é também um ávido

internauta e usa a web para fa-
zer download de livros, que es-
cuta no próprio computador. “O
que eu mais gostei de ‘ler’ foi
Operação Cavalo de Tróia.” Os

seus endereços preferidos na re-
de são os das páginas Ler para
Ver (www.lerparaver.com), de
Portugal, e Saci (www.saci.org.
br), da Universidade de São Pau-
lo.

Uma das vantagens da inter-
net para o aposentado é que nela
pode ser apenas Izidoro, e não
Izidoro o deficiente visual. “O
braile é uma linguagem de cego
para cego. Com a informática
você consegue interagir com as
pessoas de igual para igual.”

A rede mundial é um dos
meios preferidos pelo auxiliar
de enfermagem para se comuni-
car, principalmente depois que
instalou acesso à internet em
banda larga. Ele usa o programa
de mensagens instantâneas
MSN Messenger para trocar in-
formações com o colega Francis-
co Rocha sobre os kits de tele-
mensagens.

Recentemente, descobriu a
voz sobre IP, tecnologia que per-
mite fazer ligações telefônicas
pela conexão da internet. “Uso
com os meus amigos deficientes
visuais.” Para Izidoro e outras
pessoas cegas, o sistema, além
de economizar pulsos de telefo-
ne, torna as ligações mais fá-
ceis. Basta dar o comando e o
computador disca sozinho.

WEBMASTER
As habilidades de Izidoro na

internet, porém, vão além daque-
las do internauta comum. Um
ano após ficar cego, quando co-
meçou a se interessar pela infor-
mática, fez um curso de lingua-
gem HTML, usada para desen-
volver sites, na Associação de
Deficientes Visuais e Amigos
(Adeva), no centro de São Pau-
lo. Passou a pesquisar mais so-
bre o assunto por conta própria
e desenvolveu dois sites, dos
quais é webmaster: o Visão Bra-
sil (www.visaobr.hpgvip.ig.com.
br) e o Renal Crônico (www.re-
nalcronico.com).

O primeiro endereço é da pá-
gina oficial da ONG, fundada
por Izidoro, para defender os di-
reitos e a integração dos defi-
cientes visuais.

No site é possível pedir uma
versão do programa Virtual Vi-
sion e ler notícias sobre progra-
mas e cursos para cegos. O se-
gundo explica o que é insuficiên-
cia renal e oferece dicas para
pessoas que sofrem dessa doen-
ça, da qual ele também é porta-
dor.

A tecnologia, amiga do dia-a-
dia, é também uma fonte de es-
perança para o deficiente em re-
lação ao futuro. “Eu acredito
que, daqui a alguns anos, uma
pessoa que tem o mesmo proble-
ma que eu, que é descolamento
de retina, vai poder enxergar
por meio de um chip de compu-
tador. Já tem alguma coisa as-
sim sendo desenvolvida.”●

FUTURO: “Acredito que daqui a alguns
anos cegos vão poder enxergar por
meio de um chip de computador. “

TRAJETOS: “Para sair, puxo o endereço
pela web, entro em um site de guia da
cidade e procuro o melhor caminho.”

Deficientevisualusa tecnologia
parasuperar limitesnodia-a-dia
Webmasterporacasoouveashoraspeloseurelógiodigitalemontatelemensagensnomicrocomputador

●● CELULAR: Aparelho ZTE. É
um telefone simples e vem sem
nenhuma função especial para
deficientes visuais. Izidoro gosta-
ria de usar um programa que per-
mitisse que o celular falasse os
números que são discados e to-
das as mensagens que aparecem
no visor. Seu aparelho, porém, não
é compatível com esse software.

●● RELÓGIO: Talking Voice Zone.
Próprio para deficientes visuais,
ele “fala” as horas.

●● MICROONDAS: Samsung
com relógio digital. Foi adaptado
com botões para controlar tempo.

●● VIRTUAL VISION: Software
para deficientes visuais que ‘lê’
textos para quem tem microcom-
putadores com o sistema opera-
cional Windows.

●● SCANNER: Plustec Extra. É
bastante útil para transferir
textos para o computador que
não estão disponíveis na inter-
net. Assim, ele pode ouvi-los
em seu micro.

●● SITES: Visão Brasil (www.
visaobr.hpgvip.ig.com.br) e
Renal Crônico (www.renalcro-
nico.com), ambos desenvolvi-
dos por ele.

TECNOLOGIA - Com seu PC, software especial e relógio que ‘fala’, Izidoro foge da limitação do mundo que ‘fala braile de cego para cego’

VIDADIGITAL

●●●Para entender os dígitos – Aparecido Izidoro tratou de colocar bolinhas
sobre os botões de seu microondas para
controlar o tempo de aquecimento na hora de preparar seus pratos.

●●●Curso digitalizado – Para “ler” no computador todo o
conteúdo das apostilas do curso de supletivo por correspondên-
cia, sua mulher, Roseli, se encarrega de escanear o material.
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Aparecido Izidoro, 46 anos, deficiente visual
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