Readium-2
Descrição da ferramenta
O Readium-2 é um leitor de e-books, que pode ler as normas epub 2 e epub 3. Contém
alguns recursos que são muito interessantes para as pessoas com Dys.
O Readium-2 foi desenvolvido pelo EDRlab, um “laboratório internacional de
desenvolvimento sem fins lucrativos, trabalhando na implantação de um ecossistema
de publicação digital aberto, interoperável e acessível na Europa”.
https://www.edrlab.org/readium/readium-2/

O que pode ajudar a resolver
As pessoas com dislexia veem as letras do alfabeto de uma forma particular, mais ou
menos em três dimensões.
Para elas, as linhas de texto sobrepõem-se facilmente, algumas letras são vistas de
cabeça para baixo, algumas palavras são confundidas com outras.
Tudo isso torna a leitura uma tarefa difícil e cansativa para crianças com dislexia, mas
também para crianças com dispraxia que têm dificuldades em focar os seus olhos no
lugar certo da página, por exemplo.

Como beneficia as pessoas com Dys
O Readium-2 propõe alguns recursos que facilitam a leitura às pessoas com Dys, que
têm dificuldade em ler um texto justificado (que é um texto cujas linhas estão alinhadas
igualmente nas margens esquerda e direita de uma página). Também precisam de um
espaço maior entre linhas e entre letras.
O R2 tem recursos que permitem ao leitor ajustar manualmente:
• o tamanho das margens
Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete
apenas as opiniões dos seus autores e a Comissão Europeia não pode ser responsabilizada
por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.

• a justificação do texto (alinhado só à esquerda em vez de justificado)
• o espaço entre as linhas
• o espaço entre letras
Além disso, o Readium-2 propõe a fonte OpenDyslexia, especialmente adaptada para
leitores disléxicos.

Como usar na vida diária
Muitas aplicações de leitura para pessoas com dislexia não incluem os formatos epub2 e
muito menos epub3.
O Readium-2 permite que essas pessoas leiam um e-book com adaptações específicas
para pessoas com dificuldades.
A seguir estão três ecrãs de um texto* que demonstram as possibilidades do Readium-2
Primeiro ecrã: exibição padrão, texto justificado
O texto está alinhado – justificado - de ambos os lados, direito e esquerdo. O pequeno
espaçamento entre as palavras e as letras e a pequena altura da linha tornam estas
páginas particularmente difíceis de ler para as pessoas com Dys.
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Segundo ecrã: o mesmo texto, alinhado só à esquerda, com margens maiores e
espaço aumentado entre linhas, palavras e letras:

Terceiro ecrã: O mesmo texto com margens adaptadas, espaços maiores entre linhas,
palavras e letras e uso do tipo de fonte OpenDyslexic:

(*) As duas primeiras páginas de "Metropolis", de Thea von Harbou, que é o roteiro do filme de Fritz Lang
com o mesmo título.
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