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Resumo Imaginar aplicativos para dispositivos móveis que contemplem simultaneamente requisitos 

de grandes áreas do conhecimento como Educação e Saúde, e tenham a Tecnologia Assistiva como 

elemento de integração que aponta caminhos para aderência a projetos voltados à Educação Especial, 

representam um grande desafio para a sociedade acadêmica interessada neste assunto. Baseados em 

estudos sobre o uso da Tecnologia Assistiva para melhoria da qualidade de vida em pessoas com 

deficiência visual, a equipe de pesquisadores da cidade de Ourinhos-SP- Brasil, responsável por este 

projeto, procurou aliar os fundamentos da engenharia da computação ao propósito de ampliar a 

possibilidade de uso e manuseio de tecnologias móveis que permitam acesso à informação 

disponibilizada em ambientes telemáticos. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar e 

compartilhar os resultados alcançados durante o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos 

móveis que utiliza síntese e reconhecimento de voz para interagir com o usuário com deficiência 

visual. O aplicativo foi projetado inicialmente para ser utilizado sob a plataforma android e o acesso 

ao mesmo é feito por meio de comandos hápticos e sonoros que levam o usuário a interagir com três 

vertentes distintas: a) uma enciclopédia colaborativa que possibilita a pesquisa de termos e artigos 

desejados; b) uma rede de sites sonoros que possibilita a publicação e a pesquisa de conteúdo 

exclusivo administrado pelos usuários da aplicação; c) acesso à rede social amplamente utilizada que 

permite ao usuário a realização de postagens e recepção das mensagens de modo sonoro. O aplicativo 

teve sua primeira versão utilizada com um público vidente da área de sistemas de informação que 

compõem uma equipe de testadores que retornaram aos desenvolvedores responsáveis um primeiro 

rol de informações necessárias para os ajustes finos do programa ao ser executado em dispositivos 

telemóveis. Tais informações possibilitaram modificações relevantes no aplicativo quanto às 

configurações de ecrã, sonorização, velocidade de resposta e compatibilidade em geral. A partir 

destas informações a equipe desenvolvedora realizou as configurações necessárias para o início 

oficial dos testes com o público alvo que são os deficientes visuais. Toda essa ponte tecnológica foi 

idealizada para a realização de um projeto maior que visa integrar elementos computacionais para 

que a recuperação dos conteúdos textuais armazenados em base de dados específica, seja feita pelo 

aplicativo e atenda público deficiente visual contemplando quesitos de qualidade técnica e 



 

 

principalmente os parâmetros de qualidade necessários para a elaboração dos textos a serem 

recuperados. 
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