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Resumo A era da informática está cada vez mais aproximando as pessoas, revelando um mundo 

repleto de possibilidades, permitindo novas formas de aprender e ensinar. Para os portadores de 

deficiência visual, em especial, as tecnologias assistivas surgem como uma alternativa de 

comunicação e de aprendizagem. Conforme conceito proposto pelo Comitê de Ajudas Técnicas 

(CAT) da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Brasil: "Tecnologia Assistiva 

é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada 

à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando 

sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social" (CAT, Ata da Reunião VII, 

SDH/PR, 2007). No Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

aproximadamente 33 milhões de pessoas são analfabetos funcionais e 30,5 milhões, com idade acima 

de 15 anos, ainda não foram alfabetizadas. O país apresenta um quadro preocupante frente às 

demandas sociais. Para os estudantes com necessidades educacionais especiais, há a previsão legal 

de inclusão nas redes regulares de ensino. Aqueles que nunca ou pouco frequentaram a escola e têm 

o estigma da anormalidade, representam uma significativa demanda, indicando que há urgências a 

serem investigadas e respondidas. Neste cenário, de forma colaborativa, o objetivo deste projeto é 

apresentar um sistema para auxiliar pessoas portadoras de deficiência visual, no acesso às 

informações para sua formação educacional e sociocultural. Tópicos já presentes no sistema, 

possibilitam ao usuário estudar conteúdos sintetizados em voz, nas diversas áreas do estudo, a saber, 

Filosofia, História, Física, Matemática, Português, entre outras. Contém ferramentas para auxiliar o 

instrutor, sintetizando automaticamente imagens em voz, viabilizando gravar informações e acessá-

las quando necessário. Atividades como ler placas e cartazes, podem ser realizadas através da 

conversão destas imagens, trazendo aos usuários propriedade e autonomia, contribuindo para seu 

desenvolvimento. Na implementação, utilizou-se as redes neurais e artificiais, onde o sistema de 

reconhecimento de caracteres interpreta as informações em imagens e as converte em voz através de 

um sintetizador livre, presente no sistema operacional Windows. Através de uma interface intuitiva, 



 

 

o aluno com deficiência visual pode estudar sozinho ou com o apoio de instrutores. Conclui-se que 

este software auxiliará deficientes e educadores diretamente ligados aos mesmos. Enquadra-se como 

ferramenta colaborativa, possibilitando que pessoas com necessidades especiais usufruam a 

multiplicidade de oportunidades que as tecnologias da informação e comunicação oferecem 

atualmente. 
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