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Resumo – Este trabalho objetiva descrever o desenvolvimento de um protótipo 

voltado para atender as necessidades básicas de pessoas com deficiência 

visual. A solução proposta foi resultado de uma pesquisa operacionalizada por 

meio de entrevistas em institutos filantrópicos de amparo às pessoas com 

deficiência visual. As entrevistas foram realizadas em dois locais: no Instituto 

Braille, localizado na capital capixaba, e na União dos Cegos, no município de 

Vila Velha, e teve como público alvo pessoas cegas e com visão reduzida.  Ao 

todo foram entrevistadas 24 pessoas, com diferentes idades, sexo e rotinas, 

onde foi possível listar as maiores dificuldades enfrentadas no dia a dia e 

propor soluções viáveis.  O protótipo proposto, denominado Visapp, procura 

amenizar algumas das dificuldades levantadas no estudo realizado e consiste 

em um aplicativo para smartphone capaz de atuar como lupa eletrônica, 

realizar digitalização e leitura de textos, reconhecer objetos por meio da 

câmera e auxílio na localização e orientação, trazendo informações em textos 

que são lidos pelo Talkback ou outro leitor de preferência do usuário. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento pelo interesse de ajudar e melhorar a acessibilidade para pessoas 

com deficiência visual cresceu razoavelmente ao longo dos anos, tanto no meio 

social, quanto no meio tecnológico. A tecnologia assistiva é incentivada através 

de leis em alguns estados, ou programas sociais, como calçadas padronizadas, 

e placas de sinalização em braile, bem como no uso de computadores e 

smartphones com aplicativos voltados para pessoas com baixa visão ou 

mesmo cegueira total. Entretanto, mesmo com a melhoria na acessibilidade, as 

pessoas com deficiência ainda possuem muita dificuldade no quesito 

orientação e mobilidade, pois a acessibilidade não está presente em todos os 

lugares, como nas ruas e calçadas, assim como em lojas e supermercados, e 

segundo porque esses meios que facilitam sua locomoção não são suficientes 

para minimizar o medo da queda, ou prever um obstáculo à frente.  

Este artigo visa ocupar uma lacuna existente nas ferramentas atuais 

implementado uma metodologia que permita capturar a experiência de usuários 

com deficiência visual no uso de smartphones e desenvolver um protótipo de 

aplicação com ferramentas que possam trazer soluções reais para as 

dificuldades encontradas no cotidiano deste público. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

É sabido que a visão proporciona ao indivíduo informações com rapidez e 

precisão, antecipa e coordena movimentos e ações e caracteriza por 80% do 

relacionamento com o mundo. Portanto, pode-se dizer que são bastante 

significativas as implicações da deficiência visual na vida de uma pessoa. 

Ressalta-se ainda que a pessoa com a visão debilitada tem prejudicada a sua 

compreensão do mundo e influencia negativamente na qualidade da troca de 

informações com o meio em que se encontra, o que causa, por diversas vezes, 

a privação de vivências, limitação de movimentos e uma percepção errônea de 

sua orientação espacial. 

Segundo Sanches, “a visão tem como uma de suas principais funções ajudar a 

integrar diferentes modalidades sensoriais e compreender as várias 
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informações que recebemos dos sentidos. Ela rapidamente unifica as 

diferentes sensações e põe relação de um sentido com o outro” (apud ARIAS et 

al., 2004). Desta forma, com a ocorrência de uma disfunção neste sistema, são 

ocasionados prejuízos na habilidade de execução de tarefas rotineiras 

exercidas de forma convencional, só permitindo sua realização de formas 

alternativas.  

Como forma de superar as dificuldades causadas pela deficiência, são 

desenvolvidas tecnologias que auxiliam as atividades de pessoas com 

deficiência visual. Além do sistema Braile, existe o uso de auxílios ópticos como 

textos com letras ampliadas, além de equipamentos como lentes, lupas, 

bengala branca e outras tecnologias assistivas (HERSH & JOHNSON, 2010). 

 

2.1. Plataforma Android 

A plataforma Android é um sistema operacional baseado em Java e é 

executada no Linux. O sistema, além de muito leve, possui muitos recursos, 

inclusive de acessibilidade, como TalkBack. Os aplicativos para esta plataforma 

são desenvolvidos na linguagem Java e contam com um imenso suporte 

fornecido pela empresa Google, criadora da plataforma (BURNETTE, 2009). 

Um ponto pertinente deste sistema é a possibilidade de acesso a qualquer 

parte do Hardware, isto é, o desenvolvedor tem a possibilidade de criar 

aplicativos que façam discagem, usem o GPS e até mesmo a câmera, que, 

neste caso, será utilizada para este trabalho. 

Com a popularização dos smartphones na última década, é crescente o 

número de pessoas com deficiência visual que possuem ou utilizam o 

smartphone, e um cego que não possui smartphone tem interesse em 

participar e usufruir desses avanços tecnológicos (CROSSLAND, SILVA & 

MACEDO, 2014). 

  

3. OBJETIVOS 

Este projeto possui como objetivo geral a produção de um aplicativo para 

smartphone que possa auxiliar a orientação e mobilidade de cegos e pessoas 
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com baixa visão, provendo informações úteis e diretas ao usuário. Com isto, 

busca-se: 

• Entender a familiaridade de pessoas com deficiência visual com 

tecnologias móveis (celulares, smartphones e tablets); 

• Entender as peculiaridades no uso de smartphones por estas pessoas; 

• Entender as necessidades deste público em relação a orientação e 

mobilidade; 

• Propor o design de um aplicativo que possa solucionar as necessidades 

encontradas; 

• Implementar a solução projetada e validar seu funcionamento. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa, de caráter exploratório, com 

levantamento de dados junto às pessoas com deficiência visual por meio de 

entrevistas semiestruturadas. Posteriormente, o protótipo de aplicação foi 

desenvolvido com base na análise dos dados obtidos nas entrevistas e na 

revisão bibliográfica. Cada etapa do procedimento metodológico está escrito 

nas seções a seguir. 

4.1. Coleta de dados 

As entrevistas foram realizadas no Instituto Braille, localizado em Vitória-ES, e 

na União dos Cegos, no município de Vila Velha-ES, e teve como público alvo 

pessoas cegas e com visão reduzida.  Esta contou com a participação de 24 

pessoas, com faixas etária variante entre 22 e 80 anos, ambos os sexos 

masculino e feminino foram entrevistados. Além da diversidade da idade, 

buscou-se também uma heterogeneidade face à rotina dos pesquisados. 

De acordo com os dados coletados por meio das entrevistas, foi possível 

estudar e listar os principais desafios enfrentados no dia a dia, bem como 

encontrar uma característica comum dentro do grupo para que seja proposto 

um protótipo como solução mais viável. Vale mencionar que todos os 

participantes da pesquisa concordaram com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido que possibilitou a divulgação deste trabalho. 
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4.2. Análise e Interpretação dos dados 

Dentro do grupo dos entrevistados, pode-se identificar que 50% possuía 

smartphone. Das pessoas que não possuíam o dispositivo, 70% declararam 

não haver problema em adquiri-lo caso, existisse alguma ferramenta que, de 

forma efetiva, o ajudasse com a deficiência. Por sua vez, o grupo 

remanescente, declarou deliberadamente não haver qualquer interesse, seja 

por motivos financeiros, não conhecimento do equipamento ou, simplesmente, 

falta de interesse na tecnologia. 

A maior dificuldade enfrentada por pessoas com deficiência visual na região 

metropolitana de Vitória trata-se da questão da Mobilidade. Foram relatadas 

diversas queixas a respeito da padronização precária das calçadas, além da 

presença, na faixa de percurso seguro, de barracas de vendedores 

ambulantes, bancos, lixeiras entre outros obstáculos que obrigam o deficiente a 

transitar fora da calçada, correndo o risco de ser atropelado. Também foi 

relatada a dificuldade em se deslocar na grande Vitória utilizando transporte 

público, que é integralmente realizado por ônibus.  

Além da mobilidade, foi relatada a dificuldade de compreender sinalização por 

meio de placas e a impossibilidade de leitura em papéis não impressos em 

Braile e, embora sejam assuntos distintos, podem ser tratados sob a mesma 

ótica. Por diversas vezes, a falta de sinalização dificulta a mobilidade ou 

contribui para a não localização no interior de grandes espaços, como fóruns, 

museus, entre outros. Da mesma forma, a falta de correspondências e textos 

adaptados em relevo acarreta numa dependência maior. A dificuldade das 

pessoas de baixa visão em relação às cartas e contas é devido ao tamanho e 

cor dos textos, que são impressos visando pessoas videntes.  

Levando em conta a pesquisa exposta, pôde-se estudar características comuns 

que seriam utilizadas como base para o desenvolvimento do protótipo, onde 

concluiu-se que a característica de maior relevância em comum seria a posse 

de um smartphone. Pode-se justificar tal escolha pela porcentagem de pessoas 

que já possuem o aparelho, bem como a facilidade de aquisição ou migração 

por aqueles que ainda não o possuem. Ademais, durante as entrevistas, os 
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deficientes demonstraram aversão por carregar um novo dispositivo acoplado 

ao corpo, desta forma, impossibilitando a utilização de ferramentas com 

câmeras externas para processamento de imagens. Outro fator levado em 

conta foi o argumento de que a utilização de qualquer dispositivo de uso 

passivo que emita som, vibrações e outros estímulos poderia ter o efeito 

contrário, ou seja, distraí-los e desorientá-los. Em vista dos argumentos 

apresentados, o método ideal a ser escolhido não poderia promover estímulos, 

substituir a bengala e o uso deveria ser por requisição. Após a análise dos 

resultados obtidos com a pesquisa, foi possível determinar qual seria a 

problemática a ser resolvida.  

 

4.3. O protótipo 

De modo a cumprir com os requisitos definidos na fase de pesquisa de campo, 

estudou-se uma aplicação, denominada de Visapp, que propusesse uma forma 

de auxílio às principais dificuldades relatadas. Sendo assim, três 

funcionalidades principais foram propostas: 

a) Orientação e mobilidade: desenvolver um localizador com uso de GPS, 

informando o local em que o usuário se encontra, estabelecimentos 

próximos e pequenas rotas a pé; 

b) Leitura: auxiliar na leitura de placas e material impresso, por meio de 

lupa eletrônica e digitalizador de textos; 

c) Identificação de objetos: auxiliar o usuário a compreender melhor o 

ambiente ao seu redor utilizando visão computacional. 

Levando em consideração que 100% das pessoas que possuíam smartphone, 

utilizavam o sistema operacional Android, esta foi a plataforma escolhida para 

que o solução fosse desenvolvida. O capítulo de resultados explicita melhor o 

que foi obtido no desenvolvimento de cada uma das três funcionalidades. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme idealizado, foram desenvolvidas três funcionalidades para o Visapp, 

voltadas à orientação e mobilidade, leitura e identificação de objetos. 
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5.1. Aplicação para leitura 

No aplicativo de leitura, buscou-se os métodos mais adequados para a 

digitalização de caracteres. O Tesseract, juntamente com a biblioteca de 

processamento de imagens OpenCV, foram as ferramentas mais eficazes 

encontradas.  

A figura 1 representa (a) o funcionamento do Tesseract, que digitaliza um 

documento através de uma câmera, em seguida localiza-se os textos e os 

segmenta, separando os do resto da imagem, como demonstrado em (b), os 

elementos segmentados são então pré-processados, para um melhoramento 

da imagem e após isso são passados por um banco de dado para o 

reconhecimento para depois serem reconstruídos. 

Figura 1 - Funcionamento do Tesseract 

 

Fonte 1: Elaborada pelo autor 
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5.2. Aplicação para orientação e mobilidade 

Para o auxílio à orientação e mobilidade, foi desenvolvida uma aplicação que 

forneça informações ao usuário sobre sua localização e estabelecimentos 

comerciais próximos, provendo uma breve orientação que possa auxiliá-lo em 

sua caminhada. A aplicação foi desenvolvida para aparelhos Android e faz uso 

das APIs fornecidas pela Google para coleta os dados referentes à localização 

do indivíduo e dos locais. A figura 2 provê uma demonstração da aplicação 

final. 

Figura 2 - Demonstração da Aplicação Final 

 

Fonte 2: Elaborada pelo autor 
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A figura 2 representa uma situação (a) na qual o usuário se encontra no ponto 

azul e deseja se localizar. Ao abrir o aplicativo, é apresentada ao usuário a tela 

inicial (b). Ao clicar no botão, o usuário recebe as informações com a 

localização do usuário e os estabelecimentos comerciais por ordem de 

proximidade. As telas (d), (e) e (f) apresentam a situação onde o usuário 

seleciona um dos locais e recebe instruções para chegar a seu destino. 

5.3. Aplicação para identificação de objetos 

O reconhecimento de imagens utiliza a Clarifai API, que possui inteligência 

artificial e faz uso de um banco de dados e bibliotecas em um servidor online. 

Depois de feita a programação, é enviada a fotografia para o servidor da 

Clarifai e o mesmo reconhece a imagem e responde em forma de tags (textos). 

As tags recebidas são tratadas de forma a apresentar ao usuário as 

informações de maneira mais otimizada. 

A figura 3 apresenta o aplicativo em funcionamento, com a tela inicial já na 

câmera nativa do smartphone. Ao fotografar o objeto, a aplicação faz o 

reconhecimento e retorna as tags ao usuário, que podem ser ouvidas por meio 

do Talkback. 

Figura 3 - Aplicativo em Funcionamento 

 

Fonte 3: Elaborada pelo autor 
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6. CONCLUSÃO 

No contexto do problema estudado, foi possível o desenvolvimento de um 

aplicativo protótipo visando a diminuição das dificuldades relacionadas à leitura 

de textos não impressos em Braile. Para isso, o aplicativo Visapp consegue 

realizar a digitalização, identificação dos caracteres e, finalmente, apresentar o 

texto a ser lido pelo recurso de acessibilidade nativo do sistema Android. 

Vale destacar que, com o presente trabalho, foi possível identificar e 

reconhecer tamanha dificuldade que as pessoas com deficiência visual 

encaram no dia a dia e, ainda que busquem sua autonomia, sempre serão 

dependentes das pessoas videntes no que tange a conscientização e o bom 

senso. 

Por fim, este projeto buscou proporcionar, aos deficientes uma solução 

acessível, de utilização intuitiva e com uma boa precisão na execução suas 

funcionalidades.  
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