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RESUMO

 

Este trabalho apresenta o estudo de alguns softwares e hardwares para deficientes, com o objetivo de 

analisar  e  avaliar  a  utilização  do  computador  como  ferramenta  importante  no  processo  ensino-

aprendizagem, e mostrar como a utilização dessas tecnologias podem auxiliar e atender a necessidade de 

cada  deficiência.  Inicialmente,  propõe-se  mostrar  a  utilização  de  recursos  da  informática  na  área  de 

Educação  Especial,  apresentando  interfaces  e  periféricos  que  levam  em  conta  a  adequação  destes 

recursos para portadores de deficiência. O enfoque principal foi dado a deficiência visual, onde foram 

apresentados softwares que podem ser utilizados para aqueles que tiveram perda visual parcial ou total. 

Dentre  estes  softwares  estão,  o  ET  Ghaphx  ,  Biblivox,  Virtual  Vision,  CantaLetras,  TGD  (Tactile 

Graphics Designer),  Sonix, Jaws para Windows. Um estudo mais detalhado foi feito sobre o sistema 

Virtual Vision, permitindo que estes deficientes tenham acesso à leitura e trabalhem com recursos do 

Windows e seus  aplicativos.  Apresenta  também,  um depoimento  de um deficiente  visual  que presta 

suporte técnico  ao Virtual Vision e uma entrevista com uma deficiente que utiliza o sistema para ajudar 

em seus trabalhos de faculdade.
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1       INTRODUÇÃO

 

A deficiência, seja ela visual, auditiva ou motora torna-se uma preocupação para familiares, 

especialistas, educadores e interessados nos assuntos relacionados aos portadores de necessidades 

especiais. São muitas as dificuldades que os mesmos possuem, como as de comunicação, de socialização 

e locomoção, além dos preconceitos de uma sociedade mal-informada.



A utilização do computador na educação especial vem demonstrando ser um grande auxílio no 

processo de ensino-aprendizagem. Uma das formas desta utilização é através de softwares e hardwares 

capazes de atender à necessidade de cada deficiência e fazendo com que eles se tornem independentes de 

outras pessoas e capazes de concorrem ao mercado de trabalho e desenvolverem suas tarefas.

Este trabalho tem  como objetivo mostrar os diversos softwares que podem ser usados para ajudar 

no tratamento dos deficientes, onde pode-se fazer um estudo sobre o Virtual Vision, apresentando os 

conceitos básicos para a utilização desse software.Procurando mostrar de forma clara seu ambiente de 

trabalho e seus aplicativos, para aqueles que ainda não tem conhecimento do sistema.

O capítulo II fala sobre a informática na educação e a educação especial, procurando mostrar a 

importância do uso do computador para os portadores de necessidades especiais. Apresenta também, um 

breve histórico sobre os tipos de  deficiências e alguns recursos tecnológicos como, hardwares e 

softwares  destinados  a cada tipo de deficiência. 

No capítulo  III  são  apresentados  alguns  softwares  utilizados  para  o  tratamento  de  deficientes 

visuais, com os quais os deficientes visuais poderão ter um melhor desempenho no seu tratamento e 

poderão realizar suas tarefas no computador sem depender de outras pessoas. 

O capítulo IV apresenta um estudo sobre sistema  Virtual Vision, sendo um  sintetizador de voz 

destinado as pessoas portadoras de deficiência visual, onde foi apresentado seu ambiente de trabalho e 

suas principais funções para que o deficiente visual possa se interagir com este sistema de uma forma 

agradável  e  fácil.  Foram  apresentados  também,  algumas  características  do  Virtual  Vision e  um 

depoimento de um deficiente visual que  o utiliza no seu dia-a-dia.

Finalmente, a conclusão final de todo trabalho realizado é mostrada no capítulo V.

 

 

 

 

2        INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

 

 

A utilização de recursos da informática na área de Educação Especial representa um importante 



papel no sentido de facilitar e socializar a produção dos conhecimentos culturalmente construídos e que se 

encontravam fora do alcance dessas pessoas. 

Assim, ao mesmo tempo que o computador pode servir como um recurso facilitador na execução 

de  uma série  de  atividades,(leitura,  escrita,  armazenamento  de  dados  ,  acesso  e  disponibilização  de 

informações)  isto  pode assumir  também um caráter  complicado porque,  potencialmente,  desencadeia 

situações inusitadas que requerem engajamento,flexibilização de objetivos e avaliação contínua, visando à 

criação de ambientes de aprendizagem que favoreçam a construção de conhecimentos cognitivos, para o 

desenvolvimento social e afetivo do sujeito [1]. 

Atualmente existe uma infinidade de programas computacionais que são utilizados na Educação 

Especial  com diferentes  objetivos  pedagógicos  como:  aplicativos  (editores  de  desenho,  de  texto,  de 

apresentações),  jogos  educativos,  simulações  ,  hipertextos  ,  linguagens  de  programação  ,  correio 

eletrônico, chats, programas multimídia, entre outros.

A utilização de recursos tecnológicos na educação de sujeitos com necessidades especiais tem 

como objetivo opor-se aos métodos mais tradicionais empregados na (re)educação e (re)habilitação destas 

pessoas. 

Neste sentido, não se trata de usar uma ferramenta tecnológica com o objetivo de corrigir uma 

anormalidade intelectual (física, sensorial, cognitiva). Mas oferecer assistência às necessidades do sujeito 

é uma maneira de desenvolver seu potencial cognitivo, criativo e humano.

 

 

 

2.1    Educação Especial

 

É definida pela modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para pessoas com necessidades educacionais especiais [2].

A Educação Especial enfoca todos os níveis de ensino, desde a educação infantil ao ensino superior.

Esta modalidade de educação é considerada como um conjunto de recursos educacionais e de estratégias 

de apoio que estejam à disposição de todos os alunos, oferecendo diferentes alternativas de atendimento 

para que se possa substituir os serviços educacionais comuns de modo a garantir a educação das pessoas 

que apresentarem necessidades educacionais.



A educação especial se enquadra no sistema geral de educação para o tratamento de alunos que 

possuem alguma deficiência,  seja  ela  do  tipo  mental,  auditiva,  visual,  física,  síndrome  de  down ou 

distúrbios de Aprendizagem. 

 

 

 

2.2           Portadores de necessidades especiais

 

Uma pessoa com uma  necessidade especial é  uma pessoa com falta ou restrição de capacidades 

para executar atividades, tarefas, habilidades e comportamentos na forma ou âmbito considerado normal 

para um ser humano [2]. 

A seguir,  serão  apresentadas  alguns  Portadores  que  requer  Educação Especial  e  recursos  que 

podem ser utilizados.

2.2.1 Deficiência Motora

 

Pode ser definida como perda total ou parcial  da capacidade motora ocasionada por acidentes 

diversos e/ou lesão cerebral.

A deficiência física pode ser entendida em 5 categorias [2]:

 

– Monoplegia: paralisia em apenas um membro do corpo; 

– Hemiplegia: paralisia total das funções de um dos lado do corpo; 

– Paraplegia: paralisia da cintura para baixo comprometendo as funções das pernas; 

– Tetraplegia: paralisia do pescoço para baixo comprometendo as funções dos braços e das pernas; 

– Amputação: quando há falta total ou parcial de um ou mais membros do corpo.

 



Estes deficientes podem utilizar o computador para controlar e acionar tarefas do dia-dia,podendo 

assim ser citados alguns recursos utilizados por estes [4]: 

 

 

•  Trackball é uma outra versão do já conhecido mouse que opera sobre uma base fixa onde o 

usuário move uma esfera,  gerando o movimento.  Não necessita  de espaço para seu uso e  não sofre 

problemas com a sujeira da superfície, a desvantagem  é que este aparelho necessita de algum tempo de 

adaptação de uso pelo usuário [4]. 

 

• Touchpen é um conceito novo de toque e único na utilização como "inputdevice". Touch Pen é a 

tela mais inteligente, pois permite tanto o toque com o dedo, como a utilização de um "stylus" ou caneta, 

distinguindo ambos automaticamente. Inteligentemente permite rejeitar o contato da mão enquanto esta 

descansa sobre a tela quando se escreve ou utiliza a caneta. 

• Simulador de Teclado  (ST) é um programa que possibilita o uso do computador por pessoas 

portadoras  de  deficiências  físicas  ou  motoras.  Ele  pode  ser  utilizado  por  pessoas  alfabetizadas  que 

consigam movimentar alguma parte do corpo com a qual irá controlar um dispositivo chamado acionador 

ou uma tecla do teclado convencional [7]. 

É dirigido à usuários com escassa ou nenhuma experiência anterior no uso de programas ou de 

outros sistemas similares com explicações de sua utilização. 

O ST simula na tela do computador uma representação do teclado convencional agregando um 

sistema de varredura contínua, ou seja, iluminando de forma diferenciada por um pequeno período de 

tempo, que pode ser definido pelo usuário, cada um dos caracteres e símbolos representados na tela. 

A forma de controlar o programa é esperar que a opção desejada seja iluminada para pressionar 

qualquer tecla do teclado convencional ou a tecla do acionador, que estará disponível dependendo da 

necessidade do usuário.

As  teclas  presentes  no  ST estão  dispostas  em janelas  que  agrupam opções  que  têm algumas 

características  em comum: letras,  números  e  comandos relacionados   entre  si.  Se existir  um número 

reduzido de opções, cada uma delas é disposta, uma abaixo da outra, e a varredura é realizada opção a 

opção, de forma vertical. 

Para grupos maiores, as opções distribuem-se de forma matricial, em linhas e colunas. Nesse caso, 



a varredura é feita primeiro iluminando linha a linha até uma delas ser selecionada e depois passa a 

iluminar cada coluna dessa linha, até que se selecione a opção desejada [7]. 

O ST deve ser carregado no início de uma sessão de uso do computador e antes de qualquer 

programa que o usuário deseje utilizar, ficando residente em memória. Uma vez carregado na memória, o 

ST está pronto para ser ativado. 

Sua ativação é realizada quando o usuário pressionar qualquer tecla do teclado convencional ou do 

acionador exibindo a tela principal, que mostra a tela do sistema já na versão brasileira, a qual teve suas 

adaptações e serão descritas a seguir. 

Na tela principal observa-se [7]:

–  a Janela Principal, 

– a Janela de Estados, onde é mostrado o estado de determinadas teclas esituações dentro do 

sistema,

– a Janela de Texto, onde aparecerá o texto que o usuário irá escrever e informações de data e 

hora.

 

A Janela Principal possui várias opções que representam teclas de caracteres, teclas de reinício de 

varredura, teclas de ação na janela de texto, teclas específicas e teclas de controle que acionam a janela de 

estado. Portanto, ela não comporta todas as teclas existentes no teclado convencional. Conseqüentemente, 

foi necessário criar outras janelas para essas teclas e funções. São elas [7]: 

 

– Janela de Acentos; 

– Janela de Movimentação de Cursor; 

– Janela de Números; 

–  Janela de Funções; 

–  Janela de Visão; 

– Janela de Preferências 

– Janela de Saída. 



 

Para ativar cada uma dessas janelas existe na Janela Principal uma tecla correspondente, como 

também há uma tecla para desativá-las e retornar para a Janela Principal.

As figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 mostraram  algumas telas de um simulador de teclado para portadores 

de deficiência motora.

 

Figura 2.1  –  Menu Inicial de um simulador de teclado[15]

Figura 2.2 – Janela  Editor de Propriedades do simulador de teclado[15]
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Figura 2.3 – Janela Teclado Alfanumérico do simulador de teclado[15]

 

 

 

Figura 2.4 - Teclado funções e mouses[15]

2.2.2 Deficiência Visual

 

Os deficientes visuais são aqueles cujas perdas visuais parciais ou totais, após melhor correção 

óptica ou cirúrgica, limitam seu desempenho normal [2]. 

É possível classificar as dificuldades visuais em dois tipos básicos: 

 

– Deficiência Visual Total - onde há perda total ou resíduo mínimo de visão; 
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–Deficiência Visual Parcial - onde há resíduos visuais ou de luminosidade. 

 

Softwares para deficientes visuais utilizam, basicamente, magnificadores de tela ou ampliação dos 

caracteres na tela do computador para aqueles que possuem perda parcial da visão, e recursos de áudio, 

teclado e impressora em Braille para os com perda total da visão.

 Dentre os sistemas para deficientes visuais podem ser citados:   

 

• ET Ghaphx:Salva e converte imagens produzidas em programas convencionais de desenho como 

o Paintbrusch  Windows. As imagens convertidas são salvas em um formato compatível com a Braille 

Blazer  e  muitas  outras  Impressoras.  Trabalha  com imagens  escaneadas  também,  para  possibilidades 

imilitadas em termos gráficos [16].

 

• Biblivox : Sistema de controle, cadastro e consulta bibliográfica vocal para deficientes visuais; 

tem como objetivo   servir  como ferramenta de apoio e estímulo ao processo de pesquisa e consulta 

bibliográfica e da administração do  sistema por portadores de deficiência visual, com o auxílio de voz 

sintetizada, permitindo assim que se possa realizar  consultas ou manutenção do sistema. 

 

• Virtual Vision: Funciona em qualquer programa para Windows 95 como browsers de Internet, 

programas de E-mail,programas de OCR, etc. Dispensa sintetizador  externo, permitindo a  leitura de 

páginas da Internet citando, inclusive, os links para outras páginas.  Pronuncia as palavras digitadas letra 

por letra, palavra por palavra, linha por linha, parágrafo por parágrafo ou todo o texto continuamente.  

Permite configurar a  velocidade e entonação para cada tipo de informação falada.  Permite o controle do 

mouse através do teclado[16].

 

•  CantaLetras: é um sistema multimídia para apoio ao processo de leitura e escrita onde, através 

de  uma interface auditiva,  impressão Braille  e  características interativas,  tem por  objetivo facilitar  a 

aprendizagem da leitura e da escrita para cegos. Este sistema trabalha com letras e números, sílabas e 

fonemas. Também utiliza o recurso de histórias como auxílio a compreensão auditiva e motivação para a 

leitura. 



 

• TGD (Tactile Graphics Designer):  Licenciamento de software (TGD-PRO-S - Tactile Graphics 

Designer) que permite a transformação de imagens originalmente produzidas  para impressão  plana em 

imagens  de relevo, utilizada  na preparação  de

mapas,  figuras  e  gráficos  no  computador  pelo  vidente  e  também pelo  deficiente  visual.  Permite  a 

conversão de imagens dos mais variados formatos para formato de figura Braille(pode-se scanear imagens 

e ou desenhar através do  TGD e converter em telas Braille) [16].

 

            • SONIX:  é  um  software  para  familiarização  do  usuário  cego  com  o  uso  do  computador 

possibilitando que este ganhe independência no manejo do equipamento. 

 

• JAWS para WINDOWS:Utiliza a tecnologia "Smart Screen" o que o torna fácil para o usuário. 

Ele fala os aplicativos da tela como menus, caixas de diálogo e arquivos de ajuda e outros.Possibilitando a 

utilização  até  mesmo  de  aplicativos  desconhecidos,  sem  necessidade  de  configuração  especial.  

Reconhece e fala as barras de ferramentas e controles 3D. Funciona através da placa de som do próprio 

computador [16].

2.2.3 Deficiência Auditiva

 

É causada pela surdez ou deficiência no órgão da audição. As pessoas com deficiência auditiva 

são aquela pessoas que nasceram com essa deficiência ou contraíram ao longo do tempo , podendo assim 

prejudicar seu aprendizado e provocar atrasos na linguagem e na fala [2]. 

A surdez pode ser classificada em 4 categorias: 

 

– Surdez leve: perda auditiva entre 20dc e 40dc 

– Surdez média: perda auditiva entre 40dc e 70dc 

– Surdez severa: perda auditiva entre 70dc e 90dc 

– Surdez profunda: perda auditiva acima de 90dc 



– dc = decibéis 

 

A algum tempo atrás, o que se podia observar no uso do computador por surdos, eram projetos e 

software para treinamento de  voz ou aquisição de vocábulos sendo utilizando a língua portuguesa como 

meio para tal. Hoje, porém, parece surgir uma nova linha de desenvolvimento de software que é regida, 

em primeiro lugar, pelo respeito à língua natural dos surdos, a língua de sinais, seja em sua interface ou 

na sua utilização. A seguir, alguns exemplos de projetos e/ou software para surdos:

 

• Protótipo hipermídia como ferramenta de auxílio à aquisição de vocabulário em portadores de 

deficiência  auditiva:  Tem por  objetivo  servir  como  ferramenta  de  apoio  e  estímulo  ao  processo  de 

aquisição de vocabulário trabalhando com associação de figuras e seus respectivos nomes, sendo que as 

palavras são representadas através da sua escrita na língua portuguesa, do alfabeto manual e da Língua de 

Sinais Brasileira

 

• O Visualizador Fonético(IBM):é um programa para reeducação da fala que se constitui de uma 

placa de sons que se introduz no computador, um microfone e auriculares.O programa dá entrada na 

emissão sonora do usuário, que uma vez processadas produzem reforços visuais na tela que lhe fazem 

perceber e os convidam a fazer as mudanças necessárias a sua resposta oral, através do microfone [16].

 

• Treinamento computadorizado para elocução de vogais para deficientes auditivos: este trabalho 

apresenta  o  algoritmo de  extração  das  freqüências  formantes  e  sua  utilização em uma representação 

gráfica para treinamento das vogais. Este sistema está organizado na forma de jogo e possui 3 módulos: 

pré-processamento do sinal de voz, processamento da voz digitalizada no computador e acionamento de 

equipamentos externos através da interface paralela do computador.

            

Programas  para  o  desenvolvimento  de  estratégias  lingüísticas:  objetivando  minimizar  as 

dificuldades naturais do deficiente auditivo na aprendizagem do vocabulário e na construção e expressão 

coerente e pormenorizada de seu pensamento. Há diversas opções entre as quais:

 



– o uso do tabuleiro de conceitos que permite trabalhar os significados, as categorias sintáticas que  

representam e outros aspectos gramaticais;

           –  programas de carater educativo específicos

           –   uso do processador de textos

– a telemática oferece inúmeras oportunidades de aprendizagens e desenvolvimento para estes 

indivíduos através do intercâmbio, das trocas, dos projetos colaborativos que a rede oportuniza 

[16].

 

 

• Sign  Talk:  um  bate-papo  entre  surdos  e  ouvintes:  é  uma  ferramenta  que  possibilita  a 

comunicação à distância entre  surdos e ouvintes, surdos e surdos, ouvintes e ouvintes. Tal comunicação é 

realizada através da língua portuguesa e da  escrita da Língua de Sinais Brasileira. 

• Sintetizador  de  voz  :O  programa  Intellitalk  é  um  editor  de  texto  integrado  a  um  ótimo 

sintetizador de voz. Ele transforma qualquer texto de seu computador em mensagem falada. Projetado 

para trabalhar com o Intellikeys e Overlay Maker, apresenta as facilidades de falar, ler e apagar que o 

transformam num sistema completo para as pessoas com dificuldades de fala e de movimentos [16].

 

•  Sistema Voxsis: consiste na investigação de métodos e o desenvolvimento de um sistema de 

análise  de  voz  e  treinamento  de  fala  auxiliado  por  computador,  empregando  DSP  (Digital  Signal 

Processing),  elementos  de  multimídia  e  realimentação  visual/táctil.Com  esse  sistema  pretende-se 

diagnosticar, ensinar e treinar a articulação de fonemas e palavras geradas por crianças com deficiência 

auditiva, no intuito de minimizar as graves conseqüências psicológicas e intelectuais resultantes, assim 

como auxiliar a integração do surdo ao meio social.

 

•  Sistema Sign Writing: é um sistema de representação gráfica das línguas de sinais que permite 

através  de  símbolos  visuais  representar  as  configurações  das  mãos,  seus  movimentos,  as  expressões 

faciais e os deslocamentos corporais [13]. 

O sistema  Sign Writing é  definido por três estruturas básicas,  posição de mão, movimentos e 

contatos (além destas, há os símbolos para expressões faciais, pontos de articulação e sinais de pontuação 



e outros).

 

–  Posição de Mão: as configurações básicas são mão fechada, circular e aberta (figura 3.7) e a 

mão pode estar paralela ou perpendicular ao chão. 

 

O  Sign Writing define dez  configurações  básicas  de mão agrupadas de  acordo com os dedos 

(quantidade e configuração) que são usados.  Cada grupo possui um símbolo que o identifica e estes 

formam uma seqüência de variações do símbolo inicial. 

Figura 2.5 - Configurações básicas de mão no sistema SignWriting[13]

 

– Movimentos: podem ser classificados em duas categorias: movimento de dedos e de mãos. A 

figura 3.8  ilustra alguns símbolos para movimentos.  

 

Figura 2.6 - Exemplos de símbolos para 
movimento[13]
 

– Contato: existem seis formas de representar o contato dos elementos que compõem o sinal, seja 
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mão com mão, mão com corpo, mão com cabeça. A figura 3.9  apresenta todos os símbolos para contato. 

 

    Tocar em outra parte do corpo 

  Pegar em alguma parte do corpo ou roupa

   Tocar entre duas partes do corpo, geralmente entre dois dedo                     

    Bater em alguma parte do corpo

    Raspar em alguma parte do corpo saindo da superfície

   Esfregar em alguma parte do corpo (tocar e mover sem sair da     

                  superfície                  

Figura 2.7- Símbolos para contato[13]

a)         SIGNSIM: Descrição da ferramenta 

 

O SIGNSIM possui dois módulos que se diferenciam pela língua utilizada sendo que, para o 

módulo baseado em escrita de Língua de Sinais, foi necessário desenvolver um editor de escrita de sinais 

onde este está baseado no sistema SignWriting [13]. 

Quanto as semelhanças, ambos possuem uma área para entrada do texto a ser traduzido e opções 

para traduzir, salvar, abrir, imprimir, limpar a área de escrita do texto e visualização em 3D dos sinais. 

Além disso, o usuário pode incluir novos sinais na base, sendo necessário, para tanto, também 

informar as características 3D deste sinal que correspondem as configurações das mãos, dedos, toque e 

ponto de articulação. 
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Já, com relação ao processo de tradução, devido à própria riqueza sintática da LIBRAS, nesta 

versão do SIGNSIM, procurou-se fazer da tradução uma  aproximação dos significados veiculados através 

da LIBRAS e vice-versa. 

Em outras palavras, não é feita uma análise de contexto no sentido de não traduzir termos que não 

são utilizados em língua de sinais - como é o caso de artigos, preposições, inversão da ordem Sujeito - 

Verbo - Objeto; mesmo porque, como a própria LIBRAS é uma língua relativamente nova e sua escrita 

muito recente, estes são temas recentes de estudos de lingüistas. 

Ainda, nesta versão inicial, o SIGNSIM configura-se como um sistema de tradução entre a 

LIBRAS e a Língua Portuguesa e esta característica está relacionada diretamente com a base de sinais e 

palavras do sistema. 

Para as próximas versões pensa-se desenvolver outras bases de línguas de sinais possibilitando, 

desta forma, uma tradução entre estas línguas. 

A seguir, é feita uma descrição de cada um destes módulos e da opção de visualização e 

editoração dos sinais em 3D. 

 

b)         Módulo escrita de língua de sinais

 

Através  deste  módulo,  o  usuário  escreve  em  LIBRAS  e  solicita  a  tradução  para  a  Língua 

Portuguesa.  Para  tanto,  faz-se  necessário  utilizar  o  editor  de  sinais,  figura  3.10,onde  devem  ser 

informadas as características do sinal como configuração das mãos, dedos, movimento, toque, expressão 

facial e ponto de articulação, quando pertencentes ao sinal. 

 

 



Figura 2.8 - Módulo escrita da Língua de Sinais[13]

 

Ainda,  o  editor  possui  o  mecanismo  de  "predição  de  sinais"  mostrando  todos  os  sinais  que 

possuem as características que o usuário está informando. Desta forma, a cada característica informada, 

mais especializada fica a busca pelas sinais na base do SIGNSIM. Este recurso agiliza o processo de 

escrita na medida em que o usuário não necessita escrever todo o sinal – informar todas as características 

do sinal - se este já estiver cadastrado na base de sinais do sistema. 

Na figura 3.10 , ainda pode-se observar que o usuário somente informou a característica referente 

à configuração de mão e o sistema retornou todos os sinais da base que possuem tal configuração. No 

caso de ser um dos sinais retornados,  o usuário pode escolhê-lo diretamente. Caso não seja, deve-se 

informado qual o seu correspondente em Língua Portuguesa bem como as características 3D deste sinal 

[13]. 

Desta forma, o usuário vai escrevendo em LIBRAS e, quando desejar, solicita ao sistema que estas 

informações  sejam  traduzidas  para  a  Língua  Portuguesa.  Ainda,  pode  também  solicitar  que  estas 
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informações sejam mostradas em LIBRAS através da animação em 3D. 

 

 

c)         Módulo escrita de língua portuguesa 

 

Através deste módulo como mostra a (figura 3.11), o usuário escreve em Língua Portuguesa e 

solicita a tradução para a LIBRAS podendo ocorrer as seguintes situações: 

 

– A base do sistema possui um único sinal correspondente à palavra e, então,não ocorrerá conflitos 

durante o processo de tradução; 

– A base possui mais de um sinal correspondente à palavra. O sistema então informa os sinais e o 

usuário deve informar qual dentre estes é o que corresponde à palavra. Para facilitar este processo, toda 

palavra cadastrada além de possuir as características do sinal também possui um significado em 

português. A finalidade deste campo é justamente facilitar a escolha do usuário que não sabe Língua de 

Sinais e, neste caso, ele escolherá o sinal através desta descrição e o conflito estará assim resolvido. 

– A base não possui sinal para a palavra. Isto significa que esta ainda não foi cadastrada na base do 

sistema e, então, o usuário possui três alternativas: ignorar a palavra retirando-a do processo de tradução, 

escrevê-la através de datilologia e a palavra será escrita através dos sinais correspondentes ao alfabeto 

manual ou cadastrar esta palavra na base. 

Nesta última escolha, além do usuário informar qual é a palavra e o seu significado, deve informar 

suas características através do editor de escrita de língua de sinais e sua produção em 3D, através do 

editor de sinais 3D. 

 

 



Figura 2.9 -  Módulo escrita da Língua Portuguesa [13]

 

 

d)                   Construção dos sinais em 3D 

 

Todo sinal, além de possuir características quanto a sua escrita e ao seu correspondente na Língua 

Portuguesa, possui uma seqüência de estados de objetos que o compõem para a sua produção em 3D. 

Assim desta forma , sempre que uma nova palavra ou sinal  for acrescentado à base do SIGNSIM, 

o usuário deverá informar a configuração e posição dos braços, das mãos e dos dedos bem como o ponto 

de articulação do sinal através do editor 3D. 

A figura 3.12 apresenta a versão corrente deste editor onde, pode-se observar, o usuário deve 

informar as configurações que formam o sinal. A interface deste editor está sendo remodelada para 

somente ícones gráficos. 
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Figura 2.10 -  Editor 3D [13]

 

 

Já, o visualizador em 3D, na  figura 3.13 é parte integrante tanto do módulo de escrita de Língua 

de Sinas quanto do módulo de escrita da Língua Portuguesa sendo que através deste, pode-se ver a 

produção de toda a frase em LIBRAS ou de um sinal específico. Ainda, esta visualização pode ser feita de 

frente, de lado (paraesquerda ou direita) ou de costas; assim como pode ser vista quadro a quadro. 

 

 

Figura 2.11 -  Visualizador em 3D [13]
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A figura 3.14 ilustra todos os objetos para o sinal começar em LIBRAS. Para que o leitor possa 

imaginar a execução do referido sinal,ainda para este caso, utilizou-se uma das câmaras laterais sendo que 

podem ser escolhidas qualquer um dos modos de visualização.      

Figura 2.12 - Seqüência de estados para o sinal começar [13]

 

 

Ainda, para que o movimento entre os objetos de um mesmo sinal (quadros que compõem o sinal - 

no caso da figura 3.14  são 3 os quadros) e entre sinais diferentes sejam mais próximos da realidade, o 

sistema calcula pontos intermediários fazendo com que os movimentos parecem executar-se 

continuamente, um após o outro. 

 

 

2.2.4  Deficiência Mental

 

São  aqueles  com  o  padrão  intelectual  reduzido,  consideravelmente  abaixo  da  média  normal, 

conhecidos também como excepcionais. É importante saber, a diferença entre doente mental e deficiente 

mental. O deficiente mental embora tenha problemas de comportamento, sua deficiência não foi causada 

por eles.

O doente mental é aquele que rompe com sua estrutura de vida através de uma doença geralmente 

de ordem psíquica, como psicopatia e esquizofrenia [2].

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id=_x0000_i1043 
style="WIDTH: 202.5pt; HEIGHT: 134.25pt" type = "#_x0000_t75" coordsize = 
"21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata o:title="FIG8" src = 
"./Mono2382001_arquivos/image033.png" grayscale = "t"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->



A maioria dos softwares utilizados em pessoas portadoras de deficiência mental são softwares 

abertos. Poucos são os softwares voltados especificamente para estes usuários uma vez que qualquer 

software  que  estimule  a  percepção auditiva  e  perceptiva,  o  desenvolvimento  psicomotor,  podem ser 

utilizados. Pode-se citar o  LOGO como uma linguagem usada para deficientes mentais e que tem sido 

amplamente  usada  tanto  na  educação  regular  como  também  na  educação  especial.  O  LOGO  está 

fundamentado  na  teoria  construtivista  de  Piaget,  que  enfatiza  o  desenvolvimento  e  incentiva  o 

pensamento lógico-matemático do portador de necessidade especial. Este sistema permite que a criança 

programe o computador de forma criativa e espontânea , manipulando os materiais que encontra em seu 

ambiente.

 

 

2.2.5 Síndrome de Down

 

A Síndrome de Down caracteriza-se pela trissomia cromossómica no par  21 (todos  temos 46 

cromossomos por célula. Os portadores de Síndroma de Down possuem 47), a mais comum. Fora este 

caso também podem haver os casos de translação e mosaicismo. 

Como é uma síndrome, não há uma causa certa para o aparecimento do problema. As 

características principais dos portadores deste síndrome são: olhos amendoados, uma prega na palma da 

mão e, eventualmente, hipotrofia muscular [2].

Pode-se assim citar as linguagens de programação multimídia que possibilitam uma ampliação de 

limites para o enriquecimento cognitivo do portador de Síndrome de Down, com o objetivo de avaliar e 

analisar o desenvolvimento das relações lógico-matemáticas, num ambiente computacional.

 

2.2.6 Autismo

 

O autismo pode ser definido  como um diagnóstico de contacto afectivo (para aquelas crianças que 

não estabelecem relações normais com os outros), atraso na linguagem e na comunicação. Um autista 

apresenta gestos estereotipados e sugere que seu ambiente deve permanecer inalterado. Embora tenha boa 

memória, seu sintoma fundamental é o isolamento [2].

Tal deficiência necessita de sistemas que façam o paciente se interessar e integrar ao mundo real . 



Como exemplo de  sistemas  para estes deficientes tem-se :

 

• Sistema  PC-Comp: feito por meio de pictogramas , o qual proporciona um processo eficiente 

através  de  seu  uso  como sistema  de  comunicação  entre  o  altista  e  as  pessoas  com as  que  desejam 

comunicar.

 

• Avalie:é  um  Software  específico  para  Fonoaudiologia,  destinado  a  facilitar  o  processo  de 

Avaliação da Fala e Linguagem, utilizando de recursos multimídia com a finalidade de tornar esta tarefa 

mais  agradável  e  estimulante  ao  paciente  [20].Avalie permite  que  as  avaliações  sejam  realizadas 

diretamente  no  computador,  agilizando  e  facilitando  o  processo  de  gerenciamento  de  informações, 

melhorando a qualidade de seu serviço, a seguir será apresentado as principais vantagens deste sistema.

 

– Melhor Qualidade de Atendimento.

– Maior interesse do Paciente no decorrer da Avaliação.

–Organização das informações dos pacientes (anamneses,quadros fonêmicos,cadastros em geral).

– Maior rapidez no processo de Avaliação. 

– Utilização de jogos de raciocínio para estímulo do público infanto-juvenil (enquanto o paciente 

"brinca", está sendo avaliado - Fala Espontânea) 

– Grande número de imagens para auxílio na Avaliação Fonêmica.

– Fácil utilização para o paciente e fonoaudiólogo e assistência técnica gratuita por 1 ano.

 

• FonoSpeak: é o Software de apoio a correção de problemas com a Fala e Linguagem, voltado 

para  profissionais  da  Fonoaudiologia  que  realizam  terapia.O  Software  auxilia  à  terapia  através  de 

recursos  multimídia,  descaracterizando  o  tratamento  convencional,  tornando-o  mais  agradável  e 

estimulante ao paciente [21].

Principais Vantagens:

 



– O software atua nas três fases do tratamento : Aquisição, Treinamento e Automatização dos 

Fonemas. 

– Terapia atrativa, enquanto o paciente brinca está em tratamento.

– O Paciente pode treinar em casa os fonemas aprendidos.

– Utilização com crianças, jovens e adultos.

– Fácil utilização para o Paciente e Fonoaudiólogo.

–Maior estímulo de se dar continuidade ao tratamento (redução de tratamentos interrompidos).

 

Principais Patologias auxiliadas:

 

            –Dislalia

            –Deglutição atípica - com distorção de fonemas

            –Afasia

 –Disartria

            –Distúrbio articulatório

            –R.A.L - Retardo da Aquisição da Linguagem.

            –D.A. - Deficiência Auditiva.

             –Dislexia e Disortografia.

 

 

  2.2.7                  Distúrbios de Aprendizagem

 

Dificuldades de Leitura/Escrita, gerando a troca e inversão de fonemas, causados geralmente, por 



falhas de percepção visual e auditiva [2]. As falhas de percepção visual podem gerar trocas de fonemas 

com semelhanças visuais (p x d) ou na memorização da forma visual da palavra (casa x caza). Para 

remediar esta situação, pode ser feito treinamento na estimulação e discriminação visual posicionamento 

espacial, figura e fundo, coordenação opto-motora e memória visual e no conhecimento da língua em 

termos semântico e gramatical. 

 

• Sistemas do tipo do Reversal Test: possibilitam  a detecção destes distúrbios e apresentam meios 

de avaliação da alfabetização . O sistema compõe-se de várias telas e janelas com várias figuras para 

treinamento , onde a cada erro o deficiente é encorajado a reiniciar o treinamento e alcançar os objetivos 

predefinidos.

 

 

2.3           O uso do computador para os portadores de necessidades especiais

 

O  uso  do  computador  ajuda  no  desenvolvimento  dos  portadores  de  necessidades  especiais, 

facilitando o  seu  aprendizado (oferecendo recursos  de  escrita,  leitura,  armazenamento  e  pesquisa  de 

informações, dentre outros ) e socialização. 

 No mercado é difícil encontrar equipamentos específicos para  especiais e são poucas as empresas 

que os possuem, sendo, normalmente caros, tornando inviável a aquisição por algumas pessoas. 

A  seguir  são  citadas  ferramentas  e  softwares  que  se  fazem  úteis  no  computador,  quando 

portadores de necessidades especiais têm acesso ao mesmo. 

 

• Colméia: Adaptador colocado sobre o teclado, onde cada furo 
permite  atingir uma tecla. Dessa forma, a pessoa pode arrastar a mão 
sobre a "tábua" e escolher a tecla  desejada.
 

• Simulador de teclado: Simula o teclado no monitor. Um programa "varre"   seqüencialmente as 

teclas do teclado no monitor, mudando-as de   cor, e quando alcança a tecla desejada, o usuário pode  



selecionar sua opção. Isto pode ser feito através de um dedo ou   pela boca com equipamentos adaptados.

• Telas Sensíveis ao Toque: São telas do computador que aceitam 
entrada de dados diretamente pelo monitor. As telas sensíveis ao toque 
proporcionam ao usuário um MENU com opções a serem escolhidas 
através de um toque. Muitas dessas telas dispõem de sensores nela 
própria ou perto dela, com a capacidade de detectar o toque de um 
dedo. Existe outro método que utiliza a pressão sobre uma plataforma 
acoplada ao monitor comum.Sensores sob tal plataforma ou caixa 
plana medem o peso do monitor em vários pontos,identificando assim 
quando uma parte da tela é tocada[5].

 

• Reconhecimento de Voz: O reconhecimento de voz está 
disponível para pessoas com circunstâncias que as impedem que usem 
um teclado assim como pessoas que não têm habilidades para 
datilografar ou que necessitam manter suas mãos livres. Estes sistemas 
(softwares) trabalham reconhecendo os fonemas que montam a 
palavra falada. Uma vez que o software " foi treinado " para 
reconhecer a voz do usuário,  as velocidades de até 100 palavras por 
minuto podem ser alcançadas [5]. O software moderno de 
reconhecimento de voz consegue um grau elevado de exatidão e tem a 
habilidade de aprender com erros tornando-se mais exato com uso 
crescente. 
Os sistemas atuais requerem que o usuário dite palavras isoladas com um intervalo pequeno de tempo 

mas os sistemas que reconhecem exatamente a voz contínua não estão tão distantes da realidade.

 



• WINDOWS: O Windows possui recursos que facilitam o acesso 
de deficientes. Pode ser configurado o mouse com rastro, o aumento 
de ícones e caracteres, a lente de aumento (para  aumentar uma 
determinada parte da tela), os filtros para o teclado, os avisos visuais 
ao invés de avisos sonoros, o aumento de contraste e a emissão de 
sons em geral.
 

• Leitura Eletrônica: As máquinas eletrônicas da leitura 
convertem o texto impresso, tal como a página de um livro, em o 
discurso eletrônico ou a saída de Braille. Estes trabalham fazendo a 
varredura da página para produzir um resumo eletrônico, que será lido 
pelo software especial de reconhecimento de caráter ótico (OCR). A 
exatidão depende do o tipo e qualidade do texto impresso na página 
mas, com todas as tecnologias, está melhorando muito rapidamente. O 
texto escrito a mão não pode atualmente ser reconhecido, mas este 
pode ao menos ser ampliado e indicado para aqueles que têm alguma 
problema de vista. 

 

• Adaptador de Monitor de Vídeo: Permite aumentar as letras e 
figuras da tela, auxiliando àqueles que possuem problemas de visão.

            • Teclados Especiais:Existem teclados com teclas  maiores, para facilitar a digitação. Também 

existem teclados com pinos  metálicos que se levantam formando caracteres sensíveis ao tato. Os teclados 

pequenos podem ser acomodados no colo  com botões localizados  geralmente no centro, podendo ser 

unido no braço de uma cadeira de rodas para o uso por alguém  com movimentos pequenos do braço. Ao 

contrário dos teclados com chaves grandes que podem ser úteis para pessoas sem movimentos finos nos 

dedos ou que movem apenas os dedos dos  pés.

Para os deficientes visuais, existe  uma película braille que é colocada sobre o teclado e que os 

auxiliam na digitação.

 



• Acionadores:Os acionadores substituem o mouse, podendo ser disparados  
com um leve balanço da cabeça, por serem extremamente  sensíveis.

 

• Apontador: O apontador pode ser usado por qualquer pessoa 
que tenha total controle dos movimentos da cabeça, pois este 
geralmente é preso a mesma e necessita de um movimento preciso e 
exato para emitir um comando. Dependendo do grau de deficiência 
motora do usuário esse dispositivo pode ser usado simultaneamente 
com uma tela sensível ao toque ou um teclado alternativo [6].
 

• Teclado Alternativo (Alternative Keyboard):  Um dos teclados alternativos mais populares é o 

teclado de membrana (membrane keyboard) ele tem uma superfície plástica lisa, ao contrário das teclas 

normalmente encontradas nos teclados tradicionais. Abaixo da superfície há uma grade de sensores.

 Esse teclado oferece as mesmas funções das teclas de um teclado convencional e também podem 

simular um mouse. As funções de teclado e mouse são executadas usando um revestimento (overlay). Tal 

overlay não é nada mais que uma folha fina de plástico ou papel com teclas consistindo de texto, gráficos 

ou a combinação de textos e gráficos. 

Esses teclados requerem pouco treinamento, basta colocar a overlay e conectar os cabos. A área 

ativa desta overlay é limitada pelo tamanho das teclas e a quantidade colocada em cada um delas. Teclas 

maiores ocupam mais espaço restringindo assim o seu número [6]. 

 

 

 

2.4    Interfaces para Educação Especial

 

Na  utilização  de  softwares  para  portadores  de  alguma  deficiência  ou  dificuldade,  deve-se 

primeiramente observar quais as necessidades do indivíduo e avaliar quais as preferências deste quanto a 

um ou outro sistema de representação para comunicação e só depois escolher um software [2]. 

Para a construção de um software para Educação Especial deve-se ter atenção na formação da 



equipe  multidisciplinar  que  fornecerá  as  diretrizes  básicas.Deve-se  fazer,  parte  desta  equipe  os 

programadores, especialistas como psicólogos, terapeutas ocupacionais, professores e outros, conforme o 

caso.

A seguir, nas tabelas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, são apresentadas as diretrizes para a criação de 

interfaces de softwares educacionais para a Educação Especial. Estas tabelas mostram a assistência Help, 

que define como os softwares devem ser usados e apresentando também interfaces e periféricos que 

levam em conta a utilização de recursos adequados ao desenvolvimento dos portadores de deficiência. 

Tabela 2.1 - Interface para Deficiência Mental[1]

 Privilegia Evita

Helps
Ajudas  animadas  para  a  explicação  do 

funcionamento do sistema.
•   Textos muito longos

Interface

Ícones

Textos pequenos

Animações

Filmes

•   Textos longos

•   Gírias

•   Palavras pouco utilizadas

•   Expressões

Periféric

o

Mouse

Teclado
 

 

 

 

 

Tabela 2. 2 - Interface para Sobredotados[1]

 Privilegia Evita

Helps Textos sucintos e bem escritos •  Textos muito longos 



Interface 

Ícones 

Animações 

Filmes 

Curiosidade 

Vocabulário rico 

Palavras diferentes 

•  Textos longos e/ou cansativos 

•  Situações repetitivas 

•  Situações muito detalhadas 

•  Textos muito infantis 

Periférico 

Mouse

Teclado 

Alto-falante 

 

Tabela 2.3 - Interface para Distúrbios de Aprendizagem[1]

 Privilegia Evita

Helps Textos sucintos e bem escritos • Textos muito longos 

Interface 

Ícones 

Animações 

Filmes 

Percepção visual 

Orientação espacial 

Orientação temporal 

•Textos longos e/ou cansativos 

•  Situações muito detalhadas 

Periférico 
Mouse

Teclado 
 

 

 



 

 

Tabela 2.4  - Interface para Deficiência Motora e de Fala [1].

 Privilegia Evita

Helps •Ajudas personalizadas 
 •Ajudas  de 

difícil acesso 

Interface 

Varrimentos de opção 

Predição  de  palavras  com armazenamento  das  mais 

utilizadas 

adaptação do sistema às preferências do utilizador 

velocidade de varrimento das opções 

•Ícones 

pequenos 

•Letras 

pequenas 

• Écrans cheias 

Periférico 

Teclados ampliados 

Pulsores 

Apontadores 

Écran sensível ao toque 

Écran sensível ao sopro 

•Uso do mouse

Tabela 2.5 - Interface para Deficiência Visual[1]

 Privilegia Evita 

Helps 
Mensagens audíveis 

Tamanho grande das fontes 
• Ajudas visuais e animadas 

Interface Para utilizadores com perda parcial: 

Tamanho grande das fontes 

•  Excesso de opções 

•  Uso de muitas cores 

•  Uso de caracteres de tamanho 



Uso de sons 

Se possível, tridimensionais. 

pequeno 

•  Uso excessivo do mouse

Periférico 

Teclado Braille 

Impressora Braille 

Monitores de maior tamanho 

Écran sensível ao toque 

 

 

 

Tabela 2.6 - Interface  para Deficiência Auditiva[1]

 Privilegia Evita

Helps 
Ajudas  animadas  para  a  explicação  do 

funcionamento do sistema. 

•  Ajudas auditivas 

•  Textos muito longos 

Interface 

Uso de língua de sinais 

Ícones 

Textos pequenos 

Mensagens de forma gráfica 

Animações 

Filmes 

•  Textos longos 

•  Gírias 

•  Palavras pouco utilizadas 

•  Expressões 

•  Som 

Periféric

o 

Alto-falante  (para  que  tem  algum  resto 

auditivo) 

Vídeo colorido com boa resolução 

Microfone (para software de treino da voz) 

 



2.5    Telepresença

 

Telepresença é uma situação em que uma pessoa está objetivamente presente num ambiente real que está 

separado fisicamente da pessoa no  espaço[14]. 

            Telepresença é um sistema homem-máquina em que um operador recebe informações de um 

ambiente remoto de tal forma que ele se sinta como se estivesse naquele ambiente. O sistema é composto 

por um operador, uma interface homem-máquina, um ambiente remoto e um telerobô, a seguir a figura 

3.15  mostra  um ambiente de telepresença.



 
 

Figura 2.13 – Ambiente Telepresença [14]
 

 

Os sistemas de telepresença e de realidade virtual 
são  semelhantes  na  parte  em  que  envolvem  os 
usuários e interfaces muito elaboradas. Eles diferem 
na  atuação  sobre  o  ambiente.  Enquanto  a 
telepresença faz  com que a  interface  atue  sobre  o 
telerobô, que vai atuar sobre o mundo real, o sistema 
de  realidade  virtual  faz  com  que  a  interface  atue 
diretamente sobre o computador que vai atuar sobre 
um mundo virtual ou um mundo real simulado. 

Em telepresença e em outros casos, onde possa haver dificuldades de transferência ou tratamento em 

tempo real de imagens reais complexas, a substituição do mundo real por um mundo virtual equivalente 

pode resolver o problema, na medida em que as imagens podem ser geradas localmente. As transferências 
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de informações podem ser reduzidas a dados de posicionamento. 

O  propósito  fundamental  de  um  sistema  de  telepresença  é  estender  as  capacidades  motoras  e 

sensoriais de um operador para um ambiente remoto para que tarefas complexas possam ser realizadas. O 

operador usa dispositivos de rastreamento que detectam seus movimentos e enviam estas informações ao 

telerobô, que por sua vez, repete as ações do operador no ambiente remoto.

Os dispositivos mais comuns para telepresença são : capacete de realidade virtual, que produz uma 

visão estereoscópica do ambiente dando a sensação de imersão; sistema de som tridimensional e luvas ou 

dispositivos  que  possibilitam  ao  usuário  manipular  objetos,  a  seguir  nas  figuras  3.16  e  3.17  será 

apresentado  alguns  dispositivos  como  exemplo  de  equipamentos  de  Realidade 

Virtual.                                        

                         

               

Figura 2.14 - Capacete de Realidade   Figura 2.15 - Luvas  Manipuladoras[14]  Virtual [14]

 

Existem dois tipos de ambientes : ambientes virtuais e ambientes remotos. 

 

• Ambientes  virtuais  são  aqueles  gerados  por  computador  podendo  o  operador  explorá-lo  via 

telepresença, tais como ensino à distância, reunião virtual ou teleconferência. 

• Ambientes remotos são aqueles em que o operador se utiliza de telerobôs equipados com câmeras de 

vídeo e outros sensores para manipular objetos em ambientes de acesso difícil ou que colocam em risco 
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sua vida, tais como consertos em uma estação espacial, manutenção em um reator nuclear, exploração de 

planetas. 

 

A grande meta da telepresença é produzir uma interface homem-máquina transparente de forma que 

as informações possam ser transmitidas tão naturalmente entre o operador e o ambiente que o usuário 

possa se sentir completamente presente no ambiente virtual.

 

 

 

2.6    Conclusão

 

Com o apoio da Informática pode-se observar uma tímida mas constante presença de relatos de 

projetos na área de educação especial.

Dentre estes projetos foram desenvolvidos recursos tecnológicos como softwares e  hardwares, 

específicos a cada deficiência, para assistenciar as pessoas portadoras de deficiências. Além disso, tem-se 

criado  Interfaces  para  educação  especial,  afim  de  melhorar  ainda  mais  o  acesso  dessas  pessoas  ao 

computador.

No próximo capítulo, serão apresentados alguns softwares que poderão ajudar no tratamento de 

deficientes visuais.

 

 

 



3       SISTEMAS PARA DEFICIENTES VISUAIS

 

Os sistemas para deficientes visuais têm como objetivo despertar o interesse ao aprendizado por 

parte do deficiente para que o mesmo absorva um novo conceito de ensino, de uma forma atrativa e 

produtiva utilizando o computador e as novas tecnologias da informática como ferramenta básica para o 

desenvolvimento desses deficientes.

Os  softwares  apropriados  para  deficientes  visuais  utilizam-se  de  ampliadores  de  tela  ou  dos 

caracteres existentes na tela do computador (para aqueles com perda parcial da visão), atuando como uma 

lupa e os recursos de áudio, teclado e impressora Braille já são de uso comum para os cegos.

Neste  capítulo  serão  apresentados  alguns  sistemas  que  têm  como  propósito  o  de  ajudar 

principalmente  as  pessoas  portadoras  de  deficiência  visual  e  que  não  tem  como  trabalhar  em  um 

computador em condições normais. Procurando assim, promover o aprendizado dos deficientes auditivos 

e ajudar na construção do desenvolvimento de suas habilidades.

 

 

3.1    Dosvox

 

O  Dosvox é um sistema para microcomputadores, da linha PC, que se comunica com o usuário 

através  de síntese de  voz,  viabilizando,  deste  modo,  o  uso  de  computadores  por  deficientes  visuais, 

adquirindo um alto nível de independência no estudo e no trabalho [8]. 

A figura mostra 3.5 mostra um  exemplo de um sistema Dosvox[9]:

 

 



Figura 3.1 –  Sistema DOSVOX [9]

 

 

O sistema conversa com o deficiente visual em Português, e é distribuído hoje em duas versões, para 

DOS e  para  Windows,  que  são praticamente idênticas  (embora  a  versão  DOS seja  mais  simples  de 

operar). O programa é composto por: 

 

– Sistema operacional que contém os elementos de interface com o usuário; 

– Sistema de síntese de fala para língua portuguesa; 

–  Editor, leitor e impressor/formatador  de textos; 

– Impressor/formatador para braille; 
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– Diversos programas de uso geral para o cego, como caderno de telefones, agenda de compromissos, 

calculadora, preenchedor de cheques, cronômetro, etc. 

– Jogos de caráter didático e lúdico; 

– Ampliador de telas para pessoas com visão reduzida; 

– Programas para ajuda à educação de crianças com deficiência visual; 

– Programas sonoros para acesso à Internet, como Correio Eletrônico, Telnet, FTP e acesso a WWW. 

– Leitor de telas/janelas para DOS e Windows

 

O deficiente visual, antes da criação do sistema DOSVOX, dependia de pessoas que lessem para eles; 

da boa-vontade dos outros e de muito esforço da parte deles; além disso, ficavam desestimulados na sala 

de aula, fazendo-os pensar em desistir de dar prosseguimento a sua formação. 

 

3.1.1    Síntese de fala no sistema Dosvox

 

A síntese de fala do Dosvox é feita através de dois métodos [8]: 

 

a)      fala gravada 

 

 Um som é gravado em um arquivo “wav” através de uma placa de som, e  reproduzido quando 

necessário. Esta fala é utilizada, por exemplo, nas mensagens do sistema e nos diálogos com o usuário. 

Assim, ao teclar uma letra, o computador procura o arquivo com o som correspondente e reproduz esse 

som. 

Apesar  da  qualidade  do  som  deste  método  ser  excelente,  e  poder-se  introduzir  elementos 

embelezadores, tais como efeitos sonoros ou músicas, existe uma forte restrição: o vocabulário, neste caso 

é limitado às mensagens pré-gravadas. 

 



b)   fala sintética 

 

Para que qualquer palavra possa ser falada (inclusive palavras inventadas),  é necessário o uso de 

técnicas mais sofisticadas de síntese. O Dosvox utiliza um método de síntese que toma um texto genérico 

e o traduz para um conjunto de fonemas básicos da língua portuguesa (na verdade, por razões de ordem 

técnica, os fonemas foram agrupados em sílabas básicas). Deste modo, o programa procura nos arquivos 

as sílabas, juntando-as e lendo as palavras para o usuário, de forma clara e compreensível.

 

 

3.2    Impressoras Braille e o Alfabeto Braille

 

Braille é  um sistema  de  caracteres  com relevos  formados  pela  a  combinação  de  seis  pontos 

dispostos em uma grade [11]:

 

 

     1 * * 4

     2 * * 5

     3 * * 6

 

 

Pelas as várias combinações deste seis pontos, todas as letras do alfabeto, assim como os sinais de 

pontuação e símbolos matemáticos, podem ser escritos.

Este conjunto de pontos constitui um carácter. Por exemplo, o "E" com acento agudo é formado pelos seis 

pontos enquanto o "A" é formado apenas pelo ponto um, ou seja, o primeiro ponto do topo esquerdo do 

grupo de seis pontos. 

Estes pontos são saliências no papel com um espaço entre eles muito reduzido, para que cada 



carácter ocupe o menor espaço possível, mas suficientemente afastados para serem facilmente percebidos.

Com apenas estes seis pontos é possível representar todo o alfabeto, distinguindo letras 

acentuadas, números, pontuação e todo o tipo de caracteres especiais, como os que são usados em 

matemática, física, música, etc. Isto é conseguido fazendo preceder o carácter especificado por um outro 

que lhe atribui o símbolo desejado.

Por exemplo, os números são representados pelas letras do alfabeto de "A" a "J" sendo que a letra 

"A" representa o número "1" e a letra "J" o número "0". Mas como distinguir um "A" de um "1"? 

Colocando antes da letra um sinal que, neste caso é o sinal de cardinal "#".

A "escrita a branco" continuará, ao que tudo indica, a ser utilizada em conjunto com as mais 

modernas tecnologias pelos cegos no acesso à informação escrita, elo importantíssimo para a 

aprendizagem e contacto com a leitura.

A figura 3.6  mostra o alfabeto Braille, ela apresenta as diversas letras , símbolos  e o seu 

correspondente em Braille [12]. 

 

 

Figura 3.2  –  Alfabeto  Brailler [11]
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3.2.1 O Sistema Braille Master

 

Com este sistema, na versão 6 disponível tanto para o sistema operacional Windows quanto para 

DOS, o deficiente visual pode [11]:

 

– Traduzir o texto para Braille diretamente para a sua impressora.

– Traduzir o texto para Braille para um arquivo no seu computador.

– Editar um arquivo, incluindo um arquivo Braille.

– Imprimir em Braille proveniente de um arquivo Braille.

– Configurar as regras de funcionamento de seu braille e verificá-las.

– Configurar a formatação e os controles de sua impressora.

– Desenvolver seu próprio braille para a tradução de um texto em várias linguagens.

– Desenvolver aplicações avançadas em Braille, como decodificadores de músicas e matemática.

 

 

 

 3.2.2     O Sistema Print Braille

 

O Print Braille é um kit que permite que impressoras matriciais, sem nenhuma modificação,sejam 

capazes de imprimir textos em Braille Real, de forma simples e rápida. 



            Com o Print Braille , é fácil produzir textos em Braille. Só é necessário um computador pessoal, 

uma impressora matricial e o kit. Textos pequenos podem ser produzidos em alguns minutos. 

Além disso, nenhum conhecimento de Braille é necessário, o sistema traduz automaticamente o 

texto original (que pode estar em qualquer idioma que utilize o alfabeto latino) para sua representação em 

Braille. 

Exemplos [11]:

 

– Receitas Médicas;

– Menus;

– Trajetos de Trens, Metrôs, Obras;

– Provas;

– Contas;

– Receitas Culinárias, etc;

3.3    Projeto Provoz

 

O projeto Provoz visa especificar uma plataforma de hardware e implementar um software para 

síntese, identificação e reconhecimento de voz, baseado nas técnicas de processamento digital de sinais e 

inteligência artificial. 

O software  Provoz realiza o processo de leitura de textos em voz alta. A transformação de um 

texto em português em um sinal de voz correspondente é feita em duas fases [10]: 

Na primeira fase,o texto é submetido a uma análise léxica que transforma o texto em um conjunto 

de  unidades  que  possuem  um  som  correspondente  em  uma  base  de  dados.  Esta  análise  possibilita 

maximizar  a  qualidade  final  do  som,  procurando  encontrar  na  ordem da  frase,  palavra,  difonemas, 

fonemas e sílabas. 

A segunda fase realiza a produção de voz a partir da concatenação e processamento dos sons 

correspondentes aos segmentos de texto encontrados na base de sons. Finalmente, o sinal de áudio é então 

gravado no computador ou reproduzido pela placa de som.



 

Como resultado secundário destacam-se três produtos [10]:

 

– o desenvolvimento do software PROVOZ; 

– a geração de uma base de sons composta de frases, palavras, difonemas, fonemas e sílabas; 

– uma análise comparativa das técnicas de composição.

O software Provoz  já está falando e demonstrando a viabilidade da técnica empregada.

 

 

3.4    Conclusão

 

Os deficientes visuais fazendo uso de aplicativos que os ajudam no seu aprendizado começam a 

trocar novas experiências por causa dos conhecimentos adquiridos, inserindo-se num mundo cultural mais 

amplo. Isto implica em novas oportunidades de trabalho, de estudo e de inter-relacionamento.

Apesar  das várias opções de sistemas apresentados,  pode-se observar  a  necessidade de novos 

recursos e inventos, afim de melhorar ainda mais o acesso  dos deficientes visuais  ao computador.

Neste  próximo  capítulo,  será  apresentado  um  estudo  sobre  o  Virtual  Vision,  onde  serão 

demonstrados seus aplicativos. Apresentando ainda depoimento e entrevista de deficientes visuais que 

fazem uso deste sistema.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4       VIRTUAL VISION 

 

A deficiência  visual  é  caracterizada  como a  perda  parcial  ou  total  da visão  ou  alterações  no 

sistema visual. Hoje porém, existem diversos programas para micro-computadores que permitem que um 

deficiente visual interaja com a máquina de forma conveniente. O nível de conforto que o deficiente 

visual possui no trabalho com o computador depende de como o programa foi desenvolvido. 

Para as pessoas cegas totalmente, existem leitores de telas, que falam tudo que está sendo digitado 

ou tudo que aparece na tela do micro.

Para pessoas de visão subnormal, existem programas que ampliam as letras da tela do computador.

Neste capítulo, será apresentado o Virtual Vision que permite o deficiente visual trabalhar com o 

computador e navegar pela internet. Onde apartir de uma entrevista feita com uma deficiente visual pode-

se destacar este sistema como um ambiente que se mais se identificou a sua necessidade.

O Virtual Vision é um sintetizador de voz que foi desenvolvido a partir de solicitações feitas por 

portadores de deficiência  visual. Com este programa, os deficientes visuais poderão ter acesso a leitura 

em geral, nos diversos modos. Este sistema permite, também, trabalhar e utilizar com toda autonomia 

todos os recurso do Windons e seus aplicativos, inclusive a internet. O software lê para o deficiente visual 

todos os campos, menus e links que estão na tela do computador, através do sintetizador de voz.

O sistema  foi desenvolvido por Denis Renato da Costa, diretor de tecnologia da Micropower. A 

Micropower colocou o Virtual Vision no mercado em janeiro de 98 com recursos próprios e até hoje seus 

avanços neste sentido vêm sendo feitos com os mesmos apoios [19].

 



4.1           Principais características do Virtual Vision

 

O  Sistema  funciona  em  qualquer  programa  para  Windows  95  como  browsers  de  Internet, 

programas de E-mail, programas de OCR, etc. Dispensa sintetizador  externo, permitindo a  leitura de 

páginas da Internet citando, inclusive, os links para outras páginas.  Pronuncia as palavras digitadas letra 

por letra, palavra por palavra, linha por linha, parágrafo por parágrafo ou todo o texto continuamente.  

Permite configurar a velocidade e entonação para cada tipo de informação falada, e  ter um  controle do 

mouse através do teclado.

            O Virtual Vision possui algumas características que serão apresentadas a seguir [18]: 

 

– Funciona em programas para Windows 95 e/ou 98, seus aplicativos Office 95 e/ou 97, e navega 

pela Internet com o Internet Explorer 3.02 e/ou 5.0, programas de email, programas de OCR, etc;

– Pronuncia as palavras digitadas letra por letra, palavra por  palavra, linha por linha, parágrafo 

por parágrafo ou todo o texto continuamente

– Permite o rastreamento do mouse, em outras palavras, fala o que está em baixo do cursor do 

mouse em movimento (pode-se ligar e desligar esta opção);

–  Preço  acessível  e  suporte  no  Brasil,  evitando-se  assim  a  importação  de  soluções  que  não 

atendem às necessidades dos deficientes visuais do Brasil e que custam muito caro;

– Pronuncia  detalhes sobre os controles do windows,  tais  como: tipo de controle,  estado,  etc 

(pode-se ligar e desligar esta opção);

– Melhor sintetizador de voz em português do mundo (qualidade de áudio superior ao Juno e ao 

DOSVOX);

– Possui um módulo de treinamento falado e um panorama do ambiente Windows 95;

– Permite a fácil localização do cursor na tela através de teclas de atalho;

–Totalmente auto-instalável permite a operação do sistema/aplicativos via teclado ou mouse;

– Permite a leitura de páginas da Internet citando, inclusive, os links para outras páginas;

– Pronuncia detalhes sobre a fonte de texto (nome, tamanho, cor, estilo, etc.);



– Pronuncia as mensagems emitidas pelos aplicativos;

– Não requer nenhum outro equipamento adicional (dispensa o sintetizador externo).

 

 

4.2    Como ativar o Virtual Vision

 

O Virtual  Vision será ativado automaticamente sempre que o Windows  for carregado, ao término 

do qual, emite uma mensagem indicando que ele está pronto para funcionar e que o Windows  já terminou 

de ser  carregado. 

Com o programa ativo, sempre que uma janela for ativada ou um controle dentro de uma janela 

receber o foco de entrada, serão faladas informações sobre que controle ou janela foi ativado e suas 

propriedades.

 O grau de detalhamento dessas informações depende da maneira como for  configurado o 

aplicativo [17]. O Virtual Vision vem pré-configurado para falar o máximo de detalhes possíveis. À 

medida que se for  acostumando  a usar o Windows, poderá diminuir a quantidade de informações 

faladas, de acordo com as suas necessidades. 

O  Virtual Vision possui uma série de opções para que se possa adaptá-lo melhor ao modo de 

trabalho e utilizar o Windows. 

Para  configurar  estas  opções,  deve-se  acionar  o  Painel  de  Controle  do  Virtual  Vision, 

pressionando a tecla Control e a tecla 0 do teclado numérico, simultaneamente.

 

4.3                    Descrição das principais características e opções do Virtual 

Vision

 

Uma das opções mais interessantes do Virtual Vision é o modo de rastreamento do mouse. Com 

essa opção ligada, o Virtual Vision dará informações sobre qual o controle do Windows está sob o cursor 

do mouse, conforme for o movimento do cursor do mouse pela tela. 



O teclado numérico do computador funcionará como centro de controle do Virtual Vision. Através 

dele pode-se  acessar todas as funções do programa.

 Para aqueles que gostam de controlar o mouse através das teclas do teclado numérico, poderão 

continuar  fazendo isso,  porém,  será  necessário  pressionar  a  tecla  Ctrl+F3 para  alternar  a  função do 

teclado numérico entre teclas do mouse e controles do Virtual Vision [17].

 O próprio Virtual Vision lhe avisará para que modo foi mudado, conforme for pressionada  esta 

tecla. Para possibilitar o uso das teclas do mouse, é necessário que a opção "Utilizar Teclas do Mouse" 

esteja marcada. Caso contrário, a tecla Ctrl+F3 não terá efeito.

 A seguir, a figura 4.1 mostra o ambiente de trabalho do Virtual Vision [17]. 

 

Fig.4.1 – Interface da tela principal do Virtual Vision [17]

Se  estiver  utilizando  um  notebook,  onde  as  teclas  do  teclado  numérico  não  são  facilmente 

acessíveis, pode-se configurar o  Virtual Vision para utilizar teclas alternativas.  Desta forma, todas as 

funções do  Virtual Vision passam a ser acessadas através das teclas de função, e não mais do teclado 

numérico. 

Com o modo de navegação, que é ligado e desligado através da tecla / do teclado numérico, torna-

se possível navegar através de cada componente de uma janela de diálogo ou de uma página de internet, 

por exemplo. 
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Para fazer a navegação deve-se usar as teclas + e - do teclado numérico para avançar para o 

próximo controle ou retornar ao anterior, respectivamente. 

Note que nem todas as janelas do Windows são compatíveis com este sistema. Ele funcionará bem 

em janelas de diálogo simples e em páginas de Internet quando estiverem usando o Microsoft Internet 

Explorer versão 3 (utilizando o Explorer 3, poderá ser ouvida a descrição associada aos gráficos de uma 

página, poderá identificar os links existentes na página e até mesmo chamar esses links). 

Através  das  setas  do  teclado  numérico,  torna-se  possível  navegar  através  de  qualquer  texto 

editável, ouvir textos selecionados, caracter, palavra, linha ou parágrafo atual, anterior, ou posterior à 

posição do cursor onde você se encontra. 

Usando as teclas 1 e 3 do teclado numérico será permitido voltar ou avançar um caracter, porém 

ouvindo o caracter que está na posição atual do texto. 

A tecla 2 agirá como um backspace que também falará o caracter que foi apagado e a tecla 8 

funcionará como a tecla delete, mas falando o caracter apagado [17]. 

Um outro recurso bastante  interessante  é  a  função Linha e  Coluna.  Caso estiver  utilizando o 

Microsoft Word, Excel ou editores de texto mais simples como o Bloco de Notas  ou o WordPad que 

acompanham o Windows , quando for  pressionada a tecla 9 do teclado numérico, ouvirá a linha e coluna 

do texto ou planilha onde se encontram no momento.

Além disso, ao ser acionado este comando quando estiver no Internet Explorer ou no Netscape 

Navigator, será falado o conteúdo da barra de status desses aplicativos, e assim, pode-se saber se a página 

terminou de ser carregada, o que está sendo carregado, a porcentagem já carregada da página ou qualquer 

outra informação que esteja sendo mostrada na barra de status. 

O Virtual Vision possui opções que permitem que seja ouvidas  teclas, letras e palavras conforme 

elas são digitadas. Podendo assim, ouvir teclas alfa-numéricas, teclas de controle (como as teclas shift, 

control, alt, teclas de função, etc) e teclas de navegação (como as teclas de seta, home, end, page up, page 

down, etc) [17]. 

Tem-se ainda a opção de ouvir palavras conforme elas são digitadas, que falará a última palavra 

digitada sempre que for pressionada a barra de espaço, a tecla Tab ou a tecla Enter. Porém esta função é 

um pouco limitada. 

Para que ela funcione bem, deve-se  utilizar somente a tecla backspace para corrigir o que digitou. 

Se forem utilizadas outras setas para voltar no texto e corrigi-lo, o resultado obtido quando a palavra for 

falada não refletirá o que realmente está na tela. 



O  Virtual Vision permite também utilizar diversas configurações de tonalidade e velocidade de 

voz  para cada tipo de  informação falada.  Deste  modo,  pode-se  definir  um tipo de voz  para falar  o 

controle do Windows que recebeu o foco de entrada, outra voz para falar as propriedades desse controle, 

outra para falar os textos que você digita ou seleciona, etc [17]. 

Através  do  Dicionário  Fonético,  poderá  ser  adicionadas  palavras  de  origem  estrangeira  ao 

dicionário do Virtual Vision, assim, ele poderá falar corretamente essas palavras. 

Existe ainda um sistema de treinamento para o Virtual Vision, ele pode ser acessado na pasta de 

ajuda do Painel de Controle, escolhendo o botão "Treinar teclas de navegação". 

 

 

4.4    Painel de controle do Virtual Vision

 

Para acessar o painel de controle do Virtual Vision, basta pressionar simultaneamente a tecla Ctrl e 

a tecla 0 do teclado numérico. Lembre-se que o teclado numérico será compartilhado pelas funções de 

controle do Virtual Vision, e pelo controle do mouse através do teclado, caso a opção Utilizar Teclas do 

Mouse esteja ligada. 

Desta forma, se não ouvir a mensagem que o Painel de Controle do  Virtual Vision está ativo 

quando apertar Ctrl 0, experimente apertar a tecla Ctrl+F3. Quando ouvir a mensagem "Teclas do mouse 

desligadas", então o teclado numérico estará pronto para controlar o Virtual Vision [17]. 

No Painel de controle será apresentado quatro pastas de propriedades, que serão acessadas através 

de teclas de atalho,como mostra a figura 4.2.

 

Figura 4.2 - Janela  das pastas de propriedades [17]
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–Alt+M  ativará a pasta de configurações do modo de trabalho, onde estão a maioria das opções de 

configuração do Virtual Vision.

–Alt+V  ativará a pasta de configurações de voz, onde estão as opções de controle das 

características das vozes utilizadas para falar cada um dos diversos tipos de informações que o Virtual  

Vision poderá oferecer.

–Alt+D  ativará a pasta do Dicionário Fonético. Quando o Virtual Vision não estiver pronunciando 

uma palavra corretamente, o que deve acontecer com freqüência para palavras de origem estrangeira, 

podendo adicionar esta palavra e sua transcrição fonética correta ao dicionário fonético.

–Alt+A  ativará a pasta de Ajuda, onde poderão obter informações sobre como o  Virtual Vision 

funciona, como utilizá-lo e configurá-lo, além de treinar a operação das teclas de controle do teclado 

numérico (com a função de treinamento ligada, será ouvido o que cada tecla de controle faz, conforme 

sejam pressionadas). 

–Para sair do painel de controle, basta pressionar a tecla ESC. Se quiser desligar o Virtual Vision, 

vá até o botão "Desligar o  Virtual Vision" apertando a tecla Tab diversas vezes e pressione a barra de 

espaço quando estiver sobre este botão. 

 

 

4.4.1 Pasta de Configurações do Modo de Trabalho

 

Nesta pasta serão encontrados  4 painéis de opções sobre diferentes assuntos, apresentando  ainda 

o ambiente de trabalho destas pastas. A figura 4.3 apresenta a configuração do Modo de Trabalho.

 

 



Figura 4.3  - Janela de trabalho de Configuração do Modo de Trabalho [17]

 

 

4.4.1.1         Painel  de Detalhamento de Informações do Windows

 

 Poderá  ser  configurado  neste  painel  o  que  o  programa  deverá  dizer  sobre  os  controles  do 

Windows conforme eles recebam o foco de entrada, e também o que o programa deverá dizer sobre 

eventos gerados pelo Windows [17]. 

Existem as seguintes opções que estão apresentadas na figura 4.4.

 

 

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id=_x0000_i1051 
style="WIDTH: 396.75pt; HEIGHT: 251.25pt" type = "#_x0000_t75" coordsize = 
"21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata o:title="ModoTrabalho" src 
= "./Mono2382001_arquivos/image051.png" grayscale = "t"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->



Figura 4.4 - Janela  do Detalhamento de informações do Windows [17]

 

 

– Falar eventos sendo gerados pelo Windows: se esta opção estiver ligada, será avisado sobre os 

eventos  que  ocorram  nas  janelas  do  Windows,  como  por  exemplo,  uma  janela  que  começa  a  ser 

movimentada ou a ter seu tamanho alterado, ou uma barra de rolagem que esteja sendo arrastada ou 

fixada.  

– Falar propriedades dos controles do Windows: quando esta opção estiver ativada, pode-se ouvir 

as propriedades dos controles do Windows. Por exemplo, em uma caixa de verificação, será dito se ela 

está marcada ou não; em um menu, será dito se ele ainda contém ou não submenus, em qualquer controle, 

será dito se ele está desabilitado, etc. Recomenda-se que mantenha esta opção sempre ligada. 

–Falar tipo de controle do Windows:  esta opção permite mostrar em que tipo de controle se 

encontra, ou seja, se ele é um botão, se é um item de menu, se é uma caixa de verificação, um item de 

uma lista, etc. 

–Falar apenas informações essenciais: quando já estiver bastante familiarizado com o Windows, 

poderá ativar esta opção, e assim, algumas mensagens consideradas supérfluas, não serão mais faladas. 

Por exemplo, com esta opção desligada, sempre que uma janela for ativada, escutarão a mensagem 

"Janela Ativada" e o nome da janela, mas se esta opção estiver ligada somente o nome da janela será 

falado, ou seja, presume-se que já estejam bastante treinado para saber que as ações que foram tomadas 

fizeram com que uma janela fosse ativada. 

Da mesma forma, algumas outras mensagens são filtradas,  por exemplo,  mesmo que a opção 

"Falar tipo de controle do Windows" esteja ligada, assim não ouvirão mais a mensagem "item de menu" 

quando selecionar um item de menu, ou a mensagem "item de lista" quando selecionar um item de uma 

lista, pois presume-se que você já sabe o que está fazendo e em que tipo de controle você deve estar, 

apenas ouvindo o nome ou valor do mesmo [17]. 

– Falar teclas de atalho: com esta opção ligada, irão ouvir a tecla de atalho do controle onde se 
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encontram, caso exista uma tecla de atalho. A tecla de atalho é uma combinação de teclas, normalmente 

Alt + uma letra, que fazem um determinado menu, botão, ou qualquer tipo de controle ser acionado, sem 

que se tenha que deslocar até ele. 

–Ajuda automática no painel de controle: se esta opção estiver ligada, sempre que estiverem  na 

janela do painel de controle do Virtual Vision, irá ouvir uma explicação do que cada opção faz, conforme 

seja passada por elas.

 

 

4.4.1.2         Painel de Pronúncia de teclas pressionadas

 

Podem marcar neste painel os tipos de teclas que pretendem ser  faladas conforme as pressionam. 

As opções estão apresentadas na figura 4.5. 

 

 

 

Figura 4.5 – Janela de Pronúncia de teclas pres sionadas [17]

–Falar teclas alfa-numéricas: falará todas as letras e números que irão ser pressionadas. 

–Falar teclas de navegação: falará as teclas de setas, page up, page down, etc. 

–Falar teclas de controle: falará teclas como control, shift, alt, esc, teclas de função, etc. 
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–Falar palavras digitadas: falará a última palavra digitada quando for pressionada na barra de 

espaço ou a tecla tab ou a tecla Enter. Esta função é um pouco limitada.Para que se possa  corrigir uma 

palavra  que  esteja  digitando  utilize  apenas  a  tecla  backspace.  Outras  teclas,  como delete  não  serão 

identificadas e o resultado que será falado acabará sendo diferente do que realmente está na tela.  

 

 

4.4.1.3         Painel Opções de controle 

 

Neste painel será apresentado as opções de Controle, que são demonstradas na figura 4.6 a seguir.

 

Figura 4.6  - Janela Opções de Controle [17]

 

 

–Usar teclas de navegação alternativas:  esta opção faz com que o  Virtual Vision  passe a ser 

controlado pelas teclas de função ao invés das teclas do teclado numérico.

–Utilizar teclas do mouse: quando esta opção for ligada, o controle do mouse através das teclas do 

teclado numérico será permitido. Note que o teclado numérico será então compartilhado entre as teclas do 

mouse e o controle do Virtual Vision. 

Para alternar o teclado numérico entre essas duas funções, deve-se pressionar a tecla Ctrl+F3. 

Pressionando esta tecla, o Virtual Vision mostrará  qual a função atual do teclado numérico. 

–Ativar rastreamento com teclas do mouse: se esta opção estiver marcada, sempre que ligar ou 

desligar as teclas do mouse (pressionando Ctrl+F3), o modo de rastreamento do mouse também será 

ligado ou desligado. Com o rastreamento do mouse ligado pode-se saber qual controle ou janela o cursor 
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do mouse está, conforme o movimento feito .  

 
 

4.4.2 Pasta de configurações de voz

 

O Virtual Vision permite que seja utilizado tonalidades de voz e velocidades de pronúncia 

diferentes para cada tipo de informação a ser falada [17]. É dentro desta pasta que  poderá ser configurada 

estas opções. Na figura 4.7 serão mostradas as opções da configuração de voz .

 

 

 

Figura 4.7 -  Janela  da Configuração de Voz [17]
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–Volume da voz: permite que se possa regular o volume da voz do sintetizador. Também pode -se 

utilizar as teclas Ctrl - e Alt -  do teclado numérico para, respectivamente, diminuir e aumentar o volume 

da voz.

 –Controle de sobreposição: se estiver acostumado a digitar muito rapidamente e estiver com a 

opção de falar teclas alfa-numéricas ligada, o sintetizador não conseguirá terminar de falar cada tecla 

pressionada e com isso  escutará apenas ruídos. Diminuindo a taxa de sobreposição através deste controle, 

o programa esperará alguns décimos de segundo antes de falar cada tecla pressionada, assim, se outra 

tecla for pressionada neste intervalo de tempo ele não dirá mais a tecla que foi digitada anteriormente. 

Desta forma, o Virtual Vision fica muito mais agradável de ser utilizado.

–  Voz utilizada para pronunciar textos: apresentarão duas barras de posição onde controlará a 

tonalidade e a velocidade de pronúncia para que quando o Virtual Vision tiver que falar textos e teclas  

que estão sendo pressionadas. 

–Voz utilizada para identificar o controle do Windows que esteja em foco: serão apresentadas 

duas barras de posição onde controlará a tonalidade e a velocidade de pronúncia, quando o Virtual Vision 

tiver que falar informações sobre o controle do Windows que acabou de receber o foco de entrada. 

–Voz utilizada para pronunciar propriedades de controles e eventos do Windows: terão duas 

barras de posição onde controlará a tonalidade e a velocidade de pronúncia para quando o Virtual Vision 

tiver que falar as propriedades de um controle ou eventos gerados pelo Windows. 

– Voz utilizada para identificar o controle do Windows que esteja sob o cursor do mouse: serão 

mostradas duas barras de posição onde controlará a tonalidade e a velocidade de pronúncia, para que 

quando o Virtual Vision tiver que falar qual o controle que está sob o cursor do mouse, quando o modo de 

rastreamento do mouse estiver ligado.  

 

4.4.3    Pasta Ajuda do Virtual Vision 

 

Nesta pasta existem vários botões. Cada um dará algum tipo de explicação sobre o Virtual Vision. 

A seguir os botões de ajuda serão mostrados na figura 4.9.  

 

 



Figura 4.8  - Interface do Ajuda do Virtual Vision [17]

 

 

 

–Como utilizar o Windows : este botão dará uma introdução sobre o Windows  e seus conceitos, 

teclas que podem ser utilizadas para selecionar textos, etc. 

– Introdução ao Virtual Vision: este botão dará uma breve introdução sobre os principais recursos 

do Virtual Vision. 

–As  opções  do  Virtual  Vision:  este  botão  dará  as  informações  que  estão  sendo  lidas  neste 

momento. 

 –Treinar teclas de navegação: apertando este botão, deverá ativar o modo de treinamento. Feito 
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isso, pressionando cada tecla de controle do teclado numérico será ouvido explicação do que essa tecla 

faz. Para sair do modo de treinamento, basta pressionar a tecla Esc. 

4.4.4 Pasta do Dicionário Fonético 

 

Na pasta  do dicionário fonético poderá ser adicionadas  palavras de origem estrangeira  e  suas 

respectivas  transcrições  fonéticas  ao  dicionário  do  Virtual  Vision,  para  que  essas  palavras  sejam 

corretamente pronunciadas [17]. 

A pasta do Dicionário Fonético contém duas áreas de texto. Na primeira deve-se digitar a palavra 

e na segunda a transcrição fonética desta palavra.Para saber quais os fonemas que podem ser usados  na 

transcrição fonética, pressione a tecla Tab para acessar a lista de fonemas. 

Pressione a tecla Enter quando estiver sobre o fonema desejado e este fonema será adicionado à 

área de texto da transcrição fonética.  Repita o processo várias vezes para completar a transcrição da 

palavra.Pode-se também testar a pronúncia tanto da palavra quanto da transcrição fonética, usando as 

teclas de atalho Alt+P e Alt+F. Para finalmente adicionar a palavra ao dicionário basta pressionar a tecla 

Enter (desde que não estejam na lista de fonemas).

 Existe também uma lista de palavras logo abaixo das áreas de texto. Esta lista contém todas as 

palavras existentes no dicionário, podendo assim, selecionar uma palavra na lista e apagá-la pressionando 

a tecla Delete. Esta pasta contém ainda alguns botões, que serão demonstrados na figura 4.8.
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Figura 4.9  - Interface do Dicionário Fonético [17]

–Falar Palavra: equivale a pressionar a tecla Alt+P

–Falar Transcrição Fonética: equivale a pressionar a tecla Alt+F

– Adicionar Palavra: equivale a pressionar a tecla Enter.

 –Apagar  palavra:  equivale  a  pressionar  a  tecla  Delete  quando  um  item  da  lista  estiver 

selecionado.

–Apagar Tudo:  apaga todo o dicionário fonético.

 

  

4.5      Depoimento de um deficiente visual que utiliza o Virtual Vision

 

O  depoimento  é  de  Anderson  de  23  anos  portador  de  deficiência  visual  e  funcionário  da 

Micropower  que  presta  suporte  técnico ao software.  A entrevista  foi  feita  pela  Animes,  Agência  de 

Notícias do curso de Jornalismo do Centro Universitário de São Caetano do Sul [19].

 

Animes: Como funciona o Virtual Vision?

 

Anderson: Virtual Vision é  um programa leitor de telas. Todas as informações que estão na tela do 

computador são faladas através de  um sintetizador.

 

Animes: Você já utilizava computadores antes do Virtual Vision?

 

Anderson: Sim. Eu comecei a utilizar computador em maio de 1997.

 



Animes: É o primeiro software desse tipo que utiliza para auxiliá-lo?

 

Anderson: Não. Em 97 eu tive contato com outro programa que só funcionava em MS-DOS. Era bastante 

limitado, mas valeu a experiência. Depois, em 98, no curso de programação, passei a utilizar o ambiente 

Windows e conheci um produto semelhante ao Virtual, mas este era de fabricação estrangeira.

Animes: O software o auxilia apenas no trabalho ou seu uso se estende a outras atividades?

 

Anderson: O software me auxilia em muitas atividades além do trabalho. Para citar algumas, posso dizer 

que  consulto  minha  conta  bancária  via  internet,  mando  cartas  para  pessoas  de  visão  normal,  faço 

downloads de música, leio jornais, enfim, dá para fazer uma infinidade de coisas.

 

Animes: Você encontrou ou encontra alguma dificuldade para utilizá-lo?

 

Anderson: Não. O fato do software falar português faz com que seu uso seja muito fácil. Digo isso 

porque o outro programa que utilizei no curso de programação só falava inglês.

 

Animes: O próprio deficiente pode instalá-lo?

 

Anderson: Sim. O Virtual Vision tem um menu de instalação falado.O próprio software indica as teclas a 

serem pressionadas para fazer a instalação.

 

Animes: É necessário conhecimento prévio de computação para o deficiente utilizar com plenitude o 

software?

 

Anderson: Certamente que sim. O Virtual Vision é apenas uma ponte entre o usuário deficiente visual e o 

microcomputador.  Nós utilizamos o mesmo  Word,  o mesmo  Excel,  enfim, os mesmos softwares que 



vocês utilizam para executarem suas tarefas do dia-a-dia.

 

Animes: A Micropower realiza projetos ou programas de cunho social?

 

Anderson: Através de parcerias com o Bradesco e a empresa Brasil Telecom, o Virtual Vision é doado 

aos deficientes visuais.  Essa é uma forma de permitir  que meus companheiros tenham acesso a esta 

ferramenta tão útil para nós.

 

Animes: Como provedor de suporte, quais são as maiores queixa contra o produto?

 

Anderson: Geralmente,  os usuários reclamam do fato de que o programa não acompanha com tanta 

rapidez as novidades que estão no mercado. Nosso produto hoje está 100% compatível com as versões 95 

e 98 do Windows, 95 e 97 do Office e 5.0 e 5.5 do nternet Explorer. Com um pouco de paciência para 

configurar o Windows ME e Office 2000, estes também podem ser utilizados. 

 

Animes: O software é vendido apenas no Brasil?

 

Anderson: Não. Através de um representante em Lisboa, já temos alguns usuários também em Portugal. 

O software já foi apresentado ao presidente da Microsoft em Seatle, nos EUA, e acabou recebendo o 5º 

lugar num concurso internacional no qual era o único representante brasileiro. O prêmio está exposto em 

um museu de tecnologia nos EUA e teve o mérito de ser citado no livro de Bill Gates – dono da Microsoft 

– a maior empresa de tecnologia de informática no mundo.

                  

 

4.6     Entrevista feita com uma deficiente visual que utiliza o Virtual Vision  

 



A entrevista foi dada a Wanizia Aparecida Figueiredo, que está cursando o ultimo ano do curso de 

Ciência da Computação na Unit – Centro Universitário do Triângulo de Ubelândia. A entrevistada foi 

Ana Lúcia Bonan, portadora de deficiência visual e moradora da cidade de Araguari. Ela está cursando o 

7◦ Período do curso de Nutrição na Unit, em Uberlândia e utiliza o Virtual Vision para auxilia-la no uso 

do computador.

Pergunta: Quando você começou a usar o Virtual Vision ?

 

Resposta: Comecei a usá-lo em março deste ano.

 

Pergunta: Como você conseguiu o Virtual Vision ?

 

Resposta: Os portadores de deficiência visual sendo correntista Bradesco, comprovando a sua 

deficiência, solicita ao gerente um pedido do programa para micropower. Este pedido é enviado para o 

Bradesco e repassado  para o cliente com a liberação de uma senha . 

 

Pergunta: O que você achou do Virtual Vision ?

 

Resposta: Gostei muito, pois apesar de minha deficiência ser subnormal, não conseguia ler nada que 

estava na tela, tornando assim  impossível utilizar o computador.

 

Pergunta: Onde você faz a atualização do Virtual Vision ?

 

Resposta: A atualização pode ser feita pela internet.

 

Pergunta: Quais as vantagens em relação ao Virtual Vision ? 



 

Resposta: Primeiramente, o programa permite fazer leitura do texto, e dizer tudo que está sendo digitado. 

Este programa permite trabalhar com todas as barras de ferramentas do Word e outros programas. Permite 

conversar com outras pessoas através da internet, mas é claro que somente se estiver com o ICQ. Mas é 

bom lembrar que o deficiente tem que ter um conhecimento básico em informática, pois o programa só 

faz leitura. 

 

Pergunta: Você teve alguma dificuldade de usá-lo ?

Resposta: Sim. Pois não sabia como utilizar o painel de controle e ficava com medo de apagar alguma 

coisa que estivesse relacionado com o programa.

 

Pergunta: Quais as desvantagem em relação ao Virtual Vision ?

 

Resposta: Quando estou na internet o programa repete muito, tornando minhas consultas demoradas e 

cansativas. O programa também tem um sotaque que as vezes fica difícil saber o que ele está me dizendo.  

 

Pergunta: Você utilizava o  computador antes ?

 

Resposta: Não. 

 

Pergunta: Você conhecia outros programas para deficientes ?

 

Resposta: Já conheci outros programas, foi numa escola em Goiânia, entre eles o Dosvox e Shew Vox, 

ambos para  MSDOS.

 



            A deficiente Ana Lúcia apresar de conhecer outros softwares, escolheu o Virtual Vision para 

trabalhar pela facilidade de usar seus aplicativos e de poder usar a internet.

 

 

4.7      Conclusão

 

            O Virtual Vision possui algumas funções que possibilita ao deficiente visual executar suas tarefas 

junto ao computador. 

 Com este sistema, os deficientes poderão trabalhar com vários aplicativos, atendendo assim, às 

suas necessidades e fazendo com que eles se tornem independentes de outras pessoas e  capazes de  

concorrerem ao mercado de trabalho e desenvolverem  suas tarefas do dia-a-dia.

5       CONCLUSÃO

 

 

O uso da informática aplicada na educação a cada dia que passa vem ajudando nas diversas áreas, 

causando um impacto na sociedade. Principalmente nas escolas, onde a informática vem demonstrando 

ser  de  grande  auxílio  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  e  são  utilizados  softwares  que  têm por 

objetivo auxiliar em um determinado conteúdo. 

Cabe assim, aos professores e coordenadores de escolas fazer com que a utilização do computador 

realmente  seja  feita  de  uma  forma  criativa,  buscando  levar  o  aluno  ao  enriquecimento  de  seus 

conhecimentos. Para isso, os professores precisam ser preparados para assumir o papel de facilitador da 

construção  dos  conhecimentos,  procurando  ter  domínio  do  computador  e  dos  diferentes  softwares 

educacionais. 

A informática encontra-se também presente  no tratamento dos deficientes onde são utilizados 

softwares e hardwares capazes de atenderem a esses deficientes buscando auxiliar uma classe de usuários 

carentes de recursos tecnológicos, mostrando que estes deficientes são capazes de utilizar o computador e 

fazer suas tarefas do dia-a-dia, e se destacarem no mercado de trabalho como uma pessoa normal. 



Existem softwares  e  hardwares  que  podem ser  aplicados  para  atender  à  necessidade  de  cada 

deficiência  e  assistenciar  os  seus  portadores  a,  resultando  assim  na  recuperação  e  reintegração  do 

deficiente na sociedade.

Estes softwares podem ser aplicados a educação dos deficientes, porém para a utilização desses 

softwares pelos portadores de alguma deficiência ou dificuldade, deve-se antes ser verificado quais as 

necessidades do portador de deficiência e avaliar quais as preferências e adequação quanto a um ou outro 

sistema de representação para comunicação.

Observa-se assim, que para a utilização de softwares para os portadores de alguma deficiência 

deve-se primeiramente observar as interfaces. Essas interfaces ajudarão a escolher um software específico 

a cada deficiência, onde será necessária uma equipe multidisciplinar que fornecerá as diretrizes básicas 

para a utilização de recursos adequados ao desenvolvimento dos portadores de deficiência.

É importante também que os pais tenham cooperação e busquem informações para as atividades 

educacionais. E que as escolas ofereçam um ensino especial, e que haja um investimento no treinamento 

de seus professores para que os mesmos possam manipular os materiais desenvolvidos com segurança e 

eficiência, evitando danos e transtornos.

Um estudo que está em crescente evolução é a utilização de recursos tecnológicos para deficientes 

visuais. Um sistema em destaque é o Virtual Vision que se destina aos portadores de deficiência visuais, e 

funciona em qualquer programa Windons 95 e Internet.

            Este sistema permite que o deficiente execute suas tarefas após a ativação do Virtual Vision, 

fazendo que sejam faladas as informações sobre qual controle ou janela o deficiente estará ativando, 

podendo ter uma série de opções que permitem ser ouvidas  teclas, letras e palavras, conforme elas são 

digitadas.

Com o Virtual Vision os deficientes poderão interagir com computador para fazerem suas tarefas e 

buscar novas pesquisas através da internet. 

Sugestões para trabalhos futuros: O Virtual Vision deveria melhorar em seu sotaque, onde deixaria 

uma maior clareza no que o sistema está fazendo naquele exato momento. Também poderia ter mais 

opções de idiomas, onde ficaria mais fácil do deficiente trabalhar com seus aplicativos, e as consultas pela 

internet poderia ser menos repetitiva, para que a consulta não torna-se cansativa ao deficiente.
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	2        INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
	· Colméia: Adaptador colocado sobre o teclado, onde cada furo permite  atingir uma tecla. Dessa forma, a pessoa pode arrastar a mão sobre a "tábua" e escolher a tecla  desejada.
	· Telas Sensíveis ao Toque: São telas do computador que aceitam entrada de dados diretamente pelo monitor. As telas sensíveis ao toque proporcionam ao usuário um MENU com opções a serem escolhidas através de um toque. Muitas dessas telas dispõem de sensores nela própria ou perto dela, com a capacidade de detectar o toque de um dedo. Existe outro método que utiliza a pressão sobre uma plataforma acoplada ao monitor comum.Sensores sob tal plataforma ou caixa plana medem o peso do monitor em vários pontos,identificando assim quando uma parte da tela é tocada[5].
	· Reconhecimento de Voz: O reconhecimento de voz está disponível para pessoas com circunstâncias que as impedem que usem um teclado assim como pessoas que não têm habilidades para datilografar ou que necessitam manter suas mãos livres. Estes sistemas (softwares) trabalham reconhecendo os fonemas que montam a palavra falada. Uma vez que o software " foi treinado " para reconhecer a voz do usuário,  as velocidades de até 100 palavras por minuto podem ser alcançadas [5]. O software moderno de reconhecimento de voz consegue um grau elevado de exatidão e tem a habilidade de aprender com erros tornando-se mais exato com uso crescente. 
	· WINDOWS: O Windows possui recursos que facilitam o acesso de deficientes. Pode ser configurado o mouse com rastro, o aumento de ícones e caracteres, a lente de aumento (para  aumentar uma determinada parte da tela), os filtros para o teclado, os avisos visuais ao invés de avisos sonoros, o aumento de contraste e a emissão de sons em geral.
	· Leitura Eletrônica: As máquinas eletrônicas da leitura convertem o texto impresso, tal como a página de um livro, em o discurso eletrônico ou a saída de Braille. Estes trabalham fazendo a varredura da página para produzir um resumo eletrônico, que será lido pelo software especial de reconhecimento de caráter ótico (OCR). A exatidão depende do o tipo e qualidade do texto impresso na página mas, com todas as tecnologias, está melhorando muito rapidamente. O texto escrito a mão não pode atualmente ser reconhecido, mas este pode ao menos ser ampliado e indicado para aqueles que têm alguma problema de vista. 
	· Adaptador de Monitor de Vídeo: Permite aumentar as letras e figuras da tela, auxiliando àqueles que possuem problemas de visão.
	· Acionadores:Os acionadores substituem o mouse, podendo ser disparados  com um leve balanço da cabeça, por serem extremamente  sensíveis.

	· Apontador: O apontador pode ser usado por qualquer pessoa que tenha total controle dos movimentos da cabeça, pois este geralmente é preso a mesma e necessita de um movimento preciso e exato para emitir um comando. Dependendo do grau de deficiência motora do usuário esse dispositivo pode ser usado simultaneamente com uma tela sensível ao toque ou um teclado alternativo [6].
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