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INTRODUÇÃO

Pessoas com deficiência física ou motora sempre tiveram grande dificuldade em obter igualdade em seus 

ambientes familiares, de trabalho, estudo e lazer devido a limitações que dificultam a adaptação à práticas do 

cotidiano, isso engloba habilidades e sentidos que uma pessoa com deficiência não consegue desenvolver.

 Atualmente, de acordo com o Ministério da Saúde, existem cerca de 25 milhões de brasileiros com algum tipo 

de deficiência, totalizando 14% da população do país. Na intenção de reverter ou até minimizar esse problema, 

diversas empresas voltaram seu desenvolvimento tecnológico à soluções adaptadas às necessidades e 

limitações dessas pessoas. Para tanto o presente trabalho visa mensurar o quanto a tecnologia pode influenciar 

a vida de pessoas com alguma deficiência e o que já está sendo feito para tal.

CONCLUSÃO

A tecnologia à favor de pessoas com deficiência é 

representada através de equipamentos eletrônicos, 

roupas robóticas e softwares, elementos de uma 

grande evolução em especial nos últimos 10 anos, 

com o crescimento de soluções, além da evolução e 

redução de custos de tecnologias já existentes.

      

          Figura 1: Óculos inteligente para uso de deficientes visuais.
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 Considerando a problemática que envolve o dia a dia 

de todas as pessoas que possuem algum tipo de 

deficiência, a tecnologia sem dúvidas é a principal 

ferramenta para reduzir as barreiras e proporcionar 

uma melhora significativa na qualidade de vida. 

Porém, a quantidade de projetos e ideias não condiz 

com a quantidade de soluções disponíveis no 

mercado, a grande maioria das soluções ainda 

carecem de ajustes e de uma generosa redução de 

custos para que possam ser usufruídas, talvez isso 

não seja um grande problema devido ao ritmo que a 

tecnologia vem avançando, e mesmo que precise de 

mais algum tempo, sem dúvidas a tecnologia será um 

grande facilitador na vida dessas pessoas.Desde óculos destinados a deficientes visuais, 

como o da Figura 1, desenvolvido por estudantes de 

Pernambuco até exoesqueletos, o maior desafio dos 

desenvolvedores é transformar seus projetos em 

soluções acessíveis para atender o público que 

possui algum tipo de deficiência, que hoje totaliza 

mais de 1 bilhão de pessoas de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde.

As Universidades Brasileiras são responsáveis por 

grandes projetos na área, o software MecDaisy, 

desenvolvido na UFRJ é um grande exemplo disso, 

o sistema é capaz de transformar textos escritos 

para a linguagem oral, já a UNESP desenvolveu um 

aparelho capaz de traduzir documentos para a 

linguagem Braille.
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