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Resumo: 

A deficiência auditiva atinge 9,7 milhões de pessoas no Brasil, segundo dados do IBGE 

(2010). Os surdos adotam como língua materna a linguagem de sinais brasileira (LIBRAS), 

para a comunicação. Entretanto, a maior parte da população desconhece LIBRAS, deixando 

uma lacuna de comunicação entre o deficiente auditivo e a população. Dado o problema em 

questão, após a discussão com interpretes de LIBRAS, o presente trabalho construiu um 

modelo e um protótipo de aplicativo de conversão de voz em texto e texto em voz para 

auxiliar a comunicação de deficientes auditivos bilíngues com as pessoas desconhecedoras 

da LIBRAS. Para auxiliar a superar as limitações de qualquer deficiência, a área de 

tecnologia assistiva, contribui trazendo tecnologias que melhoram a vida do portador de 

deficiência. O protótipo foi desenvolvido para a plataforma Android, utilizando o conceito 

de aplicação híbrida, reconhecimento de voz e leitura e reprodução de texto.  O protótipo 

então foi divulgado para comunidade em geral, via redes sociais para todo o Brasil e 

coletados os feedbacks dos usuários quanto ao seu funcionamento e sugestões de melhorias. 

Com base na análise dos dados e o retorno positivo dos usuários, entende-se que o 

protótipo demonstrou estar adequado para o problema em questão, contribuindo com uma 

nova tecnologia assistiva voltada aos deficientes auditivos. 
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