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Título do projeto Interação 3D com retorno de áudio para identificação de objetos virtuais tridimensionais acessíveis aos usuários
com deficiência.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Contextualização Com o advento da tecnologia cada vez mais se tem utilizado ambiente virtual em três dimensões em diversas
áreas, mas infelizmente muitos não são acessíveis a deficientes visuais criando uma exclusão digital.
/ motivação
Problema de
pesquisa

Falta de uma interação 3D acessível a deficientes visuais permitindo que o usuário consiga identificar formas
virtuais tridimensionais com baixo custo e autonomia.

Objetivo geral
da pesquisa

O desenvolvimento de uma nova técnica de interação 3D acessível a deficientes visuais utilizando propriocepção
e retorno auditivo para identificação de objetos tridimensionais.
Al-Khalifa em 2012 propõe uma estratégia de identificar objetos com realidade virtual e smartphones, mas sem
autonomia do usuário, pois a técnica retorna por áudio o nome do objeto identificado por visão computacional.
Nanayakkara et al. em 2012 e 2013 propõem um técnica semelhante, diferenciada por utilizar o smartphone
como um ponteiro de modo que para onde for apontado será utilizado um algoritmo de reconhecimento e o
sistema retorna em áudio o nome do objeto identificado, também sem dar autonomia ao usuário. Foi realizada
uma revisão sistemática que analisou também um total de 33 trabalhos, incluindo os já citados.

Trabalhos
relacionados

Justificativa e
relevância

No mundo são estimados 285 milhões de pessoas com deficiência visual grave e com o advento da tecnologia
cada vez mais se tem utilizado ambiente virtual 3D em diversas áreas, mas infelizmente muito não são acessíveis
criando uma exclusão digital. Alguns trabalhos tentam minimizar o problema, porém nenhum deles até hoje
utilizou interação 3D acessível aos deficientes visuais que permita aos mesmos identificar objetos virtuais com
autonomia. A técnica pode ser útil também para usuários sem deficiência em determinados contextos de uso.

Proposta para
Solução

Desenvolver uma nova técnica de interação 3D acessível a deficientes visuais que permita que o deficiente
consiga, com autonomia, identificar um objeto virtual utilizando propriocepção combinada com audição como
retorno de toques simulados no objeto, usando um dispositivo de baixo custo.

Dados

Serão coletados apenas os dados dos testes realizados e dois questionários, um sobre a categorização do usuário e
o outro sobre a experiência de utilizar a interação.

Forma de
validação

Por meio do uso de um protótipo desenvolvido com a técnica de interação por deficientes visuais, validando se o
usuário consegue distinguir objetos tridimensionais como cubo, esfera e cilindro apenas com a interação.

Limitações

Não se sabe se o usuário consegue distinguir se é uma esfera (3D) ou um circulo (2D) quando utiliza o protótipo,
e também não se sabe se o mesmo consegue fazer um modelo tridimensional mental da forma.

Resultados
esperados

Contribuições científicas: Uma nova técnica de Interação em 3D acessível a deficientes visuais utilizando
propriocepção e retorno auditivo e testes formais desta técnica com deficientes visuais.
Contribuições tecnológicas: Um sistema que implementa essa técnica para o reconhecimento de formas
geométricas simples.

MÉTODO DE PESQUISA [para cada item, marque todas as opções adequadas para seu projeto]
Gênero

[x] Pesquisa teórica

[x] Pesquisa prática

Natureza

[x] Pesquisa básica/pura

[x] Pesquisa aplicada

Objetivo

[ ] Pesquisa descritiva

[x] Pesquisa exploratória [ ] Pesquisa explicativa

Abordagem

[ ] Pesquisa quantitativa

[ ] Pesquisa qualitativa

[x] Pesquisa mista (quali-quanti)

Procedimento(s)
técnico(s)

[x] Pesquisa experimental
[x] Pesquisa bibliográfica
[ ] Pesquisa documental
[ ] Pesquisa ex-post-facto
[ ] Pesquisa de levantamento

[x] Pesquisa com survey
[ ] Estudo de caso
[ ] Pesquisa participante
[ ] Pesquisa-ação
[ ] Pesquisa etnográfica

[ ] Pesquisa netnográfica
[ ] Teoria fundamentada em dados (grounded theory)
[ ] Ciência do projeto (Design science research)
[ ] [outro – escrever]

Fonte(s) de dados

[x] pesquisa de laboratório

[ ] pesquisa de campo

[x] pesquisa bibliográfica [ ] [outro – escrever]

[x] medição
[x] questionário
[x] entrevista
[ ] grupos focais

[x] formulário
[ ] benchmark

[x] observação (direta / participante)
[ ] diário de campo / notas de campo
[ ] análise documental (ou de artefatos)
[ ] [outro – escrever]

Técnica(s) /
Instrumento(s) de
coleta de dados

[x] Análise quantitativa:
Técnica(s) de análise [x] Estatística descritiva
[ ] Estatística inferencial
de dados
[ ] [outro – escrever]

[ ] Pesquisa empírica

[ ] Pesquisa metodológica

[ ] [outro – escrever]

[ ] Análise qualitativa:
[ ] Análise de conteúdo
[ ] Análise do discurso
[ ] [outro – escrever]
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Preparo da qualificação
Exame de qualificação
Escrita da dissertação
Escrita de artigo
Depósito da dissertação
(Outros)
i

Esta ficha é uma adaptação da usada no “VIII Workshop de Teses e Dissertações em Sistemas de Informação (WTDSI 2015)” realizado como parte
do “XI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2015)”

