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Grandes avanços na tecnologia digital proporcionam todo tipo de benefícios à sociedade - entre 
eles, oportunidades que alteram a vida de pessoas com deficiências físicas. As inovações dessa 
ordem vão de aparelhos auditivos digitais e implantes de cóclea (uma parte do ouvido) a 
próteses computadorizadas de membros. Infelizmente, esses produtos são sempre relegados a 
um gueto conhecido como "tecnologia auxiliar", cujos preços elevados e distribuição limitada 
os colocam além do alcance de muitas pessoas que poderiam se beneficiar de seus efeitos. 
 
A Intel está tentando mudar isso como parte de um grande esforço empresarial na área de 
saúde. Sua nova divisão Digital Health Group acaba de lançar um produto admirável, o Intel 
Reader, projetado para tornar materiais impressos acessíveis a milhões de pessoas para quem 
ler é difícil ou impossível, seja por causa de problemas de visão ou incapacidade de 
aprendizado, como a dislexia. 
 
O Intel Reader é um sucesso porque faz um trabalho muito bom na integração de três 
tecnologias bem estabelecidas. O aparelho usa uma câmera digital para captura de materiais 
impressos, reconhecimento óptico de caracteres (OCR, na sigla em inglês) para converter 
material impresso em texto legível por computador e um sintetizador da voz humana para 
transformar o texto em linguagem falada compreensível. 
 
O Reader é um aparelho que pesa 635 gramas e tem o tamanho de um livro. Ele foi projetado 
totalmente para uso por deficientes visuais. Todos os menus são apresentados na forma falada 
e visual - em uma tela branco e preto de 4,3 polegadas que pode ampliar o tamanho das letras 
para cerca de 2,5 cm. Os botões que controlam as funções são grandes e facilmente 
distinguíveis pelas suas formas e colocação. Ao preço de US$ 1,5 mil, o Reader é caro pelos 
padrões dos produtos eletrônicos de consumo, mas relativamente barato para o mercado de 
tecnologia auxiliar, onde os volumes pequenos mantêm os preços elevados. 
 
A principal maneira de colocar conteúdo no Reader é fotografar páginas usando a câmera 
embutida de cinco megapixels com flash. Um equipamento chamado Portable Capture Station 
(US$ 400) torna relativamente rápido e fácil a digitalização de grandes volumes de texto, 
especialmente de livros. Assim que as palavras são capturadas, o Reader começa a conversão 
do texto, e você pode ter a leitura em voz alta enquanto a conversão ainda está sendo feita.  
 
Uma porta USB no aparelho permite que você importe qualquer texto - por exemplo, livros do 
Projeto Gutenberg, que oferece textos de domínio público para download gratuito. 
 
A reprodução de texto para fala é surpreendentemente boa. A voz é robótica, mas com uma 
pronúncia que no geral é correta e de boa inflexão. Você pode ajustar a velocidade de leitura 
para até 500 palavras por minuto. Eu achei incompreensível qualquer coisa mais rápida que 
250 palavras por minuto, mas a habilidade do ouvinte de entender falas muito rápidas melhora 
com o tempo. 
 
A digitalização de material impresso também exige uma certa prática. Embora o software 
tenha sido projetado para compensar as curvas que se formam nas páginas no lugar em que 
elas são costuradas, você precisa a aprender a posicionar a câmera de maneira adequada, 
mesmo que estiver usando o Portable Capture Station. Quando mais simples a formatação do 
livro, maior a probabilidade do processo ser bem-sucedido. Notas de pé de página, por 
exemplo, podem confundir o Reader, e materiais técnicos, como sinais matemáticos, tendem a 
produzir distorções em vez de fórmulas. A Intel diz que isso é uma falha do software OCR.  
 
Apesar das limitações e do preço salgado, o Reader é um passo importante no esforço para a 
tecnologia adaptativa mais acessível. Vamos torcer para que seja o primeiro de muitos.  
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