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Faculdades incentivam universitário a utilizar os conhecimentos adquiridos para dar qualidade de 
vida aos mais necessitados  
 
Quem navega pela internet sabe que a rede mundial é recheada de informações visuais, incluindo 
textos, links, fotos, banners e imagens em movimento. E naturalmente imagina que os criadores 
dos sites precisam ter uma noção estética bastante apurada ou pelo menos visualizar o que estão 
produzindo para causar boa impressão. Mas este é um paradigma que tende a ser quebrado. 
Os deficientes visuais acabam de ganhar uma ferramenta que pode ajudá-los a construir uma 
home page. 
 
A iniciativa partiu de um grupo de universitários que estuda na Faculdade de Informática e 
Administração Paulista (Fiap), na Aclimação. Juliana Maria Lopes, Rafael Moraes Natali, Edson 
Soarez Filenti e Daniela Paiva Brasil, do 3.º ano do curso de Tecnologia em Processamento de 
Dados, criaram o projeto "De olho na web" - um software que ensina os deficientes visuais a 
construírem sites. 
 
Mais do que formar profissionais, as instituições de ensino superior da região mostram-se a cada 
dia mais preocupadas em educar para novas realidades. Há desde atendimentos odontológicos 
gratuitos até projetos que levam entretenimento ou profissionalização às comunidades carentes. 
As iniciativas citadas nesta edição mostram universitários que aprendem a exercer a profissão na 
prática, desenvolvendo a solidariedade e ajudando no exercício da cidadania. 
 

 
Leia mais: 
 
Estudante pluga os deficientes na internet  
Renata Gama  
 
Proposta da Fiap cria "livro falado" e garante interação do usuário com a web  
 
Como uma pessoa que não enxerga pode criar um produto de comunicação tão rico em imagens 
quanto uma home page na internet? A resposta está em um conceito simples, adotado em um 
projeto social da Faculdade de Informática e Administração Paulista (Fiap), na Aclimação, e 
coordenado por Juliana Maria Lopes, Rafael Moraes Natali, Edson Soarez Filenti e Daniela Paiva 
Brasil, do 3.º ano de Tecnologia em Processamento de Dados. 
 
Eles explicam que os websites são construídos por meio de uma linguagem de códigos chamada 
HTML. Tudo o que o programa "De olho na web" faz é ensinar os usuários a entenderem e a 
usarem essa linguagem. "É um livro falado", define Juliana, a idealizadora. Navegando pelo 
programa, que conta com simuladores de voz encontrados gratuitamente na rede mundial de 
computadores, o deficiente aprende os princípios básicos de programação de um site, passo a 
passo. Lançando mão de recursos como tabelas e grades transparentes - muito usados pelos 
webdesigners em propostas profissionais -, os deficientes visuais criam na mente uma noção 
espacial de todo o site. Assim, posicionam os elementos na tela, conforme querem. 
 
ARQUIVO COMUM 
 
Como toda a home page é produzida em linguagem de programação, ela pode ser feita 
 
um arquivo de texto comum. "Tudo o que eles escrevem, o programa lê em voz alta." Dessa 
forma, os deficientes visuais sabem quando cometem algum erro de digitação. Mesmo assim, 
antes de pôr a página no ar, o software confere se há algum problema no site. 



 
Juliana acredita que o trabalho que fez possa ser muito útil para que os menos favorecidos 
melhorem suas chances de entrar no mercado de trabalho. "Ajuda o deficiente visual a encontrar 
um rumo, ter condições para ter uma profissão e para se desenvolver." 
 
 
O programa pode ser baixado gratuitamente na internet, pelo site www.deolhonaweb.com.br. 
Para que ele funcione plenamente é necessário que o usuário tenha instalado em seu micro os 
programas Jaws, DOS Vox, Virtual Vision e outros sintetizadores de voz gratuitos. Todo o pacote 
de programas pode ser encomendado, sem custo, também pelo site. 
 
SONHO 
 
A idéia, segundo a universitária, veio pela primeira vez durante uma noite de sono. "Eu sonhei 
que estava em uma palestra sobre inclusão digital de deficientes visuais", explica Juliana. Acordou 
inspirada. Já tinha os primeiros contornos do trabalho que faria para a conclusão do curso. 
 
A proposta acabou prontamente aceita pelos colegas da Fiap e também foi abraçada pela 
faculdade. Foram nove meses de trabalho e muita pesquisa para acertar todos os detalhes. 
 
Para colocar tudo em prática, o grupo teve a ajuda do aluno de Administração Carlos Alberto 
Alves, de 49 anos. Ele perdeu a visão há sete anos, em conseqüência de complicações de diabete. 
Para não ficar desatualizado, descobriu uma série de ferramentas na internet que o ajudam a 
navegar e a usar o computador sozinho. 
 
Logo, ele passou as dicas para os colegas. "É uma iniciativa muito boa. Porque a vida continua e 
você tem de encontrar formas de lutar e superar as barreiras." 
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