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O que é aprendizado 
de máquina?
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Como o 
aprendizado de máquina 

pode contribuir com a 
acessibilidade?
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Exemplos...
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A maioria das pessoas que ouvem não 
entende a linguagem de sinais.
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Syed Ahmed, 
assistente de pesquisa no Rochester 

Institute of Technology, em 2017, utilizou 
sistemas de visão computacional, aprendizado de 
máquina e sistemas embarcados para transformar 
a linguagem de sinais americana em palavras que 

podem ser lidas em uma tela de vídeo.
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 … algoritmos de visão computacional 
e de aprendizagem de máquina podem, 

automaticamente, converter não somente sons 
em texto, mas também pode converter os vídeos 

com linguagem de sinais em texto, sendo um 
grande benefício para a comunicação das 

pessoas surdas ou com perda auditiva.
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A Cloud Vision API fornece recursos 
avançados de análise de imagens. 

A Interface de Programação Cloud Vision 
permite que os desenvolvedores de aplicativos 

criem a próxima geração de aplicativos que 
podem ver e entender o conteúdo das imagens.
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O futuro será bem melhor?
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… depende
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As tecnologias preditivas, 
de aprendizagem de máquina e 
de AI dependem de uma grande 

captura e manipulação de 
dados...
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Os segmentos mais frágeis da 
sociedade não podem melhorar 

sua mobilidade e ações perdendo 
seus direitos e privacidade...
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… precisamos 
pensar especificamente como 

regular  dispositivos, sistemas e 
algoritmos de acessibilidade.
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… tecnologias para autonomia.
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