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Mensagem de Boas Vindas 

Desejo em primeiro lugar dar as boas vindas a todos os assistentes que nos honram com sua 

presença e, de um modo especial, aos que vieram de longe, o que, em muitos casos, supõe um 

grande esforço. 

O IBERDISCAP 2006 é a 4ª edição deste Congresso, o qual vem crescendo bastante, tanto em 

número de trabalhos submetidos quanto em número de participantes. Teremos neste Congresso 

IBERDISCAP 2006 a apresentação de mais de 200 trabalhos (Oral e Poster) sobre os temas de 

Comunicação, Mobilidade, Manipulação e Ações Horizontais para Portadores de Deficiência. Serão 

também apresentadas quatro Palestras com renomados pesquisadores das diferentes áreas do 

Congresso, uma Mesa Redonda, e também serão apresentados os trabalhos dos membros da Rede 

de Pesquisa RIBERDISCAP (Red Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad).  

Todos os trabalhos que serão apresentados neste Congresso estão reunidos em Anais, impressos e 

em CD. Vários outros trabalhos não farão parte dos Anais, seja porque não foram aceitos pelos 

revisores ou porque, embora tenham sido aceitos, os autores não conseguiram recursos para assistir 

ao Congresso. Isto devido às grandes distâncias e, conseqüentemente, ao alto custo das passagens 

internacionais e até mesmo dentro do Brasil. De qualquer forma, gostaria de agradecer a todos pelo 

esforço realizado. 

A grande comunidade de pessoas com deficiência espera muito de todos os participantes deste 

Congresso IBERDISCAP 2006. É importante destacar que, pelo fato de existirem grandes 

semelhanças sócio-culturais entre nossos países ibero-americanos, é possível encontrar soluções 

parecidas para os vários problemas desta comunidade.  Assim, a responsabilidade que temos de 

encontrar  soluções para os problemas das pessoas com deficiência deve ser aceita por todos nós, e 

motivar nosso esforço no sentido de compartilhar tanto os problemas quanto as soluções. Tenho 

certeza de que isso será feito durante este Congresso. 

Finalmente, gostaria de agradecer a todas as pessoas que tornaram possível a realização deste 

Congresso: os autores de trabalhos e os participantes do Congresso, as empresas patrocinadoras,  os 

membros do Comitê de Programa, a Rede de Pesquisa RIBERDISCAP/CYTED e, de forma muito 

especial, aos meus alunos de graduação e pós-graduação, que fazem parte do Comitê Organizador 

do Congresso, os quais dedicaram um grande esforço na convicção de poder contribuir para 

aumentar os conhecimentos nesta área de pesquisa, a qual é tão importante para as pessoas com 

deficiência. 

Deixo a todos um grande abraço e que seja muito frutífera a estadia em Vitória! 

Teodiano Freire Bastos Filho 

Presidente do Comitê Organizador do IBERDISCAP 2006 
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Número de Artigos por País 
 

   

Brasil 132
Espanha 27
Argentina 19
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Portugal 5
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Número de Artigos por Estado Brasileiro 
 
 

Estado Nº de Artigos
São Paulo (SP) 41
Espírito Santo (ES) 28

Rio Grande do Sul (RS) 15
Rio de Janeiro (RJ) 9
Paraíba (PB) 7

Paraná (PR) 7
Santa Catarina (SC) 6
Pernambuco (PE) 6
Minas Gerais (MG) 6

Distrito Federal (DF) 4
Rondônia (RO) 3
Mato Grosso do Sul (MS) 2

Alagoas (AL) 2
Amazonas (AM) 1
Piauí (PI) 1

Maranhão (MA) 1     
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Mensaje de Bienvenida 
 

Deseo en primer lugar dar las bienvenidas a todos los asistentes que nos brindan con su presencia y, 

de un modo especial, a los que vinieron de lejos, lo que, en muchos casos, supone un gran esfuerzo. 

 

IBERDISCAP 2006 es la 4ª edición de este Congreso, el cual viene creciendo bastante, tanto en 

número de trabajos enviados cuanto en número de participantes. Tenemos en este Congreso 

IBERDISCAP 2006 la presentación de más de 200 trabajos (Oral y Póster) sobre los temas de 

Comunicación, Movilidad, Manipulación y Acciones Horizontales para Personas con Discapacidad. 

Además, serán presentadas cuatro Conferencias con renombrados investigadores de las diferentes 

áreas del Congreso, una Mesa Redonda, y también serán presentados los trabajos de los miembros 

de la Red RIBERDISCAP (Red Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad). 

 

Todos los trabajos que serán presentados en este Congreso están reunidos en las Memorias, 

impresas y en CD. Varios otros trabajos no harán parte de las Memorias, o porque no han sido 

aceptados por los revisores o porque, aunque tengan sido aceptados, los autores no han conseguido 

fondos para asistir al Congreso. Esto debido a las grandes distancias y, por consiguiente, al alto 

costo de los pasajes internacionales e incluso dentro de Brasil. De cualquier forma, quiero agradecer 

a todos por el esfuerzo realizado. 

 

La gran comunidad de personas con discapacidad espera mucho de todos los participantes de este 

Congreso IBERDISCAP 2006. Es importante destacar que, por el hecho de existir grandes 

similitudes socioculturales entre nuestros países iberoamericanos, es posible encontrar soluciones 

parecidas para los varios problemas de esta comunidad.  

 

Así, la responsabilidad que tenemos de encontrar soluciones para los problemas de las personas con 

discapacidad debe ser aceptada por todos nosotros, y motivar nuestro esfuerzo en el sentido de 

compartir tanto los problemas como las soluciones. Estoy seguro de que eso se hará durante este 

Congreso. 

 

Finalmente, me gustaría agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de este 

Congreso: los autores de trabajos y los participantes del Congreso, las empresas colaboradoras, los 

miembros del Comité de Programa, la Red RIBERDISCAP/CYTED y, de forma muy especial, a 

mis estudiantes de la carrera y del postgrado, que hacen parte del Comité Organizador del 

Congreso, los cuales han dedicado un gran esfuerzo en la convicción de poder contribuir para 

aumentar los conocimientos en esta área de investigación, la cual es tan importante para las 

personas con discapacidad. 

 

¡Dejo a todos un gran abrazo y que sea muy provechosa la estancia en Vitoria! 

 

Teodiano Freire Bastos Filho 

Presidente del Comité Organizador del IBERDISCAP 2006 
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AÇÕES HORIZONTAIS / ACCIONES HORIZONTALES 
 

Módulo Micro-Controlado para Comunicação pela Internet de Sinais ECG de 
Portador de Deficiência Motora - (Samir Bonho, Daniel Kolm, João F. R. Baggio, 
Raimes Moraes) ____________________________________________________ AH-3 

A Qualificação Profissional da Pessoa com Deficiência Física na Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (FUNAD) e Sua Inclusão no Mundo 
do Trabalho – (Tânia Mª O. de Sousa, Silvana L. do N. C. Costa) ____________ AH-7 

Um Perfil das Publicações de Pesquisa em Tecnologia Assistiva entre 1993-2002 – 
(John Stone, Marcia Daumen) _______________________________________ AH-13 

Analizador de Impedancia Bioeléctrica – (Emilio Maldonado, Agustín Giai Levra, 
Esteban González, Juan Carlos Tulli) _________________________________ AH-17 

O Lúdico Como Facilitador na Construção do Conceito Númerico do Deficiente 
Visual/Visão Subnormal – (Maria de Fátima Pinto Costa Maia, Josélia Maria 
Barbosa Silva, Edilson José de Carvalho) ______________________________ AH-21 

Proyecto Consultorio Virtual Sobre Discapacidad  - (Jenny Quezada Z.) _____ AH-25 

A Informática Abrindo Novos Horizontes para a Inclusão Digital e Social – (Carlos 
Klein, Liliana Maria Passerino) ______________________________________ AH-29 

A Inserção da Pessoa Portadora de Deficiência no Mercado de Trabalho: Mapeando 
e Gerenciando Informações – (Adriana Machado Simões, Bruno Barbosa Nicolau 
dos Reis) _________________________________________________________ AH-35 

Acessibilidade como Fator de Humanização do Ambiente de Saúde  - (Regina 
Frutuoso Teixeira,  Sérgio Leusin)____________________________________ AH-39 

Sistema de Reconocimiento de Ordenes Verbales – (Pablo Daniel Agüero, Juan 
Carlos Tulli)______________________________________________________ AH-43 

Acessibilidade Digital e Aprendizagem Baseada em Problemas na Educação de 
Surdos – (Janae Gonçalves Martins, Andréa da Silva Miranda, Sabrina Vieira da Luz 
Loureiro, Alejandro Martins Rodriguez, Ricardo Miranda Barcia) __________ AH-47 

Análise de Consciência para Prevenção de Acidentes em Atividades Profissionais – 
(Helvys Daber Côco, Evandro O. T. Salles, Klaus Fabian Côco) ____________ AH-53 

Desenvolvimento de Aparelhos de Baixo Custo para Estimulação Elétrica Nervosa 
Transcutânea Aplicados para o Tratamento da Dor Fantasma – (Rodrigo 
Encarnação Motta, Gabriel Gomes Nogueira, Fransérgio Leite da Cunha) ___ AH-57 

As Relações  Entre o Brincar e a Saúde Mental no Desenvolvimento 
Biopsicopedagógico do Portador de Deficiência Mental – (Maria de Fátima Maia da 
Costa  Pinto, Josélia Mª Barbosa da Silva, Edilson José  de Carvalho) _______ AH-63 

Auxílio à Compreensão de Texto com Jogo Computadorizado para Crianças 
Especiais – (Terigi A. Scardovelli, Heloisa Oliveira, Annie F. Frère) ________ AH-67 

Auxílio Computadorizado à Fase Inicial da Alfabetização de Crianças Especiais – 
(Luiz F. Bissaco, Annie F. Frère, Heloisa A. D. Oliveira) _________________ AH-71 



Características Psicossociais de Pessoas com Lesão Medular Submetidas a 
Estimulação Elétrica Neuromuscular – (Renata Borges Manhães, Eliane A. C. 
Araújo, Alberto Cliquet Júnior) ______________________________________ AH-75 

Centro de Investigación y Desarrollo de Asistencias Tecnológicas para la 
Discapacidad – (Rafael Kohanoff, Leonardo Cruder)_____________________ AH-81 

Critérios de Usabilidade e de Acessibilidade em Software de Construção de Narrativas 
Colaborativas – (Paulo R. Pasqualotti, Liliana M. Passerino) ______________ AH-85 

Desenvolvimento de Jogos Musicais Computadorizados para Treino de Movimentos 
de Crianças com Dificuldades Motoras – (Silvia Regina Matos da Silva Boschi; 
Flavio C. Amate; Annie France Frère) ________________________________ AH-91 

Dicionário Clique Amigo. Software Educacional de Apoio a Crianças Portadoras de 
Deficiência Auditiva – (Geane D. de Albuquerque, Solange Cristina do Vale, Silvana 
Luciene do N. C. Costa)_____________________________________________ AH-95 

Dificuldades no Acesso da Comunidade Surda à Rede Básica de Atenção à Saúde – 
(Patrícia Cristina Andrade Pereira, Ana Isabel Bruzzi Bezerra Paraguay, Aurea 
Ianni) ___________________________________________________________ AH-99 

EAED - Ensino para Alunos Especiais à Distância – (Edna Dias Canedo, Luigi Silva 
Mota) __________________________________________________________ AH-105 

Equipo de Bajo Costo de Comunicación Inalámbrica para Educación de 
Hipoacúsicos – (Agustina Garcés M., Gustavo Héctor Polimeni) __________ AH-109 

Estudo das Características dos Pacientes Brasileiros com Amputação do Membro 
Superior – (Fransérgio Leite da Cunha, Alberto Cliquet Júnior)___________ AH-113 

Evaluación del Efecto de las Ayudas Asistivas en Alumnos con Discapacidades en 
Miembros Superiores – (Mª.Victoria Quinteiro, Belén Ruiz Mezcua, Miguel Yarza, 
José Félix Sanz)__________________________________________________ AH-119 

Experiência com Alunos Deficientes Visuais em Curso a Distância – (Andréa Poletto 
Sonza, Lucila Santarosa) __________________________________________ AH-123 

Inclusão Social de Idosos e Pessoas Portadoras de Necessidade Especial do 
Município de Monteiro Lobato-SP – (Lúcia Helena da Silva Zani, Vera Lucia 
Valsecchi de Almeida, Sueli  Araújo) _________________________________ AH-127 

Integração de Conceitos de Acessibilidade e Usabilidade na Concepção de 
Tecnologias de Informação e Comunicação – (Andréa da Silva Miranda, Janae 
Gonçalves Martins, Alejandro Martins Rodriguez, João Bosco da Mota Alves) _____
_______________________________________________________________ AH-131 

Leitura de Fórmulas Matemáticas para Cegos e Amblíopes: A Aplicação AudioMath 
– (Helder Ferreira, Diamantino Freitas) ______________________________ AH-137 

Projeto Parada Obrigatória: Acesso ao Transporte Urbano de Portadores de 
Deficiência Visual – (Bruna Ferreira Chaves, Bruno Coutinho Fernandes, Teodiano 
Freire Bastos Filho) ______________________________________________ AH-143 

Mediação e Interação: Acessibilidade e Usabilidade na Tecnologia – (Janae 
Gonçalves Martins, Jeane Cristina de Oliveira,  Marlei Pereira Cassol, Fernando 
José Spanhol, Andréa da Silva Miranda)______________________________ AH-149 



Niños con Discapacidad Visual Jugando y Aprendiendo con Club de Othello – 
(Javier Paniagua, Ronald Chenú Abente, Luca Cernuzzi, Jaime Sánchez)___ AH-153 

A Aplicabilidade de Recursos Informatizados no Atendimento Clínico: Relato de Uma 
Experiência – (Leonor M. Santana, Maria Claudia Araújo, Monica Vallilo Neves 
Salles) __________________________________________________________ AH-159 

O Núcleo de Pesquisa “Vida Sem Barreiras”: A Usabilidade das Residências 
Brasileiras – (Liane Flemming, Beatriz Chimenti, Lourdes Luz) ___________ AH-163 

Programa de Enriquecimento  Instrumental (PEI) na AVAPE: Relato de Experiência 
– (Leonor M. Santana,  Sueli Vieira Leal) _____________________________ AH-167 

Síndrome de Williams X Síndrome de Coffin-Lowry:  Relato de Caso para 
Esclarecimento Diagnóstico – (Claudia Elisa A. L. O. Lin , Ellen Jane Piza,  Leonor 
M. Santana,   Maria Claudia Araújo)_________________________________ AH-173 

Profissionalismo e Escolaridade na Deficiência Mental – (Edilson José de Carvalho,  
Josélia Mª Barbosa da Silva)________________________________________ AH-177 

A Fisioterapia e Psicologia em Atuação Interdisciplinar na Reabilitação de Paciente 
com Paralisia Cerebral: Relato de Caso – (Adriana Maciel Moreira Botelho,  Claudia 
das Graças Sensini, Leonor M. Santana)______________________________ AH-183 

Relato de Experiência: Projeto PIEP na Construção da Autonomia e Auto-Estima 
dos Alunos com Risco de Fracasso Escolar – (Judite Rohden, Liliana M. Passerino)
_______________________________________________________________ AH-189 

Recuperação de Conhecimento Aplicada à Reabilitação – (Graziele Fátima Klein, 
Edson José Pacheco, Percy Nohama) ________________________________ AH-195 

Sistema de Sinalização Viária Urbana para Cegos – (Larissa Aquino Steinkopf)____
_______________________________________________________________ AH-199 

Um Olhar Social Sobre a Educação Especial – (Sueli Araújo, Anna Paula Corrá, 
Daniela F. Santana, Danielly J. Carlos, Giselle de Nicolae, Gislaine S. de Azevedo, 
Maria Aparecida A. de Faria, Marta S. O. Marques, Raquel F. Almeida, Denise C. 
Guelfi) _________________________________________________________ AH-203 

Uma Proposta de Apoio ao Cotidiano do Portador de Necessidades Especiais em João 
Pessoa – (Solange Cristina do Vale, Geane D. de Albuquerque, Silvana Luciene do N. 
C. Costa)________________________________________________________ AH-207 

Una Experiencia Peruana de Accesibilidad a Las TIC Para Personas con Ceguera – 
(Jenny Quezada Z.) _______________________________________________ AH-211 

XLUPA: Um Ampliador de Tela Inteligente.  Desenvolvimento de Um Software Livre 
de Apoio Educacional para Alunos com Baixa Visão – (Jorge Bidarra, Ivonei da 
Silva Freitas, Dorisvaldo Rodrigues da Silva, Carlos Eduardo Rodrigues Diógenes)
_______________________________________________________________ AH-215 

Ambiente Sensorial para Ensino de Cartografia Tátil aos Alunos Cegos – (João 
Vilhete Viegas d’Abreu, Marco Túlio Chella) __________________________ AH-219 

Dispositivos Musicais para Auxiliar a Aprendizagem de Portadores de Sindrome de 
Down – (Celso I. Kubatamaia, Annie F. Frère, Roberto Gimenez, Edison de Jesus 
Monoel) ________________________________________________________ AH-223 



Caderno Eletrônico: Promovendo a Inclusão Escolar em Sujeitos com Paralisia 
Cerebral – (Liliana Maria Passerino, Ana Cristina Sebold de Souza) _______ AH-227 

La Formación del Recurso Humano en HCI: Una Experiencia Colombiana – (César 
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Resumo  
Pacientes com lesões na coluna tem a fisiologia 

cardiovascular alterada. Portanto, é desejável monitorar 

os sinais de eletrocardiograma destes pacientes após a 

ocorrência da lesão. No entanto, a freqüente necessidade 

de deslocamento dos pacientes para grandes centros, 

pode impossibilitar o acompanhamento da evolução do 

quadro clínico destes. Este trabalho descreve um 

sistema de telemetria para a monitoração em tempo real 

de sinais de eletrocardiograma. O sistema é composto 

por dois módulos responsáveis pela aquisição do sinal e 

sua transmissão através da Internet.  

 

1. Introdução 
Pacientes com lesões na coluna cervical (paraplégicos e 

tetraplégicos) têm a fisiologia cardiovascular alterada 

após o trauma. Parte dos pacientes lesionados 

desenvolve algum tipo de anomalia no comportamento 

cardíaco. Casos como hipertensão, bradicardia e alguns 

tipos de arritmias (taquicardia supraventricular, por 

exemplo) são comuns em indivíduos com danos graves 

na coluna. [1].  Assim, a monitoração cardíaca destes 

pacientes é de grande relevância no processo de 

reabilitação. No entanto, em muitos casos, a dificuldade 

de deslocamento destes indivíduos, de casa para hospital 

ou clínica impossibilita o monitoramento freqüente dos 

sinais de eletrocardiograma (ECG). 

Um sistema de monitoramento remoto em tempo real 

possibilita que o paciente permaneça em casa, tendo os 

seus sinais de ECG avaliados por um médico à 

distância.   

 

2. Metodologia 
Este trabalho apresenta o desenvolvimento e 

implementação de um sistema para monitoramento 

remoto de eletrocardiograma (ECG). 

O sistema desenvolvido é composto de dois módulos: 

um módulo de captação e um módulo de transmissão. 

O primeiro módulo adquire o sinal de ECG e o 

transmite por rádio freqüência ao segundo módulo. O 

segundo módulo recebe o ECG e o envia pela Internet a 

um computador situado em um centro de supervisão, 

onde é analisado por um especialista. 

 

 

 
 

Fig. 1. Sistema de telemetria de ECG. 
 

a) Módulo de Captação 
Um módulo de captação portátil é fixado na cintura do 

paciente. Duas derivações de ECG são obtidas por meio 

de eletrodos colocados no corpo do paciente.  

Após amplificação (AD620 – Analog Devices), os 

sinais de ECG são amostrados por um microcontrolador 

ADuC841 (Analog Devices). Os sinais amostrados são 

enviados para o segundo módulo através do componente 

KC11 (KC Wirefree) que utiliza tecnologia sem fio 

Bluetooth na transmissão. Este componente estabelece 

uma comunicação serial ponto a ponto com outro KC11 

presente no módulo transmissor. A velocidade de 

transmissão do ECG, configurada em 57600 bits por 

segundo, é suficiente para que não haja perdas por 

sobreposição de dados. O protocolo de transmissão 

presente na tecnologia Bluetooth garante a segurança na 

comunicação dos módulos. 

 Como o sistema utiliza tecnologia de transmissão por 

rádio-freqüência, o indivíduo monitorado tem total 

mobilidade dentro de um raio de espaço aberto de 200 

metros.  A Figura 2 mostra o módulo de captação. 

 

 
 

Fig. 2. Módulo responsável pela aquisição do ECG. 
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b) Módulo de Transmissão 
O segundo módulo, ao receber os dados enviados pelo 

primeiro módulo, organiza-os em pequenos buffers e 

encapsula-os dentro de pacotes RTP/RTCP (Real Time 

Protocol / Real Time Control Protocol).  

Uma vez definido o endereço IP do computador que irá 

receber o eletrocardiograma, o módulo começa o envio 

dos pacotes pela Internet. O encapsulamento, 

organização e transmissão dos dados são feitos por um 

microprocessador eZ80 (Zilog).  

O dispositivo transmissor substitui o uso de um 

computador para realização da transmissão dos dados 

pela rede, o que reduz bastante o custo do sistema.  

Software sendo executado em um microcomputador PC 

(sistema operacional Windows) é responsável pelo 

recebimento, organização e visualização do sinal de 

ECG. Este software também realiza o controle das 

perdas e dos atrasos presentes no processo de 

transmissão dos dados pela rede.  

Pacotes RTCP são enviados em intervalos de tempos 

regulares como forma de controle e sincronização da 

comunicação entre o computador e o módulo de 

transmissão.  O software foi escrito em linguagem C++ 

e gerado através da ferramenta C++Builder 6.0 da 

Borland. 

 

3. Resultados 
Para avaliação do sistema foram propostos 4 casos. Nos 

dois primeiros (1 e 2) a simulação foi feita através da 

Intranet da Universidade Federal de Santa Catarina, 

entre dois laboratórios de pesquisa. 

Nos casos restantes (3 e 4) estabeleceu-se comunicação 

pela Internet entre as cidades de Florianópolis e São 

Paulo. Neste cenário a banda fornecida pelos provedores 

da Internet foi de 256 Kbps.   

A tabela a seguir ilustra os casos mencionados. 

 

Casos Tempo de 
monitoração 

(minutos) 

Número de 
pacotes 

perdidos 

Perdas 
(%) 

1 5 0 0 

2 10 15 0,5 

3 5 36 1,2 

4 10 90 3 

Tabela 1. Perdas de pacotes durante monitoração teste. 

 

Observa-se que a perda máxima observada durante a 

monitoração do ECG foi de 3%. Isto representa uma 

perda de 18 segundos do sinal de eletrocardiograma, 

num total de 600 segundos de monitoramento. 

A figura 3 mostra a visualização do ECG na tela do 

microcomputador. 

 

 
Fig. 3. Janela de visualização do eletrocardiograma. 

 

4. Discussão 
O sistema desenvolvido pode ser aplicado em diferentes 

cenários. A portabilidade dos módulos permite desde 

avaliações cardiovasculares em atletas paraplégicos 

durante os treinamentos ao monitoramento de pacientes 

tetraplégicos. 

A telemedicina e os sistemas de homecare são de 

grande valia para o sistema de saúde. Dentre as 

principais vantagens oferecidas estão uma melhor 

qualidade de vida e a humanização do atendimento aos 

pacientes. A redução do risco de infecção hospitalar e a 

redução substancial nos custos relacionados ao 

atendimento também podem ser citadas. 

 

5. Conclusão 

Foi desenvolvido e implementado um sistema de 

monitoração em tempo real de eletrocardiograma. 

O sinal de ECG é adquirido, processado e enviado pela 

Internet a um computador situado em um centro de 

supervisão. 

A portabilidade do sistema faz com que a monitoração 

cardíaca de pacientes com lesão medular possa ser 

realizada na casa do mesmo, sem que haja necessidade 

de deslocamento para hospitais ou clínicas. 

Os resultados e conclusões iniciais são bastante 

promissores. Pretende-se a realização de 

monitoramentos em cadeirantes para testes de eficácia 

do sistema.  
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Resumo 
Este estudo tem como foco o processo de qualificação 

profissional da pessoa com deficiência física e a sua 

inclusão no mundo do trabalho. O resultado deste 

trabalho foi alcançado através de pesquisa e 

observações realizadas na Fundação Centro Integrado 

de Apoio ao Portador de Deficiência-FUNAD, 

localizada em João Pessoa, Paraíba - Brasil. Neste 

contexto várias fontes foram utilizadas, tais como: 

legislação nacional e documentos internacionais, 

norteadores do processo de inclusão educacional, como 

também as concepções de autores como: Sassaki, 

Manfredi, Víegas & Carneiro, dentre outros. Para o 

desenvolvimento do estudo foi utilizada a abordagem 

qualitativa e dentro do aspecto da análise do discurso 

[1],[2] e [3]. O mesmo foi construído a partir da visão 

dos profissionais que exercem suas funções junto à 

Coordenadoria de Treinamento Produção e Apoio 

Profissionalizante CORPU, setor responsável pela 

qualificação e pela trajetória de inclusão das pessoas 

com deficiência. Desta forma, foi possível avaliar que 

os recursos financeiros, a questão da acessibilidade, o 

baixo nível de escolaridade e a ausência de um ambiente 

inclusivo nas empresas são fatores que dificultam a 

qualificação profissional e a inclusão das pessoas com 

deficiência no mundo do trabalho. 

 

1. Introdução 
A inclusão social da pessoa com deficiência é uma 

preocupação cada vez maior da sociedade, sendo uma 

temática bastante discutida. Para uma sociedade justa e 

igualitária, torna-se prioridade desenvolver a igualdade 

de oportunidades, respeitando a diversidade. 

Nesse percurso devem ser apresentadas a todos, 

oportunidades reais de acesso e permanência na escola, 

de profissionalização e, por fim, de ingresso no mundo 

do trabalho. 

Este trabalho traz uma discussão acerca do processo de 

qualificação profissional das pessoas com deficiência 

física e a sua inclusão no mundo do trabalho. A 

pesquisa foi realizada na FUNAD, junto a CORPU, 

coordenadoria da instituição responsável por qualificar e 

incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Com esta proposta de estudo, o objetivo norteador foi a 

caracterização dos desafios enfrentados pela FUNAD na 

formação profissional das pessoas com deficiência física 

e sua inclusão no mundo do trabalho. E, nesse mesmo 

contexto, especificar as seguintes proposições: a) 

Mapear os aspectos que caracterizam os princípios 

legais das políticas públicas educacionais na área da 

Educação Profissional; b) Identificar a formação dos 

educadores que atuam na área da Educação Profissional; 

c) Verificar se os cursos oferecidos estão contribuindo 

para o desenvolvimento produtivo da pessoa com 

deficiência, de acordo com as exigências do mundo de 

trabalho; d) Verificar o número dos inseridos no 

mercado do trabalho; e) Visualizar a existência do 

acompanhamento do processo da inclusão da pessoa 

com deficiência física pela instituição. 

Espera-se, que este trabalho, possa despertar reflexões, 

acerca da co-responsabilidade e da co-participação da 

sociedade, no processo de inclusão das pessoas com 

deficiência em termos de direitos e dignidade. 

 

2. Material e Métodos 
Para a realização dos propósitos desta pesquisa, foi 

adotado o caminho da tipologia de campo de natureza 

descritiva que permitiu a descrição dos dados e um 

posicionamento frente ao conjunto das informações 

apresentadas, registrando suas análises e críticas. Nesta 

direção, buscou-se uma abordagem qualitativa, 

caracterizada pelos seguintes aspectos: a pesquisa 

qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta 

e o pesquisador como seu principal instrumento o que 

supõe um contato direto do pesquisador e com o 

ambiente e a situação que está sendo estudado; Os 

dados coletados serão predominantemente descritivos; 

A preocupação com o processo é muito maior do que 

com o produto [4]. 

Participaram da pesquisa 05 (cinco) instrutores que 

exercem suas atividades profissionais junto às oficinas e 

04 (quatro) da área técnica, todos trabalhando na 

CORPU.  
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As Tabelas 1 e 2 ilustram os cargos, habilitação 

profissional e tempo de experiências dos profissionais 

da área técnica e dos profissionais atuantes nas oficinas. 

 

Cargo/ 
Função 

Habilitação 
Profissional 

Experiência 
Profissional 

Total 

Técnico Licenciatura 

em 

História 

08 anos 01 

Psicóloga Psicologia 01 ano 01 

Assistente 

Social 

Serviço Social 20 anos 01 

Chefe de 

Treinamento 

Administração 

de Empresas 

03 anos 01 

Total   04 
 Tabela 1. Caracterização por cargo, habilitação e 

experiência dos profissionais da área técnica. 

Na Tabela 2, para cada habilitação especificada há 01 

(um) reabilitador para cada cursos. 

Tabela 2. Caracterização por cargo, escolaridade, experiência 

e área de atuação dos profissionais das oficinas. 

 

Com relação à qualificação profissional dos técnicos, 03 

(três) têm formação superior e 01 (um) está em fase de 

conclusão de uma Licenciatura em História. Na equipe 

de reabilitadores 02 (dois) profissionais não têm 

habilitação de nível superior. Enfim, pode-se dizer que, 

além destas habilitações profissionais, eles têm outras 

qualificações para atuar nas áreas especificas. E, ainda, 

estão sempre participando de novos cursos de 

aperfeiçoamento, tendo como foco novos instrumentos 

teóricos e metodológicos, podendo aperfeiçoar as suas 

práticas educativas. 

No que diz respeito aos instrumentos para a consecução 

deste estudo foi utilizado o questionário como principal 

instrumento, complementado por análise de documentos 

oficiais (leis, decretos, resoluções, declarações e 

convenções) nacionais e internacionais, o banco de 

dados da CORPU e o diário de campo. 

O questionário foi construído com perguntas abertas 

voltadas ao tema Educação Profissional em que foram 

levantadas questões relacionadas à terminologia da 

pessoa com deficiência, a sua qualificação e as 

dificuldades neste processo, dentre outras. Estes 

aspectos serviram de guia para contextualizar o estudo 

e, conseqüentemente, as condições da FUNAD na área 

de capacitação de pessoas com deficiência. 

A estrutura do questionário foi elaborada com base na 

literatura de como formular questões de modo a capturar 

respostas espontâneas [5]. 
As fontes da CORPU serviram de base para a 

estruturação de dados quantitativos que, neste estudo, 

teve-se como referência o ano de 2004. 

 

3. Análise dos Dados 
Os dados foram analisados de acordo com o método 

sugerido em [6]. Assim, iniciou-se uma pré-análise com 

a condensação dos dados obtidos com a transição das 

informações dos questionários, a organização das 

respostas por assunto e a releitura do material. Partiu-se, 

então, para os processos classificatórios que forneceu 

uma visualização horizontal dos dados. E, a partir de 

uma leitura cruzada, obtiveram-se os tópicos 

emergentes, destacando os que eram relevantes, através 

de sínteses coincidentes e divergentes de idéias e 

posicionamentos, para uma elaboração de categorias 

empíricas que, por sua vez, foram confrontadas com as 

teorias e legislações aplicadas ao estudo.  

Após esta etapa, foram realizados os recortes, as idéias 

trabalhadas foram aprofundadas, abrindo-se a 

compreensão dos fatos apresentados através da análise 

do discurso [7].   

Analisando o processo discursivo dos participantes da 

pesquisa sobre as maiores dificuldades encontradas pela 

FUNAD referente à Educação Profissional, constata-se 

que a insuficiência dos recursos financeiros, a questão 

da acessibilidade e o baixo nível de escolarização são os 

que mais dificultam a execução dos seus cursos. 

Registra-se, ainda, que estes mesmos fatores são 

mencionados como sendo os que criam obstrução para a 

inclusão no mundo do trabalho. 

Quanto aos recursos financeiros, estes desaparecem na 

rubrica orçamentária da União, dos Estados e dos 

Municípios, dificultando a prática quotidiana das 

instituições. Isto ocasiona uma infinidade de 

dificuldades na gestão de seus programas, na 

modernização dos equipamentos, na inovação das 

tecnologias, nas reformas físicas e na formação dos seus 

técnicos e educadores. Assim sendo, a manutenção e a 

implantação de políticas de educação articuladas com o 

trabalho, ficam geralmente, sob a responsabilidade da 

instituição e dos seus profissionais. 

Em meio ao desafio da inserção no mundo do trabalho, 

a pesquisa revelou a gritante exclusão da pessoa com 

deficiência física, especialmente, os “cadeirantes”. Na 

opinião de todos os colaboradores, o acesso e a 

permanência nos cursos/oficinas e nos postos de 

trabalho, lhes são dificultados porque ainda não têm 

meio de transporte adequado, impedindo a sua 

locomoção, comprometendo a assiduidade e a 

freqüência. 

No ano de 2004, foi criado mais um estatuto legal. O 

Decreto 5.296/2004, no seu Art. 31 dispõe que: “Para os 

fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo 

terrestre, aquaviário e aéreo, considera-se como 

integrantes desses serviços os veículos, terminais, 

Cargo/ 
Função 

Habilitação 
Profissional 

Experiência 
Profissional 

Área de 
Atuação 

Reabilitador Ensino 

Médio 
04 anos Curso de 

Culinária 

Reabilitador Pedagógico 32 anos Artesanato  

Reabilitador Licenciatura 

em Geografia 
13 anos Reciclagem/ 

Encadernação 

Reabilitador Licenciatura 

em Educação 

Artística 

20 anos Marcenaria 

Reabilitador Licenciatura 

em História 
19 anos Artesanato 
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estações, pontos de parada, vias principais, acessos e 

operação” [8].  

 Apesar de o referido Decreto determinar que as 

empresas e os órgãos públicos responsáveis pela gestão 

dos serviços de transportes coletivos tomem as 

providências para a implantação das adequações dos 

seus meios de transportes e prestem atendimento 

prioritário às pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Na verdade, o que se tem 

assistido, desde a criação do Decreto, é um jogo de 

“empurra-empurra” de responsabilidades, o que 

configura a falta de compromisso político da classe 

empresarial e do poder público em resolver um 

problema que aflige esse segmento populacional.  

Nesta perspectiva, o reconhecimento da parte dos 

participantes da pesquisa, de que à pessoa que usa 

cadeira de rodas é negado o direito de freqüentar e ser 

assíduo às oficinas e, conseqüentemente, o direito de ir 

e vir, impedindo-os de exercer sua cidadania, tornando-

se um excluído dos excluídos. 

Em relação ao sentido de acessibilidade citada na 

pesquisa, relacionado-a ao aspecto transporte e 

locomoção e interligada à assiduidade e freqüência, é 

preciso ter consciência de que a acessibilidade não se 

restringe somente a transportes ou locomoção. A mesma 

remete a um princípio bem mais amplo que é o da 

promoção de oportunidades para todos. 

O fator baixa escolaridade é mencionado como sendo o 

que cria dificuldades na execução dos objetivos em 

relação à qualificação profissional. Na visão dos 

profissionais que exercem as suas funções junto à 

CORPU, quanto a este aspecto, são convergentes. 

Alguns aportes importantes são destacados: 

 “A baixa escolarização nos impede de fazer um 

trabalho adequado”. 

“Fica difícil desenvolver um trabalho de qualificação 

onde o deficiente, na maioria das vezes, não sabe ler ou 

escrever”. 

 “Apesar de vermos o deficiente como alguém com 

potencial e capaz de ser habilitado para o trabalho, isso 

só não basta, o baixo nível de aprendizagem dificulta o 

processo de qualificação”.  

A baixa escolaridade da população do Brasil e dos 

trabalhadores em geral, é alarmante. No caso específico 

das pessoas com deficiência, observa-se que, nos 

resultados das políticas educacionais, existe uma grande 

contradição, transformações são anunciadas à sociedade 

como corretas e necessárias, enquanto os resultados 

concretos ainda não são efetivados. 

Desta forma, a baixa escolarização se torna uma 

muralha para a inclusão no mundo do trabalho e, acima 

de tudo, a ponta do imenso iceberg onde estão 

mergulhados milhares de jovens brasileiros e suas 

deficiências. 

 Detendo-se nas fontes da CORPU, sobre a inclusão da 

pessoa com deficiência física no mundo do trabalho, 

pode-se avaliar que a questão da escolaridade se 

constitui um problema a ser enfrentado. 

 “A baixa escolarização é sem dúvida a maior 

dificuldade não apenas na Educação Profissional do 

deficiente físico, mas de todas as deficiências, haja vista 

que, apesar da Lei de Cotas, as empresas contratantes 

exigem a escolarização adequada”. 

 “A inadequação aos postos de trabalho estão vinculados 

à baixa escolaridade”. 

 “Existe por parte das empresas uma certa exigência 

com relação ao nível escolar, exigem um perfil 

adequado ao posto de trabalho”. 

 “A principal dificuldade é o analfabetismo funcional 

existente, mesmo no deficiente com o nível médio”. 

  “O preconceito da sociedade por não acreditar no 

potencial do portador de necessidade especial”. 

 O debate que envolve essa questão pode ser mais bem 

entendido pela visualização da Tabela 3 que contém 

dados sobre a escolaridade da pessoa com deficiência e 

sua inclusão no mundo de trabalho.  

Na Tabela 3, estão listados os valores referentes à 

quantidade de pessoas que foram inseridas, as que 

foram demitidas e as que permaneceram no mercado de 

trabalho. 

Tabela 3. Quantidade de Pessoas com Deficiência Física que 

foram inseridas, demitidas e que estão no mercado de 

Trabalho por Nível escolar-Ano base 2004. 
  

Segundo os dados da Tabela 3, observa-se que no ano 

de 2004, foram encaminhadas 67 pessoas a postos de 

trabalho em empresas dos mais diversos ramos e 

atividades: comércio, indústria, turismo, hospitalar, 

comunicação, transporte, serviços, educacional, 

segurança e, também, em órgãos públicos. 

Com relação às pessoas com o nível de escolaridade 

fundamental incompleto, observa-se que dos 09 que 

foram inseridos no mercado de trabalho, 06 (67%) 

foram demitidos e 03 (33%) permaneceram 

empregados. Uma análise sobre este fato leva a crer que 

o alto índice de demissão está relacionado à 

inadequação à atividade exercida.  Geralmente, estão 

empregados no campo do trabalho “braçal” ou “pesado” 

e, na linha de montagem (operador de máquinas de 

corte, de acabamento, por exemplo) o que exige esforço 

                   Nível 
                   Escolar 

Inseridos Demitidos 

No 
Mercado  

de  
Trabalho 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 
09 06 03 

Ensino 

Fundamental 

Completo 
12 04 08 

Ensino Médio 45 24 21 

Ensino 

Superior 01 - 01 

Total 67 34 33 
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físico. Não condiz, portanto, com a realidade da 

capacidade física da pessoa com deficiência. 

Através de um olhar naqueles que têm ensino 

fundamental completo, verifica-se que 33% foram 

demitidos e 67% se mantém nos postos de trabalho. 

Uma relação inversa, comparando-se àqueles que têm o 

ensino fundamental incompleto. Um dado relevante que 

aparece nas informações da CORPU, é que as pessoas 

com deficiência física, mesmo com este nível escolar, 

exercem suas funções junto aos serviços gerais, ou 

auxiliares de serviço (limpeza, copa, etc), ou seja, elas 

são enquadradas em atividades de nível elementar, 

inferior às suas possibilidades. 

Em relação aos que têm ensino médio, é possível 

perceber as semelhanças no que diz respeito à demissão 

e aos que permanecem no trabalho, atingindo 53% e 

47%, respectivamente. Não diferem da realidade dos 

outros níveis de ensino.  

Um ponto que ganhou relevância na pesquisa, segundo 

os dados coletados junto à CORPU, foi referente às 

funções exercidas pelos alunos com deficiência física 

com ensino médio. São encontradas as mais diversas 

profissões: desde a da linha de produção nas indústrias, 

às de serviços gerais, telefonistas, cobrador, motorista, 

recepcionista, auxiliar administrativo, porteiros, 

televendas, estoquista, dentre outras. Sendo a ocupação 

de embalagem e de caixa as que atingiram o maior 

índice. 

Apesar dos avanços na Legislação, muito ainda há de 

ser feito. As empresas ainda estão inadaptadas por não 

valorizarem a capacidade das pessoas portadoras de 

deficiência. As pessoas com escolaridade, qualificação e 

experiência na sua área vêm desenvolvendo atividades 

incompatíveis com as suas habilidades intelectuais, por 

falta de adaptação no espaço profissional [9]. 

Os resultados obtidos estão correlacionados com outra 

relevante pesquisa realizada junto às pessoas com 

deficiência, [10] aponta que as condições necessárias 

para que esses indivíduos se mantenham no trabalho 

são: 

a) Qualificação e competência na função que exerce; 

b) Grau de instrução – ensino médio concluído; 

c) A aplicação da lei 8.123/91.Art. 93; 

d) Auto–estima no que se refere ao seu potencial 

produtivo.  

As pessoas, com qualquer deficiência, não podem ser 

vistas de forma assistencialista, sendo “tratadas” por 

instituições paternalistas, ou então, assistidas com 

pensão emergencial do governo, o que rompe ou faz 

desaparecer o direito à cidadania. 

No que se refere à forma como é feita à articulação 

entre a empresa, a pessoa com deficiência e o setor da 

colocação profissional da CORPU/FUNAD para o 

ingresso e reingresso no mercado de trabalho, o 

processo acontece de maneira bilateral. De um lado a 

própria FUNAD encaminha às empresas um relatório 

com a quantidade de pessoas qualificadas. Por outro 

lado, quando da necessidade de cumprir a reserva legal 

de cotas, a empresa interessada apresenta a vaga, 

contendo dados do perfil da pessoa que deseja contratar, 

no caso, o grau de instrução e o tipo de deficiência. 

Desta forma, quando existe reserva de ofertas de 

trabalho, os técnicos da FUNAD realizam uma visita à 

empresa para fazer uma avaliação dos postos de 

trabalho e, em seguida, busca, no seu banco de dados, 

pessoas com o perfil que possa assumir os cargos que 

são oferecidos. No entanto, as solicitações vêm com 

algumas exigências. 

“As empresas oferecem vagas, por sua vez o usuário 

apto ao mercado de trabalho se apresenta, no entanto o 

mesmo ainda tem o acompanhamento de acordo com os 

critérios da instituição”. 

 “Pela necessidade de cumprir a Lei de Cotas para os 

portadores de necessidades especiais, as empresas 

solicitantes especificam o número, a escolaridade e o 

tipo de deficiência”. 

 Pelo exposto, verifica-se que as empresas esperam os 

profissionais “prontos” para o trabalho. Não se 

mobilizam no sentido de desenvolverem programas de 

requalificação desses trabalhadores, que de certa forma, 

mudaria o perfil do trabalhador, na elevação da sua 

capacidade produtiva, na melhoria da qualidade de vida, 

no fortalecimento do processo de inclusão, na 

permanência nos postos de trabalho e, acima de tudo, no 

resgate da cidadania. 

Quando da oportunidade de perguntar se os cursos 

oferecidos na FUNAD, estão de acordo com o novo 

perfil do trabalhador e com as exigências do mundo do 

trabalho, dos nove entrevistados, 05 (cinco) 

responderam que sim; 03 (três) afirmaram que não e 01 

(um) não respondeu. Verifica-se, com estes dados, que 

os profissionais estão divididos com relação à execução 

dos cursos desenvolvidos. 

Ao serem questionados se os cursos atendem a demanda 

de empregos que são disponibilizados pelas empresas, 

05 (cinco) declaram que sim. As suas justificativas para 

tal conclusão é que os cursos oferecidos estão voltados 

para o mercado formal. Neste mesmo questionamento, 

04 (quatro) asseguraram que não. Nesta assertiva, os 

profissionais voltaram seus olhares para o mercado 

informal, em meio à ambigüidade de opiniões, todos, de 

uma forma ou de outra, indicaram que os fatores 

“exigência” das empresas e o analfabetismo ou baixa 

escolarização são os “vilões” que impedem a inserção 

nos postos de trabalhos formais e que acabam por 

colocar estas pessoas na informalidade. 

Detendo-se aos cursos existentes na CORPU, buscou-se 

entender as concepções dos profissionais envolvidos. 

Os cursos, denominados de oficinas, estão direcionados 

para o aprendizado de ofícios e habilidades que 

demandam escolarização mínima, exceto o de 

informática que exige a 5ª série. A idade para o 

ingresso, em todas as oficinas é a partir de 14 anos. 
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Oficinas Carga Horária Vagas 

Encadernação 100 horas aulas 30 

Reciclagem Papel 100 horas aulas 15 

Informática 100 horas aulas 30 

Artesanato 100 horas aulas 15 

Marcenaria 100 horas aulas 30 

Embelezamento 100 horas aulas 30 

Pintura 100 horas aulas 15 

Culinária 100 horas aulas 15 

Tapeçaria 100 horas aulas 15 

Manicure 100 horas aulas 15 

Modelagem Isopor 100 horas aulas 15 

Costura Básica 100 horas aulas 15 

Total   240 

Tabela 4. Oficinas oferecidas pela CORPU. 

 

 Como as oficinas são abertas para as diversas áreas de 

deficiência, sua organização independe de uma 

exigência curricular prévia e de nível de escolaridade 

dos alunos. A oferta está fundamentada no princípio de 

autonomia institucional para conduzir sua organização. 

Com base nisto, a unidade de aprendizagem são 

negociadas entre as partes envolvidas. 

Embora exista uma regra definidora para carga horária 

desses cursos, ela não é rígida e, dependendo do 

processo da aprendizagem de cada aluno, as horas-aulas 

podem ser prolongadas para atender aqueles que estão 

com dificuldade de aprendizagem. Além disso, é 

disponibilizado um dia na semana para que o aluno 

tenha oportunidade de melhorar a sua aprendizagem. 

A organização curricular é estruturada de forma 

interdisciplinar visando à formação das competências e 

habilidades requeridas em cada oficina onde é 

desenvolvida uma metodologia diversificada, em que 

predomina o método “Aprender Fazendo”.  

A avaliação é pautada na assiduidade, no domínio de 

conhecimentos específicos dos processos, métodos, 

técnicas, normas, regulamentações e, ainda, tipos de 

materiais e de equipamentos. 

Os conteúdos curriculares de cada oficina são 

construídos como meios básicos para desenvolver as 

habilidades e, ainda, compõem o bloco de conteúdos, 

assuntos relacionados a: relações humanas, com ênfase 

nos valores de solidariedade, trabalho em equipe, 

responsabilidade, respeito ao bem comum, segurança no 

trabalho, e direitos e deveres trabalhistas. 

. 

4. Considerações Finais 
Os achados mais relevantes, na pesquisa, indicam que 

embora a legislação existente garanta o direito de todas 

as crianças, em idade escolar, estarem regularmente 

matriculadas no sistema regular de ensino, incluindo 

aquelas que têm deficiência, a realidade que foi 

apresentada é que os alunos que freqüentam as 

oficinas/cursos profissionalizantes, na FUNAD, tiveram 

este direito violado, visto que a maioria dos 

freqüentadores tem um nível baixo de escolarização. 

Este estudo revelou que os recursos financeiros e 

materiais fornecidos à FUNAD pelo poder público são 

insuficientes para que a instituição possa responder à 

sua missão de profissionalizar e incluir as pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. 

Outro aspecto que pode ser destacado é que e que uma 

parcela dos profissionais concebe que os cursos não 

estão formando para atender as demandas do mundo do 

trabalho nos dias atuais e que estão voltados para o 

trabalho informal.  

Desta forma, pode-se dizer que as oficinas estão mais 

adequadas ao mercado informal e focadas em ocupações 

que tendem a ser superadas. Além disto, o mercado de 

trabalho que as abrange, encontra-se saturado. 

Considerando-se, ainda, que a Educação Profissional se 

vincula ao mundo do trabalho e à prática social, sugere-

se que a CORPU/FUNAD efetive uma revisão dos 

cursos ofertados, com o objetivo de seguir o esboço e a 

sintonia com o mundo do trabalho. 

Quanto à inclusão e a permanência nos postos de 

trabalho, faz-se necessário um acompanhamento 

sistemático, junto às empresas, já que os dados 

apresentados indicam que o número de demissões 

supera o número de admissões. Diante de tal realidade, 

uma visita inicial ou uma avaliação de curto prazo dos 

postos de trabalho não são eficazes. É preciso manter 

um contato efetivo entre as partes - empregado e 

empregador - para acompanhar e entender todo o 

processo. Até por que as demissões ocorrem sem que a 

CORPU tenha, na maioria das vezes, o conhecimento 

das causas. 

No que tange às pessoas que são inseridas no mercado 

de trabalho, são os que apresentam deficiência “leve”, 

estando aqueles com dificuldade de locomoção 

(cadeirantes) totalmente fora do processo de inclusão no 

mundo de trabalho. 

É possível observar que a escolarização é pré-requisito 

para a obtenção de maiores oportunidades de ingresso 

no mercado de trabalho. Esta conclusão é proveniente 

das reflexões expostas pelos participantes da pesquisa. 

Suas respostas indicam que a grande dificuldade para a 

inclusão da pessoa com deficiência nos postos de 

trabalho está associada às exigências das empresas no 

item grau de instrução. Sobre este aspecto, cabe dizer 

que, atribuir à empresa como sendo a única responsável 

por esse processo, é colocar uma cortina de fumaça.  

Uma política eficiente que possa garantir a 

escolarização, o emprego e permanência da pessoa com 

deficiência deve abranger as áreas de Saúde, Educação, 

Previdência e Acessibilidade.  

Desta forma, os poderes públicos, aos quais a legislação 

confere o dever de oferecer educação para todos, deve 

concentrar seus esforços na melhoria do sistema regular 
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de ensino, de modo que atenda as pessoas com 

deficiência de forma igualitária. A elas deve ser 

oferecida uma escola de qualidade, com recursos 

auxiliares, rede física com acessibilidade e recursos 

humanos especializados. Por outro lado, deve ser 

ampliada a oportunidade de complementação da 

escolaridade a jovens e adultos. 

A adoção de medidas isoladas para criação de vagas de 

trabalho, será ineficiente, se não for desenvolvida uma 

política que permita o acesso e a permanência dessas 

pessoas no emprego, como também na escola. É preciso 

que haja um processo permanente de capacitação e 

qualificação. Assim sendo, se faz necessária uma efetiva 

e constante avaliação e, ainda, uma política de 

conscientização de todos os envolvidos nesse processo: 

agências formadoras, docentes, discentes, famílias e 

empresas, e outros. 

Diante de tudo que foi contextualizado, conclui-se que, 

criar somente estatutos legais, não basta. É preciso que 

haja, antes de tudo, uma ampla conscientização da 

sociedade a respeito da importância de se investir em 

ações de geração de emprego e renda para esse 

segmento populacional.  

O empresariado precisa estar atento à questão da 

responsabilidade social e, ao mesmo tempo, estimular 

alianças entre os diversos setores da economia e incluir 

o tema na agenda de desenvolvimento regional. 

É necessário que a sociedade desenvolva a inclusão 

social, respeitando as pessoas com deficiência em 

termos de direitos e dignidade, ofertando-lhes 

oportunidades de acordo com as particularidades de 

cada um. E, acima de tudo, oferecer-lhes todos os 

recursos possíveis para que desenvolvam suas 

potencialidades, para que suas capacidades produtivas 

possam ser exercidas, permitindo-lhes desempenhar a 

sua cidadania de forma digna. 
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Resumo 
O Center for International Rehabilitation Research 

Information and Exchange (CIRRIE) realiza quatro 

programas: desenvolver e manter um banco de dados 

bibliograficos sobre pesquisas em reabilitação 

realizadas fora dos EUA; oferecer bolsas de viagem 

para intercâmbio internacional; realizar treinamentos e 

congressos sobre a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde; e educação e 

publicações sobre cultura e deficiências.  O presente 

artigo apresenta uma visão da quandidade e dos tipos de 

pesquisa sobre tecnologia assistiva oriundos de dois 

bancos de dados: CIRRIE [1] para pesquisas realizadas 

fora dos EUA e REHABDATA [2] para pesquisas 

realizadas dentro dos EUA.  Os resultados mostram um 

aumento no número de pesquisas publicadas de 1993 a 

2002, mas uma proporção decresente de publicações 

sobre tecnologia assistiva em relação ao corpo geral de 

publicaçoes no campo de reabilitação.  Os resultados 

mostram tambem a quantidade de pesquisas publicadas 

sobre diferentes tipos de tecnologia assistiva, assim 

como os diferentes tipos de deficiencias. 

 

1. Introdução  
CIRRIE (http://cirrie.buffalo.edu/) é um centro 

financiado pelo National Institute for Disability and 

Rehabilitation Research (NIDRR) do Ministerio de 

Educação dos EUA.  Seu objetivo é facilitar  

intercâmbio de informação e de perícia entre 

pesquisadores em reabilitação dos EUA e os de outros 

paises.  Uma de suas atividades consiste em 

desenvolvimento e manutenção de um banco de dados 

bibliograficos sobre pesquisas em paises fora dos EUA.  

(http://cirrie.buffalo.edu/search/index.php).  O banco de 

dados permite buscas de informações bibliograficos 

pelos parâmetros de ano de publicação, país, assunto, 

autor, titulo, e outros.  O banco de dados inclue todos as 

áreas de reabilitação, inclusive tecnologia assistiva.  

Não inclue pesquisas realizadas nos EUA porque já 

existe um outro banco de dados de pesquisas realizadas 

nos EUA chamado REHABDATA 

(http://www.naric.com/research/rehab/default.cfm) 

mantido pelo National Rehabilitation Information 

Center (NARIC) (http://www.naric.com/), tambem 

financiado pelo NIDRR.  Os dois bancos de dados se 

complementam, dando cobertura global a pesquisas 

sobre reabilitação, inclusive tecnologia assistiva. 

 

2. Objetivos 
O presente artigo mostra um perfil de pesquisa em 

tecnologia assistiva gerado com base em CIRRIE e 

REHABDATA como fontes de informações.  O perfil 

inclue o número de pesquisas publicadas em tecnologia 

assistiva por ano durante o período de dez anos 1993-

2002, como tambem sua relação proporcional em 

comparação com a pesquisa sobre reabilitação em geral.  

O perfil ainda compara o número de publicações de fora 

os EUA com o número de pesquisas realizados dentro 

dos EUA.  Finalmente, relata o número de estudos em 

tecnologia assistiva por tipo de tecnologia e por tipo de 

deficiência. 

 

3. Quantas Pesquisas Foram Publicadas? 
Figura 1 mostra um levantamento realizado apartir dos 

bancos de dados de CIRRIE e de REHABDATA.  O 

grafico revela um número geralmente crecente de 

pesquisas sobre tecnologia assistiva, sendo que 1999 

teve um número atipicamente grande.  Esta figura 

considera as pesquisas de CIRRIE e de REHABDATA 

juntas.   
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Fig. 1. Publicações de Pesquisa em Tecnologia Assistiva por 

ano (todos os paises). 

Fontes: CIRRIE e REHABDATA 
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Figura 2 apresenta a mesma informacao, mas separando 

as pesquisas realizadas nos EUA daquelas realizadas 

fora dos EUA.  Em alguns anos o número de pesquisas 

realizadas dentro dos EUA foi maior, e em outros foi o 

contrario.  Cabe notar que CIRRIE inclue artigos 

publicados em varias idiomas, desde que tenham pelo 

menos um resumo em inglês.  É possivel que tal 

exigência tenha resultado em um número subestimado 

de pesquisas em alguns paises. 
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Fig. 2. Publicações de Pesquisas em Tecnologia Assistiva por 

ano (EUA e outros paises) 

Fontes: CIRRIE e REHABDATA 
 

4. A Proporção de Pesquisas em 
Tecnologia Assistiva no Conjunto de 

Pesquisas em Reabilitação 
Figura 3 mostra em cada ano o número de pesquisas 

publicadas sobre tecnologia assistiva em comparação 

com o número total de pesquisas em reabilitação.  

Vemos que tecnologia assistiva ocupa um espaco 

relativamente pequeno, mas estavel, no conjunto.     
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Fig. 3. Proporção de Pesquisa em Tecnologia Assistiva no 

Total de Pesquisa em Rehabilitação (fora dos EUA). 

Fonte: CIRRIE       

5. Quais as Areas Mais Pesquisadas em 
Tecnologia Assistiva? 

Figuras 4 e 5 mostra o número de pesquisas em 

tecnologia assistiva por tipo de tecnologia e tipo de 

deficiencia.  Figura 4 mostra que pesquisas sobre 

computadores para pessoas portadoras de deficiências 

(incluindo adaptações de hardware e software) occupam 

um espaço expresivo no conjunto, assim como 

pesquisas sobre ajudas para audicao.   
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Fig. 4. Pesquisas em Tecnologia Assistiva por Tipo de 

Tecnologia (1993-2002). 

Fontes: CIRRIE e REHABDATA 

 

Figura 5 mostra o número de estudos sobre tecnologia 

assistiva relacionados a determinados tipos de 

deficiências.  Estudos sobre tecnologias relacionadas a 

deficiêcias visuais e de audição predominam. 
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Fig. 5. Pesquisas de Tecnologia Assistiva Relacionadas a 

Tipos de Deficiência. 

Fonte: CIRRIE e REHABDATA                                                                                                                                                       

 

6. Conclusões 
Este levantamento mostra que pesquisa em tecnologia 

assistiva ocupa um espaço pequeno, mais importante no 

conjunto de pesquisa em rehabilitação, tanto nos EUA, 
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quanto no cenário internacional.  Determinados tipos de 

tecnologia e de deficiêcias sao muito mais pesquisados 

que outros.  Pretendemos continuar accompanhando 

esses dados para ver se estas tendencias continuam no 

futuro. 
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Resumen 
Este trabajo trata el diseño y construcción de un 

analizador de bioimpedancia monofrecuencia (50Khz) 

tetrapolar distal homolateral destinado a medir la 

bioimpedancia de seres humanos para determinar 

parámetros que definen la composición corporal. Su 

aplicación es dirigida a  pacientes de HIV, bulimia, 

anorexia y otras enfermedades que involucren 

alteraciones orgánicas. 

El funcionamiento esta basado en microcontroladores 

electrónicos. El analizador inyecta una corriente alterna 

imperceptible en el cuerpo, la caída de tensión y 

desplazamiento de fase consecuente son medidos y 

determinan la impedancia corporal. 

El sistema posee autocalibración que minimiza los 

errores que pueden surgir en la medición y un teclado 

por el cual se ingresan los demás parámetros requeridos 

(Peso, Edad, Sexo y Altura)  

Se logró una plataforma económica, portátil, 

independiente y de manejo intuitivo con resultados 

satisfactorios en términos de exactitud. 

 

1.  Introducción 
El análisis de la composición corporal es una 

herramienta de diagnóstico utilizada en diversas ramas 

de la medicina y en nutrición. 

El analizador de impedancia bioeléctrica (BIA, 

bioimpedance analyzer) es un instrumento no invasivo 

que permite estimar la composición corporal de un 

individuo mediante la medición de su resistencia y 

reactancia. Los valores arrojados por este dispositivo 

son: TBW = agua corporal total (total body water), 

FFM=materia magra (fat free mass) y FM=materia 

grasa (fat mass). Estos parámetros son considerados de 

interés clínico debido a que permiten estudiar la 

evolución de los tejidos corporales como respuesta a 

diversas patologías y a sus tratamientos. 

En la actualidad existen diversos equipos destinados a la 

medición de estos parámetros, y su complejidad varía en 

función de las variables que miden, su presentación al 

usuario y fundamentalmente por su costo. Para este 

proyecto se plantea el desarrollo de analizador 

monofrecuencia que mide tanto resistencia como 

capacidad corporal. Esta elección se basó 

principalmente en la concordancia existente entre 

diversos autores acerca de la mejor estimación de los 

parámetros corporales que surgen del conocimiento de 

su capacidad [2],[3]. 

Dado que el ángulo de fase para un individuo sano varía 

entre 4 y 7 grados [8], el analizador construido reconoce 

un rango ampliado por seguridad de 2 a 8 grados. La 

resolución del equipo se adopta en 0.1grado (81 

posibles valores). 

Para la resistencia, pueden esperarse valores de 

aproximadamente 500±100Ω . En este caso la 

resolución adoptada fue de 1ohm. 

Respecto del método de medición se opta por la 

medición tetrapolar distal homolateral. En ella se ubican 

cuatro electrodos (uno en la mano, uno en la muñeca, 

uno en el tobillo y el otro sobre el pie, todos del mismo 

lado). En [7] se plantea la medición de pie a pie aunque 

dicha técnica no se encuentra validada, con lo cual se 

emplea la metodología previamente citada cuyo uso es 

generalizado. 

En relación a la frecuencia de trabajo, existen en el 

mercado diferentes equipos con frecuencias variables o 

fijas. La elección es nuevamente conservadora y si bien 

no existe una estandarización para este tipo de análisis 

[11] se adopta la medición monofrecuencia a 50KHz 

dado que permite obtener el máximo desfasaje de la 

onda en su paso por el cuerpo [8]. 

Además cumplir con todas las  especificaciones citadas, 

se plantea un diseño portátil, de alimentación baterías, 

sencillo e intuitivo para usar. 

 

2.  Método Empleado 
El método empleado por el equipo para medir la 

impedancia del cuerpo humano se basa en tomar dos 

muestras de la tensión generada sobre el mismo al 

inyectarle la corriente  de características ya 

mencionadas, para luego obtener, de un sistema de dos 

ecuaciones con dos incógnitas, la amplitud y fase de 

dicha tensión respecto de la corriente inyectada. 

Conociendo estos dos valores puede conocerse el valor 

de la amplitud y fase de la impedancia corporal. Se 

plantea: 

 

( ) ( ) mVwtsenAtv +−∗= θ  

 

Donde:  

( ) =tv  Tensión sobre el cuerpo 

 

mV  =Valor medio expresado en formato digital (0-

255)            w =2 π 50000 rad/seg 

A = Amplitud expresada en valor digital (incógnita) 

=θ Fase (incógnita) 

Xc = reactancia capacitiva expresada   en Ω 

(incógnita) 
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Tomando dos muestras en tiempos conocidos: 

 

En

( ) mVtwsenANsegtt +−∗∗=⇒== θµ 111 8.0  

En
( ) mVtwsenANsegtt +−∗∗=⇒== θµ 224.102  

 
Fig 1: Instantes de muestreo. 

 

Despejando: 
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Con lo que se obtiene: 

 

( )

mA

A

R
8.0

55.1
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55.126.3
+

−
∗

=  

 

Donde el numerador es el valor digital de A pasado a 

Volts. 

 

( )θtgRXc ∗=  

 

Se observa en las ecuaciones que existe un valor medio, 

el cual se suma luego de la adquisición de la señal para 

adecuar la señal de entrada al rango de conversor. Más 

allá de que este valor es ajustado mediante un preset 

dispuesto a tal fin, el equipo lo computa antes de cada 

examen para evitar cambios por temperatura, 

envejecimiento de componentes, etc. 

 

3.  Funcionamiento del Equipo 
La siguiente figura explica mediante bloques el 

funcionamiento básico del equipo. 

 

 
Fig. 2. Diagrama en bloques del equipo 

 
Breve descripción de las etapas 
 
1. Módulo de control principal: implementado a 

partir de un microcontrolador PIC16F876 de 

Microchip. Tiene la función de controlar a los 

restantes bloques digitales que conforman el equipo 

y de realizar los cálculos para obtener los resultados 

del examen (TBW, FFM, FM). Su programación se 

llevó a cabo en lenguaje C.  
2. Microcontrolador II: Esta etapa, en asociación 

con un DAC (DAC0800) y otra etapa de 

acondicionamiento, forman un DDS que tiene la 

función de sintetizar la señal de tensión senoidal a 

partir de la cual se obtendrá la señal de corriente 

que se inyectará al paciente, así como también de 

generar la señal de CLK para el ADC y la de 

interrupción para el Módulo de control principal. 

Se basa en un microcontrolador PIC16F873 de 

Microchip que recorre una tabla grabada en su 

memoria ROM donde se encuentran los valores de 

la senoidal a generar.  

3. Conversor digital-analógico: Esta etapa del DDS 

convierte los valores digitales que le entrega el 

Microcontrolador II en una señal analógica que, 

luego de ser debidamente filtrada se ingresa al 

OTA. Se utilizó un CI DAC800.    

4. LCD/TECLADO: Posibilitan el ingreso de los 

datos del paciente (edad, sexo, altura y peso) así 

como también informar los resultados del examen 
5. Buffer TriState: Se utiliza para evitar colisiones 

sobre el bus de datos del instrumento. 

Implementado con un 74LS126.  
6. Filtrado / Acondicionamiento: Conformado por 

un seguidor y control de amplitud (TL082), y un 

filtro pasabajos activo de orden 2 del tipo 

Butterworth con frecuencia de corte = 100 KHz 

implementado con un TL081, del cual también se 

utiliza su control de offset. Cumple la función de 

acondicionar la señal que se obtiene del DAC, con 

la cual posteriormente se ataca al OTA. 

7. Amplificador de transconductancia (OTA): 
Genera la señal de corriente que se inyecta al 

paciente, a partir de la de tensión entregada por el 

DDS. Está implementado sobre la base de un 

LM3080, el cual posee un control de ganancia. 
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8. Lógica de calibración: Previo al comienzo de cada 

examen, el equipo lleva a cabo una rutina de auto-

calibración, la cual consiste en la medición de una 

resistencia patrón para obtener del mismo la fase 

propia que introduce el subsistema DDS + OTA y 

tenerla en cuenta en la medición del paciente, 

disminuyendo así errores por posibles cambios por 

temperatura o envejecimiento de los componentes. 

Para ello consta de un arreglo de dos relees que son 

comandados por el Módulo de control principal, y 

que primeramente conectan la resistencia patrón 

para obtener a través de ella la fase intrínseca del 

sistema, para luego sí conectar al paciente para 

realizar el análisis. 

9. Acondicionamiento: Esta etapa es la encargada de:  

levantar la señal de tensión generada en el cuerpo, 

mediante electrodos autoadhesivos de 

electrocardiografía conectados a un amplificador de 

instrumentación  INA114, amplificar dicha señal y  

sumarle a la misma un nivel de continua de 0.85 V. 

Esto último implementado mediante un arreglo de 

amplificadores operacionales. 

10. Conversor analógico-digital: Cumple la función 

de digitalizar la señal entregada por la etapa de 

acondicionamiento para ingresarla al Módulo de 

Control Principal. Se utilizó un CI TDA8703 

(flash), debido fundamentalmente a su muy 

pequeña ventana de muestreo (tds = 2 nseg).  

 
Síntesis de funcionamiento 
 
1. Al encender el equipo, el Módulo de control 

principal, que se implementa con un 

microcontrolador PIC16F876 envía los comandos 

de inicialización al LCD.  

2. El usuario ingresa datos de peso, edad, altura y sexo 

del paciente a través de los tres botones dispuestos 

a tal fin y luego espera la confirmación del usuario 

para iniciar el estudio. 

El usuario confirma el inicio del examen, con lo cual 

el Módulo de control principal habilita al DDS 

(PIC16F873 +DAC800 + Filtro Butterworth+ 

OTALM3080) para que empiece a generar la señal que 

se inyectará en el cuerpo, así como también le indica 

que será él quien genere la señal de adquisición para el 

conversor analógico-digital y de interrupción externa 

para el mismo Módulo de control principal. En dos 

determinados instantes de la señal generada, el 

Microcontrolador II  genera la adquisición al mismo 

tiempo que le informa mediante la interrupción 

externa al Módulo de control principal que el valor de 

la muestra adquirida ya se encuentra en el bus de datos 

del conversor analógico-digital. Seguidamente el 

Módulo de control principal lee el bus de datos y lo 

acumula en una de las dos variables que se destinan 

para guardar las muestras en t1 (muestras impares) y 

t2 (muestras pares), para luego, habiendo obtenido 

65535 valores de cada instante de tiempo, promediar 

los valores. 

3. Luego de haberse obtenido los valores promediados 

de N1 y N2 (valores de las muestras par e impar), 

se obtiene el valor de la continua presente en la 

señal que llega al conversor analógico-digital, 

sumada con anterioridad para ajustar la entrada al 

rango del mismo.  

4. Una vez que el Módulo de control principal cuenta 

con todos los valores que necesita, aplica los 

cálculos explicados en  el punto II, obteniendo: θ, R 

y Xc. Esto se hace primero para la resistencia 

patrón, mediante la lógica de autocalibración y 

luego para el paciente, para finalmente estimar 

TBW, FM y FFM. Estos valores se obtienen de las 

siguientes ecuaciones, disponibles en la bibliografía 

consultada: 

 

65.4*9.2*08.0*14.0377.0
2

++−+







= SexoPesoPeso

R

Altura
TBW

(Lukaski) 

 

SexoXcPeso
R

Altura
FMM *229.4*13.0*231.0518.0104.4

2

+++







+=

 

(Kyle, [2]) 

 

FMMPesoFM −=  

 

R=resistencia; Xc=reactancia; sexo (1=masculino, 

0=femenino). 

 

Una vez obtenidos todos los parámetros se 

muestran en el display y se ofrece al usuario la 

repetición del análisis  

 

4.  Resultados 
Para verificar el funcionamiento del equipo, se cotejaron 

los valores obtenidos con juegos de resistencias y 

capacitores conocidos cuyos valores se encontraban 

dentro del rango de valores esperables para una 

impedancia corporal (debe recordarse que el rango de 

impedancias reconocidas por el equipo está limitado). 

Se hicieron sucesivas mediciones bajo las mismas 

condiciones (arreglo, conectores, alimentación, 

temperatura, lugar) obteniéndose una dispersión muy 

pequeña. Para un conjunto de 20 mediciones sucesivas 

hechas sobre un RC paralelo con R=499 y C=47nf  

(θ=7.71º) se obtuvieron valores con una media de 

501,09 para la resistencia y 7,69 para la fase. Mientras 

que la desviación estándar fue de 2.047 y 0.0804 

respectivamente. 

Para el caso de mediciones realizadas sobre un paciente, 

se verificó un incremento en la dispersión de las 

medidas, lo que era esperable ya que se agregan 

mayores factores de variabilidad a la medición 

(ubicación de los electrodos, mayor ruido, etc). Para 20 

mediciones sucesivas bajos las mismas condiciones se 

obtuvieron una desviación estándar  de 4,31 para la 

resistencia y 0,28 para la fase. 
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 Pudo apreciarse que los resultados obtenidos siguen 

fueron más que aceptables y la variación que 

representan es aún menor para el cálculo del TBW y 

FFM (menor al 1%). Ver ecuaciones utilizadas en la 

descripción de funcionamiento. 

 Es importante recalcar la importancia en la ubicación y 

fijación de los electrodos. Una mala adherencia, es la 

principal causa de errores en la medición, lo que se 

advierte en la bibliografía utilizada [1],[8],[20] y se 

pudo verificar en la práctica. La ubicación de los 

electrodos también  resulta de gran importancia en la 

repetibilidad del análisis. Se pudo comprobar que un 

desplazamiento de los mismos entre 1 - 2 centímetros se 

traducía en una variación de la resistencia de un 2% 

aproximadamente. 

 

5.  Conclusiones 
El equipo construido es portátil, de bajo costo y no 

requiere comunicación con ningún otro dispositivo para 

realizar su análisis. 

Los fundamentos abordados en este informe son en su 

mayoría aplicables a otros instrumentos en los que sea 

de interés conocer la impedancia del cuerpo o de alguna 

zona en especial del mismo (monitores 

multiparamétricos, electroglotógrafos, medidores de 

impedancia para desfibriladores, etc). 

El manejo simultáneo y efectivo de los dos 

microcontroladores ha sido el mayor desafío del 

proyecto y su logro es el responsable del buen 

funcionamiento del equipo. 

El método empleado ha permitido obtener resultados 

con una desviación pequeña y una resolución de 0.35 

grados para la fase y 1Ω para la resistencia, los cuales 

son suficientes para la totalidad de los propósitos en los 

cuales conocemos,  se aplica actualmente este análisis. 

De esta forma se pone a disposición del especialista en 

nutrición u otro profesional del área de la medicina un 

instrumento de manejo sencillo e intuitivo, económico y 

que brinda un análisis rápido y efectivo de la 

composición corporal. 
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Resumo 
Este artigo vem enfatizar a proposta a proposta do 

Brincar como recurso pedagógico para a construção do 

conceito de números da criança com deficiência visual, 

tem como título: “O Lúdico como facilitador na 

construção do conceito numérico   do deficiente visual”. 

O presente estudo está paltado em trabalhos 

desenvolvidos pela LARAMARA (Associação 

Brasileira de Assist6encia ao deficiente visual) e 

também tem como embasamento teórico artigos já 

publicados na temática,como o de Sonia Maria Dutra de 

Araújo, pelo qual a autora nos mostra os estágios do 

desenvolvimento sensoro-motor segundo Piaget onde a 

criança demonstra desde os primeiros reflexos e 

organiza as informações obtidas através dos sentidos, e 

o desenvolvimento pré-operacional, expressando a 

inteligência prática do sujeito. Neste sentido podemos 

observar a importância da educação ,  do deficiente 

visual e do desenvolvimento do modus opernadi das 

estruturas cognitivas.                                                                 

 

1.Introdução 
“Todos os homens são inteligentes”.(intelig6encias múltiplas) 

O presente trabalho visa a partir de ações pedagógicas, 

através do brincar, brinquedos e brincadeiras na óptica 

Piagentiana, Vygostiana dentre outros autores como um 

meio facilitador de desenvolvimento de maneira 

harmoniosa, significativa e salutar, permitindo a estes 

alunos a descoberta de si mesmo, do outro e do mundo. 

Entendendo que o brincar se constrói num meio 

facilitador de atingir a criança, na sua totalidade, nas 

ações pedagógicas que dele o brincar) se originam no 

cotidiano escolar. 

Nosso respaldo teórico e prático está embasado no 

trabalho desenvolvido pelo LARAMARA(Associação 

Brasileira ao deficiente Visual em São Paulo) e as  

contribuições  da professora Marilda Moraes Garcia 

Bruno e Sonia Maria Dutra de Araújo, como também 

nos nossos recentes estudos no contexto de tiflologia, 

nas inquietações  de trabalhos desenvolvidos pela 

direção da DES(Departamento de Educação Especial de 

Jaboatão dos Guararapes – Pe), em construção científica 

ao projeto do mestrado e em desejos de realizar  futuros 

trabalhos . 

 

2. O Lúdico 
 Através da brincadeira a criança atinge uma definição 
funcional de conceitos (Jean Piaget) 

A brincadeira não é uma atividade inata, mas sim uma 

atividade social e humana e que supõe contextos sociais, 

a partir dos quais as crianças recriam a realidade através 

da interação humana. 

De acordo com Marilda Moraes Garcia Bruno (1992, 

48) “para a criança com ausência de visão, o brincar é 

uma atividade vital. Ação preventiva, que evita o 

encapsulamento. Podemos ajudá-la a brincar agindo 

sobre o meio, descobrindo como as coisas funcionam, 

construindo o seu sistema de significação  e 

encontrando prazer no brinquedo”. 

Podemos considerar como riquíssimo o lúdico como 

processo de interação entre a criança e seu mundo. 

Acrescenta-nos a este modo de pensar Nylse Helena da 

Silva Cunha:  Os brinquedos tem para a criança cega a 

função primordial de tira-la de seu isolamento e dar-lhe 

a oportunidade de aumentar seu conhecimento sobre o 

mundo que ele não pode ver. 

O âmbito propício numa linha que envolva o brinquedo 

como ferramenta pedagógica que ajude no 

desenvolvimento intelectivo e perceptivo do deficiente 

visual (DV), segue uma visão bastante favorável por 

Mara  O.  de Campos Siaulys(1997,60) “o ambiente 

ideal para tornar uma criança alegre, feliz e , ao mesmo 

tempo, propiciar-lhe um aprendizado espontâneo”. Uma 

vez que o sujeito não possui o dom da visão o mesmo 

enxerga pelas mãos, que facilita para o equilíbrio de sua 

deficiência. Sem esquecer que o olfato e sua audição  

são bastante aguçadas e facilitam na perceptividade de e 

para suas ações em família e em sociedade. 

O espaço escolar deverá oferecer para as atividades com 

DV, uma brinquedoteca. E desenvolver todos os alunos 

DV ou não, num processo pedagógico que sai como um 

“mundo mágico” para essa criança. 

O mundo mágico para a criança está relacionado com o 

brinquedo, o brincar, a forma do brinquedo e a forma do 

brincar. Todas ativam a criatividade do aluno, até 

mesmo a do DV, que na sua concepção, tudo é novo e a 

curiosidade aumenta cada vez mais a partir da forma do 

brinquedo e da forma que se brinca. “ A brincadeira 

ocorre pela interação entre a criança e resulta de um 

aprendizado. 
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A partir do “aprender a brincar” o aluno também 

aprende a conviver em sociedade e em família. Este é 

um processo bastante eficaz para a sua inclusão na 

esfera sócio-evolutiva do mundo que tanto o ajuda como 

diferente em sua própria sociedade. 

 

3. A Construção do Conceito de Números 
Sobre os benefícios de uma ação pedagógica respaldada 

nos brinquedos jogos e brincadeiras com a criança com 

ausência de visão faz-se necessário comentar: a 

construção do conceito de número pela criança tem sido 

amplamente discutida por Piaget quanto a elaboração 

gradual dos sistemas de inclusões (hierarquia das 

classes lógicas) e das relações assimétricas (seriação 

qualitativa) com a sucessão dos números, constituindo-

se, assim em síntese operatório da classificação e da 

seriação (Piaget, 1971,42). 

Estudos realizados em várias áreas (psicologia, 

pedagogia, psicopedagogia) afirmam que o brinquedo, o 

lúdico contribui de maneira decisiva para o processo, de 

desenvolvimento e de aquisição de vários tipos de 

conhecimento, por exemplo.: Matemática, lingüísticas) 

pelas crianças. 

Estas reflexões norteiam e estimulam a elaboração deste 

trabalho, que tem como objetivo discutir a importância 

do lúdico (jogos e brincados), como facilitador do 

processo de construção numérica na criança com 

deficiência visual. 

Carraher (1986) afirma que a criança quando entra na 

escola se comporta com um ensino de matemática 

desprovido de significação para elas, por exemplo: 

crianças de 4 a 6 anos são levadas a recitar, a decorar 

seqüências de números como um dois, três, daí 

ressaltamos, aspectos dos estágios do desenvolvimento 

segundo Piaget(1971) quando diz: “o desenvolvimento 

resulta da combinação entre aquilo que o organismo traz 

e as circunstâncias oferecidas pelo meio “ o eixo central, 

portanto é a interação organismo/ meio. Esta interação 

se dá através de dois processos simultâneos: a 

organização interna e a adaptação ao meio, funções 

exercidas pelo organismo ao longo de toda 

vida”.(Kramer,1999:29). 

Piaget preocupou-se com o desenvolvimento cognitivo 

ou mental, e considerou que existem quatro (4) estágios 

de desenvolvimento cognitivos (sensoro-motor, pré-

operacional, das operações concretas, das operações 

formais e os esquemas sensórios-motores que vão sendo 

constituídos a partir de alguns reflexos como por 

exemplo.: o de sucção, preensão, os quais vão se 

aperfeiçoando pelo exercício, levando a generalização 

de suas atividades, conduzindo a aquisição de novas 

condutas pelo qual a criança amplia seu campo visual a 

procura de objetos. 

No estágio pré-operacional há socializações com trocas, 

há os porquês de 2 a 4 anos, surge a função simbólica, 

possibilitando o acesso a linguagem e a comunicação 

indo até aos 7 anos, onde a criança desenvolve o 

raciocínio intuitivo. No período operatório concreto que 

vai até 12 anos em média, a criança já é capaz de se 

interessar por jogos de regras , conseguindo respeita-los. 

E  no período operatório formal, segundo Piaget e 

Inhlader(1982) há  o “ surgimento de operações 

intelectuais, formais e abstratas. 

Levando-nos a indagar: qual a importância do lúdico 

como facilitador na construção do conceito numérico, 

por que entendemos o quanto é deveras importante para 

que o processo de ensino aprendizagem do DV, o 

desenvolvimento equilibrado do período sensório- 

motor e sobretudo o modus operandi das estruturas 

cognitivas. 

 

4. A Deficiência Visual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. A Criança DV. 

 
Na primeira parte deste trabalho fizemos um breve 

resumo do período sensório motor e pré-operacional, 

como também considerações feitas por Piaget, no que 

tange a construção dos conceitos de números e sobre o 

funcionamento intelectual. Isto porque entendemos o 

quanto é importante para a educação do deficiente 

visual o desenvolvimento equilibrado do período 

sensório-motor. 

Sonia Maria Dutra de Araújo no seu artigo “O Jogo 

Simbólico numa proposta Pedagógica para o Deficiente 

Visual”, compartilha conosco desta forma de pensar 

quando acrescenta que : “acreditamos que se criança 

deficiente visual for estimulada a desenvolver seus 

esquemas sensórios-motores(através dos outros canais 

sensoriais quando totalmente cega) desde a mais tenra 

idade, terá condições de construir suas estruturas 

cognitivas de maneira equilibrada, passando por todos 

os estágios do desenvolvimento, adquirindo as noções 

de objeto, espaço, causalidade e tempo.” 

De acordo com Adriana Friedmam (1996:61):”a 

característica essencial da aprendizagem, diz Vygostsky 

engendra a área de desenvolvimento potencial, faz 

nascer, estimula e ativa na criança, processos internos 

de desenvolvimento no âmbito das interelações com  

outros, são absorvidos pelo curso do desenvolvimento e 

se convertem em aquisições internas da criança”. 

Entendemos que toda criança tem um potencial inato 

para aprender e é um dever da escola e da sociedade 

oferecer recursos tecnológicos par já desde cedo o 

deficiente visual ter acesso a estes.No seu artigo” A 
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preeminência da visão: crença, filosofia, ciência e o 

cego” Lima: Lima & Silva nos relata um pouco a 

cidadania dos deficientes visuais assegurados quando 

dizem:”orientações internacionais como a Declaração 

de Sala manca, promulgada em 1994, bem como leis 

federais como a 7853/89, 8028/30) e os decretos 914/93 

e 3298/99, entre outros, propõem o acesso a educação, 

ao esporte e ao lazer das pessoas com limitação visual, 

garantindo-lhes, assim, desenhos, mapas e diagramas, 

entendendo a potencialidade dos sujeitos com limitação 

visual para essas áreas.” 

 

5.Brincando de Números com o Deficiente 
Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Laramara. 

 

Podemos estimular dentre outras formas a criança com 

deficiência visual a formar a compreensão de números a 

partir de alguns brinquedos como por exemplo, na 

concepção de Mara O. de Campos 

Siaulys(1996:67)”Este material favorece importante 

trabalho de figuras pela criança. As peças deverão estar 

misturadas; a criança deverá juntar as figuras iguais, 

classificando-as e contando-as. Em seguida vai encaixar 

uma a uma no pino sobre o número correspondente sua 

quantidade. É importante para desenvolver a 

coordenação motora e ajuda a introduzir o conceito de 

número, seriação e raciocínio lógico-matemático.” 

Um outro exemplo do brincar desenvolvido pelo 

LARAMARA que pode motivar o brincar pelo DV, 

mostrado por Marilda Garcia Bruno é” um “tapetinho 

sensorial par brincar”., que já vai estimulando a noção 

dimensional. 

 
 

6. Revisão Contextual 
Diante dos pressupostos aludidos brevemente, 

esperamos trazer uma reflexão quanto a nossa proposta 

pedagógica fundamentada em teóricos como Piaget e 

Vygotisk e em trabalhos desenvolvidos por instituições 

como o LARAMARA, quanto ao desenvolvimento da 

construção do conceito de números da criança com 

deficiência visual ou com visão subnormal, a partir do 

lúdico. 

Compreendemos que o brincar não apenas facilita a 

criança a conviver com o seu meio e interagir sobre ele, 

mas também para explorar a percepção espacial 

relacionada a lógica matemática, aparentemente difícil 

ao DV por não possuir o sentido visual. 

É urgente a necessidade de serem desenvolvidas 

tecnologias pra que os cegos desenvolvam a habilidade 

de lida com as operações lógicas matemáticas e a noção 

dimensional e figuras e espaços.Pois a visão não pode 

incapacitar a indivíduo de criar suas condições de 

sujeito ser-do-mundo. 
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Resumen 
Se presenta el Proyecto del Consultorio Virtual sobre 

Discapacidad, realizado en convenio entre el Patronato 

Peruano de Rehabilitación y el Portal Universia. El 

proyecto en la parte de atención al usuario estará a cargo 

del equipo multidisciplinario del Patronato y la parte 

técnica del consultorio virtual a cargo del personal de 

Universia. Se ha planteado una metodología para la 

elaboración de los temas en la página del consultorio. El 

consultorio atenderá en las modalidades de chat, correo 

electrónico y foro. El funcionamiento operativo del 

mismo se iniciará en la primera semana del mes de 

Noviembre del presente año. 

 
1. Introducción 

El impacto del desarrollo de las nuevas tecnologías de 

información ha transformado la forma de vivir de la 

mayoría de personas. La computadora y el uso de 

Internet son los medios de comunicación con mayor 

demanda en el mercado mundial.  

En el Perú desde inicios del año 2000 la difusión del uso 

del Internet entre la población, en especial entre los 

jóvenes ha sido posible gracias al surgimiento de las 

cabinas de Internet  y al hecho de que en los colegios 

tanto de nivel estatal como particular se han 

implementado laboratorios de computo, brindándose a 

los alumnos conocimientos sobre los principales 

softwares, el uso de los buscadores en Internet y la 

forma de utilizar los correos electrónicos y el Chat. 

Las cabinas de Internet  constituyen una solución 

novedosa al alto costo que tiene la adquisición de un 

equipo de cómputo y la conexión a Internet. Una cabina 

de Internet esta constituida por un ambiente en el que se 

hallan 6 ò más computadoras distribuidas en muebles 

modulares que permiten un espacio semiprivado para el 

usuario de las mismas; estas computadoras tienen los 

programas informáticos básicos y se hallan conectadas a 

una red de Internet. El costo por hora de uso puede 

variar entre $ 0,70  y $ 0.15 centavos de dólar 

dependiendo de la zona en la que se halla la cabina, lo 

cual lo hace accesible económicamente. 

 

2. Marco Teórico 
El Censo Nacional de 1993 consignó 288,526 personas 

con discapacidad que representaban el 1,3 % de la 

población total censada. Con la data recogida en 1996 el 

INEI publica un documento sobre el perfil socio-

demográfico  de la población discapacitada que aun con 

las limitaciones que contiene constituye el estudio 

estadístico más completo en el país sobre este tema 

hasta el momento. 

Ese mismo año, con el  impulso del Consejo Nacional 

para la Integración del Impedido, el Instituto Nacional 

de Rehabilitación contando con el auspicio de la 

Organización Panamericana de la Salud. realizó con una 

muestra de cerca de 3000 familias un Estudio 

epidemiológico sobre la incidencia de la discapacidad 

en el país, con la finalidad de establecer la demanda de 

esta población en los servicios de salud y rehabilitación. 

Las cifras encontradas fueron considerablemente 

mayores: 45.40% de la población tiene deficiencias, 

31.28 % tiene discapacidad y 13.08% tiene minusvalía. 

El Patronato Peruano de Rehabilitación a través de su 

actividad de capacitación realizada a nivel nacional 

halló que sólo en las ciudades más importantes y con un 

mayor nivel de desarrollo económico del  país como 

Lima, Arequipa, Trujillo y Tacna. el paciente 

discapacitado y sus familiares podían acceder a la 

consulta con los especialistas del equipo 

multidisciplinario necesario en la evaluación, 

diagnóstico, tratamiento e inserción laboral. 

Ocasionándose que un alto porcentaje de casos de 

discapacidad no hallan sido detectados en forma 

temprana o aún contando con un diagnóstico no reciba 

el tratamiento y apoyo adecuado por parte de su familia. 

El Proyecto del Consultorio Virtual sobre Discapacidad, 

constituye una respuesta a la problemática planteada, 

por lo que se busco realizar un convenio entre el 

Patronato Peruano de Rehabilitación y el Portal 

Universia.  

Las investigaciones con respecto a la atención 

profesional  de índole psicológica utilizando el Internet 

señalan tanto ventajas como desventajas. Las 

principales ventajas señaladas son con respecto a: la 

fácil accesibilidad (Binik,  Cantor & Meana, 1997),  

facilidad para grabar la intervención pudiendo 

posteriormente ser analizada (Millar & Germen, 1998: 

Murphy & Mitchell, 1998; Sampson, 1997), también la 

disminución de la preocupación de ser juzgado 

negativamente por otros y la consecuente disminución 

de la ansiedad (King, 1998) y la facilidad para la 

apertura en virtud del anonimato (Binik 1997; Mille & 

Gergen, 1998). 
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En el proyecto se plantea que la parte de atención al 

usuario estará a cargo del equipo multidisciplinario del 

Patronato y la parte técnica del consultorio virtual a 

cargo del personal de Universia. Se ha planteado una 

metodología para la elaboración de los temas en la 

página del consultorio. El consultorio atenderá en las 
modalidades de chat, correo electrónico y foro. 

 

3. Metodología 
Se ha logrado reunir un equipo de profesionales 

multidisciplinario, los cuales tendrán a su cargo la 

atención al usuario:  

 

• Dr. Pedro Angulo – Doctor en Medicina 

Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación  

• Dr. José Albites - Doctor en Medicina, 

especialista en Oftalmología 

• Dr. Raúl Cordova Moran – Doctor en 

Medicina. Especialista en Otorrinoralingologia 

y Audiologia 

• Dr. Juan Guillén - Médico Cirujano. 

Especialista en Medicina de Rehabilitación 

• Dra. Celinda Huapaya - Doctor en Medicina, 

especialista en  Cirugía Plástica 

• Dr. Augusto La Rosa  García - Doctor en 

Medicina, especialista en Oftalmología 

• Psic. Jenny Quezada Zevallos – Psicóloga 

• Psic. Clara Pinto de Gonzales - Psicóloga 

• Mg. Consuelo Angulo Zavala – especialista en 

Planificación y Administración Educativa 

• Lic. Clemencia Vallejos – Terapista 

Ocupacional 

• Lic. German Soriano Diaz – Profesor 

especialista en Planificación 

• Lic. Nora Vera Huanqui – Profesora 

especialista en Lenguaje y Aprendizaje 

• Dr. Victor Rivas – Médico Cirujano 

Especialista en Medicina de Rehabilitación 

• Dra. Miriam Ibarcena - Médico Cirujano 

Especialista en Medicina de Rehabilitación 

• Prof. Becky Calderón Garrido – Profesora 

especialista en Lenguaje y Aprendizaje 

• Arq. Angela Cabrera Lau – Arquitecto 

• Arq. Luis Anicama Flores – Arquitecto 

 

Instrumentos: 

 

• Una hoja de registro en línea, que permite tener 

un seguimiento de los usuarios (se consignan 

algunos datos: edad, ocupación, estado civil, 

seudónimo, motivo de consulta, etc.) 

• Una hoja motivadora con el tema a tratar. 

• Una pequeña encuesta que presenta el siguiente 

tema a tratar. 

 

Las sesiones: 

 

El consultorio virtual funcionara en las modalidades de 

Chat, consultas vía correo electrónico y foro. 

Se publicaran los temas a través de la hoja motivadora 

en el portal de Universia, durante tres semanas, en base 

a una selección de contenidos realizada por el equipo de 

especialistas de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios.  

Los temas inicialmente seleccionados son:  

 

• Prevención y detección de la discapacidad del 

lenguaje, 

•  Tratamiento de la discapacidad del lenguaje, 

•  Prevención y detección de la discapacidad  

auditiva,  

• Tratamiento de la discapacidad  auditiva, 

•  Prevención y detección  de la discapacidad  

intelectual,  

• Tratamiento de la discapacidad  intelectual, 

•  Prevención y detección  de la discapacidad 

visual,  

• Tratamiento de la de la discapacidad visual, 

•  Educación Inclusiva,  

• Intervención temprana. 

 

El Chat se realizara una vez a la semana durante dos 

horas, en esta modalidad interviene una moderadora y 

un equipo de dos especialistas operadores. 

El correo electrónico es un servicio permanente, por lo 

que se dará respuesta a los emails recibido en un 

período no mayor a las 24 horas. 

El foro, es un foro moderado por el o los especialistas 

que se hallen respondiendo a las temáticas o 

problemáticas planteadas en el mismo. 

 

3.1 Entrenamiento del equipo 
multidisciplinario 

La atención profesional en Internet requiere de un 

entrenamiento al equipo multidisciplinario, tanto para el 

uso de las características de cada uno de los programas 

utilizados en las distintas modalidades, como para la 

adecuación del lenguaje al medio utilizado, así como el 

conocimiento de un conjunto de reglas en la interacción 

con el usuario que permitan mantener el rol profesional.  

 

3.2 Difusión del  Consultorio Virtual sobre 
discapacidad 

Tanto el Portal Universia como el Patronato Peruano de 

Rehabilitación realizaran una campaña de difusión del 

mencionado consultorio; contándose con el apoyo del 

Ministerio de Educación  y de las  ocho filiales del 

Patronato en el Perú. 

 

3.3 Evaluación 
La evaluación se realizará a través de un análisis 

cualitativo de las grabaciones de los chats, emails, y 

foros; y de un análisis cuantitativo de los mismos. 
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Resumo 
O computador é capaz de realizar várias tarefas, 

comunicar, transmitir informações, sendo um objeto 

valioso para o processo de inclusão digital.  Segundo a 

UNESCO, inclusão digital se refere em alguns projetos 

e ações que facilitam o acesso de pessoas de baixa renda 

às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). A 

Inclusão Digital (ID) seria um meio para promover a 

qualidade de vida, garantir maior liberdade social, gerar 

conhecimento e troca de informações. Contudo, existe 

um setor da população que sofre um processo duplo de 

exclusão, as PNE (Pessoas com Necessidades Especiais) 

que sofrem as exclusões sociais e digitais decorrente de 

fatores econômicos e sociais. Este artigo traz a 

experiência de implantação do projeto de ID realizado 

na ALDEF (Associação Leopoldense de Portadores de 

Necessidades Especiais e Educacionais) unido com o 

Programa de Acessibilidade e Inclusão Digital do curso 

de Licenciatura em Computação da FEEVALE. Para a 

ralização das atividades, a metodologia de trabalho 

construtiva contribuiu para o bom andamento das aulas. 

Desta forma, foi possível, através de várias atividades, 

abrir novos horizontes educacionais de conhecimento 

junto aos alunos, tornando o processo de ID um ponto 

fundamental na história da instituição. 

 

1. Introdução 
A utilização de Tecnologias de Apoio (TA) para pessoas 

com Necessidade Especiais – conceito mais abrangente 

que o de “Tecnologias de Reabilitação” classicamente 

usado – terá sempre de ter em conta a necessidade de 

potenciar e aumentar as capacidades funcionais dessas 

pessoas, ajudando-as a enfrentar a sociedade atual. 

Modernos desenvolvimentos das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) têm permitido a sua 

utilização como tecnologias de apoio, promovendo a 

inclusão e o aumento da qualidade de vida de Pessoas 

com Necessidades Especiais e Educacionais (PNEEs). 

No caso de crianças e jovens com deficiências 

neuromotoras graves – portadores de incapacidades 

graves de Comunicação, Mobilidade e Manipulação – as 

tecnologias de apoio são instrumentos poderosos de 

apoio à sua integração escolar e social, desde que 

devidamente enquadradas em práticas pedagógicas 

adequadas. Torna-se também essencial que familiares, 

os próprios utilizadores e os profissionais que os 

apóiam, tenham formação adequada não só na área das 

tecnologias de apoio, como ainda na área da 

“Comunicação Aumentativa”, domínio científico 

relativamente recente, mas que tem conhecido 

desenvolvimentos importantes nos últimos anos. 

Mas nem sempre as PNEEs especiais precisam de 

ferramentas de apoio especiais ou diferentes das 

comumente utilizadas pelos usuários em geral. Muitas 

vezes as tecnologias de comunicação e de informação 

usuais são suficientes para promover e aumentar o nível 

de inclusão digital e social das PNEEs. 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC), de 

forma geral, incluem produtos tais como computador e 

equipamentos periféricos; software aplicativos, sistemas 

operacionais, Internet, vídeo, TV, e demais produtos 

especializados. Nesta pesquisa, a “acessibilidade às 

tecnologias de informação e comunicação (TIC)” tem o 

mesmo significado de “acessibilidade a ambientes de 

aprendizagem telemáticos, digitais ou virtuais” [1]. 

Historicamente, os PNE têm sido considerados pela 

sociedade como pessoas diferentes, separadas das 

demais. Sua integração ao grupo não acontece 

automaticamente, mas é fruto de um processo que 

requer esforço e planejamento, envolvendo famílias, 

escola, de modo especial; e a comunidade, com todas as 

suas instituições. 

O presente trabalho é o relato e análise de atividades de 

ensino realizadas na ALDEF no 2º semestre de 2005. A 

proposta do curso foi de promover o a inclusão digital 

como uma das possibilidades para a inclusão social para 

PNE. As turmas foram divididas com Alunos portadores 

de necessidades educacionais especiais e comuns, com o 

objetivo de proporcionar a esses alunos a interação 

social. Superando qualquer tipo de barreira imposta pela 

sociedade: interação, dificuldades de aprendizagem e 

possibilidades de inclusão com o uso de novas 

tecnologias.  
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2. Educação Especial, Inclusão social / 
digital de PNEES 

A Educação Especial surge com o advento da sociedade 

industrial, no intuito de atender crianças que não 

conseguiam acompanhar o processo de educação regular 

de ensino, revelando o risco da padronização em 

diferentes momentos históricos [2]. 

Na teoria vygotskyana [3], o fator social é o fator de 

desenvolvimento. A integração hoje é uma preocupação 

humana, necessitando de respostas humanizadas que se 

refletem no presente, estarão refletidas no futuro de 

pessoas que, independente das suas potencialidades, têm 

direito às mesmas oportunidades de inserção, inclusão e 

realização. 

Vygotsky aponta também para a necessidade das 

pessoas dialogarem, duvidarem, discutirem, 

compartilharem e questionarem saberes onde há espaço 

de transformação para as diferenças, para o erro, para as 

contradições, para a colaboração mútua e para a 

criatividade [3]. 

Nos trabalhos desenvolvidos no laboratório de 

informática, tem-se observado as extremas dificuldades 

evidenciadas pelas turmas, em trabalharem uns com os 

outros. Mais difícil ainda é o desenvolvimento de 

atividades cooperativas, de troca com o outro e de 

construção conjunta. Possivelmente tais entraves 

estejam relacionados à dificuldade de colocar-se no 

ponto de vista do outro. Contudo, os ambientes 

informatizados têm um incrível potencial de 

instigar/desenvolver a produção de materiais 

cooperativos, descobriu-se o grande potencial que o 

computador e suas ferramentas podem representar, 

nessa perspectiva. 

Um dos motivos para que a barreira digital exista é a 

inadequação do ambiente em relação ao sujeito, ou seja, 

a falta de acessibilidade dos equipamentos, software e 

da Internet em relação aos PNEEs e o desconhecimento 

de muitos educadores. A apropriação tecnológica, os 

fatores culturais, afetivos, entre outros, variam de 

sujeito para sujeito, o que exige abordagens técnico-

pedagógicas diferenciadas e personalizadas para dar 

conta dessa diversidade, ou seja, os sujeitos que utilizam 

as TIC possuem diferentes tipos e níveis de 

necessidades educacionais especiais (NEEs). 

Para Vygotsky, a interação social representa um 

elemento necessário ao processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento do indivíduo. A noção de interação  

entendida como "ação entre/junto com” é a ação 

conjunta e interdependente de dois ou mais participantes 

que produz mudanças tanto nos sujeitos como no 

contexto no qual a interação se desenvolve[4].  
Quanto à idéia de integrar realmente as crianças, [5] 

coloca que a inclusão causa uma mudança de 

perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar 

somente os alunos que apresentam dificuldades na 

escola, mas apóiam: professores, alunos, pessoal 

administrativo, para que obtenham sucesso na corrente 

educativa geral. Mas, a inclusão total deve se aplicar 

para todas as crianças, sem excluir as severamente 

incapacitadas, como apontam Ferguson, Meyer e 

colaboradores. A abordagem inclusiva pode ser 

igualmente considerada como uma "educação integrada 

à comunidade".  

 

3. Caracterização da Prática 
A ALDEF - é uma Organização Não Governamental 

(ONG) de fins sociais e educacionais, sem fins 

lucrativos, fundada em 25 de novembro de 1985, 

localizada na cidade de São Leopoldo - Rio Grande do 

Sul.  

Os membros disponibilizam de Grupos de Convivência; 

Acompanhamento Social, Psicológico, Jurídico e 

Psicopedagógico; Grupo de Esporte; Oficina de teatro; 

Aulas de Canto e Música; Aulas de Pintura, Aulas de 

Braile e Informática. 

Com dez computadores, que foram doados para a 

instituição, foi possível iniciar o projeto de informática 

na ALDEF, distribuindo no ambiente  de amplo espaço, 

os 11 computadores posicionando-os de frente a parede 

um de cada lado. Este layout foi definido de tal  maneira 

devido à possibilidade de participação nas atividades de 

alunos cadeirantes. Com isso, evitando possíveis 

choques entre os alunos.  

As condições do laboratório não prejudicaram aos 

alunos, contudo influenciou de certa forma no 

desempenho das atividades.  Todas as dificuldades 

estavam direcionadas a dois fatores: configuração dos 

computadores e instalação elétrica. Com baixa 

configuração dos computadores, se tornou muito difícil 

a instalação de aplicativos nos computadores. De 

qualquer maneira, instalou-se em 3 máquinas o 

Windows 98, para que fosse possível construir 

atividades e apresentar o uso do computador aos alunos.  

Um fator interessante, que cabe ser ressaltado, foi à 

quantidade de pessoas que estavam envolvidas no 

projeto.  Um ponto negativo observado foi à questão de 

várias pessoas estarem manipulando os computadores 

na instituição sem nenhum controle rígido. Desta forma, 

a incerteza no inicio das atividades foi predominante no 

pensamento do professor.  

Porém, mesmo com várias situações adversas, foi 

possível realizar o projeto, possibilitando aos alunos o 

acesso ao computador, à informática.  

A prática desenvolvida no segundo semestre de 2005 

contemplou um processo de inclusão digital de PNEEs 

com as mais variadas deficiências. Para poder dar um 

melhor atendimento, as PNEEs foram divididas em duas 

turmas que freqüentavam o laboratório uma vez por 

semana, aos sábados. 

Portando na ALDEF diversas atividades foram 

realizadas com a intenção de fornecer aos alunos a 

tranqüilidade e a forma de utilizarem o computador sem 

nenhuma restrição, sabendo também interagir com o seu 

colega e questionar o professor.  

 

3.1 As turmas 
A expectativa perante os alunos e também dos 

envolvidos no projeto era que o inicio das aulas não 
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levasse muito tempo. Com isso, as aulas tiveram seu 

início no dia 17/09/2005 contando com a presença de 14 

alunos. Após uma breve explanação sobre o projeto e as 

aulas, cada pessoa se apresentou comentando suas 

intenções em relação às aulas de informática. Essa 

apresentação também teve como objetivo integralizar os 

colegas. 
Tipos de Deficiência encontrada nos alunos das duas 

turmas: 

• visão baixa 

• visão média 

• mental leve 

• físico, motor 

• fala 

 

As turmas poderão aumentar gradativamente à medida 

que as condições do laboratório são melhor estruturadas. 

Futuramente a estrutura pode ter 40 alunos divididos em 

duas turmas, de 20 alunos cada.  

Com esta apresentação foi possível integrar logo no 

inicio os alunos com o grupo. Aos alunos foi passada a 

escolha do horário da qual seria melhor para si. Desta 

forma os horários disponibilizados foram: 08:05 as 

09:35 e das 09:40 as 11:10.  

Antes de iniciar as atividades as seguintes metas que 

foram traçadas: 

• Atividades utilizando o computador e 

integralizando com a tecnologia utilizada 

atualmente. 

• Elaborar conceitos básicos de hardware / 

software 

• Diferenciar Sistema Operacional de Software / 

Aplicativos 

• Gerenciar arquivos e pastas 

• Construir com os alunos um vocabulário 

próprio de informática através de conceitos e 

dúvidas que irão surgindo. 

• Explorar os principais serviços da Internet: 

navegação, pesquisa, correio e Chat. 

Construindo um planejamento semanal de cada aula, foi 

possível manter um controle das atividades que foram 

realizadas com as turmas. Procurou-se trabalhar os 

mesmos conteúdos com as duas turmas. Observando os 

resultados e adicionando comentários no planejamento 

após cada aula. 

A participação dos alunos nas aulas foi um fator 

importante para o andamento das atividades. A sua 

cooperação era permitida a qualquer momento, tornando 

o laboratório um ambiente aberto para a troca de idéias.  

Nas atividades o uso de vários métodos de ensino 

contribuiu para que várias dificuldades fossem 

ultrapassadas. Dois métodos foram os mais importantes: 

O método Expositivo, que permitiu aos alunos a 

visualização e compreensão do estudo através de 

exemplificações. Outro foi o Método dos Problemas, 

onde os problemas para serem solucionados devem 

conter pesquisas e contribuições constantes dos alunos. 

Com isso, independente das realidades de cada  aluno 

foi possível, com auxílio de o computador, facilitar a 

acessibilidade dos alunos com o mundo da informática. 

A principal idéia não é faze-los com que  decorem 

algum conteúdo, mas possibilitar a compreensão 

simples de como utilizar o computador como ferramenta 

de apoio. Desta maneira abrindo novas oportunidades de 

acesso na sociedade destas pessoas que estão 

participando das aulas.  

 

3.2. Aulas 
O projeto iniciou com duas turmas com 7 alunos cada. 

As turmas foram denominadas da seguinte forma: 

Turma A e turma B. 

Inicialmente, foram realizadas atividades com ênfase na 

parte física do computador (hardware). Os alunos 

tiveram a oportunidade de conhecer um computador de 

uma forma mais técnica, seus componentes e até como 

esta distribuído internamente.  

Todos os principais componentes do computador foram 

vistos, onde os alunos também tiveram a oportunidade 

de, com o computador aberto,  tocar nos principais 

componentes que resultam no funcionamento do 

computador: 

Após este primeiro contado, alguns ficaram 

impressionados com o que estavam vendo, e 

conseguiam entender que o computador não representa 

nenhum “bicho de 7 cabeças”. Na verdade era uma 

máquina, uma ferramenta, que tem a função de facilitar 

a vida de todos que o utilizam.  

Uma atividade já estava preparada para os alunos, que 

foi realizada em casa. Esta atividade consistia de, 

através de uma lista do jornal, dos classificados, na 

parte de informática, o aluno deveria ler e tentar 

entender o que estava escrito. 

Por exemplo, normalmente aparecem as seguintes 

informações: HD 40 gb, 256 Mb, drive 1,44; e assim 

sucessivamente. O objetivo desta atividade era de fazer 

os alunos entenderem o que estavam lendo, 

principalmente se algum dia estiverem interessados em 

adquirir um computador.  

Além disso, uma folha contendo figuras dos 

componentes foi entregue para que os alunos 

completassem com a descrição de cada componente. Em 

um determinado momento na turma b, uma aluna 

questionou de uma forma interessante o que estava 

sendo estudado, seu comentário foi o seguinte “ao 

menos vamos sair daqui sabendo tudo sobre como 

montar um computador...”, partindo disso foi passado 

para a turma a importância de conhecer e saber os 

componentes do computador, pois no futuro isso será 

utilizado.   

Após as aulas técnicas, iniciamos então a utilização dos 

softwares disponíveis. Um ponto que foi bastante 

observado era a forma de como os alunos utilizavam 

tanto o mouse como o teclado. Partindo daí, as 

atividades foram focadas diretamente em exercícios de 

digitação e utilização do mouse com freqüência. 
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Para a digitação dos trabalhos, foram utilizados revistas 

e editores de texto. Nos primeiros momentos, houve um 

processo de alfabetização, pois se observou que algumas 

palavras que eram digitadas os alunos não conheciam, 

ou não conseguiam soletrar. A maior dificuldade que foi 

ultrapassada por eles, estava ligada ao colocar acentos 

nas palavras. Após isso, a digitação foi realizada, de 

uma forma lenta, contudo, construtiva.  

Após as atividades com o teclado, outro acessório 

utilizado foi o mouse. Com este dispositivos, foram 

realizadas diversas atividades. Utilizando editores de 

desenho, buscou-se aprimorar as atividades que os 

alunos realizavam. Diferentes desenhos livres foram 

criados, porém, era consideração à forma de como o 

aluno construía seu desenho, criatividade e utilização 

dos recursos disponíveis pelos softwares. 

Como atividade final, todos construíram uma imagem, 

com diversos recursos, usando a criatividade. O objetivo 

desta atividade era de representar de forma gráfica o que 

mais chamou a atenção dos alunos na atividade 

realizada após as visitas pelo centro da cidade. 

Buscando aplicar a inclusão social dos alunos, cada 

turma teve a oportunidade de realizar uma visita ao 

centro da cidade. O objetivo desta visita foi de fazer 

com que eles observassem de forma crítica tudo que 

chamasse a atenção. Alguns aspectos observados pelos 

alunos foram: 

• Diferentes tipos de placas de propaganda 

encontradas nas ruas 

• Diferentes tipos de letra em cada placa 

• Diferentes formas que representavam estas 

propagandas 

• Características das casas e apartamentos  

 

Observando a reação dos alunos das duas 

turmas, contatou-se o um interesse muito grande vindo 

dos alunos em relação à todas as atividades que são 

possíveis de serem realizadas utilizando o computador. 

A participação dos alunos nesta atividade foi constante e 

muito interessante. Além de socializar os alunos e 

principalmente apresentar o que foi estudado na prática, 

foi interessante perceber a interação dos alunos com a 

atividade proposta. O fundamental foi de exemplificar 

aos alunos, a maneira de como era possível construir 

tudo o que foi visto, utilizando o computador e alguns 

softwares de edição gráfica. 

Outro ponto positivo encontrado nas atividades, foi à 

visita realizada pelos alunos no centro Universitário 

Feevale localizado em Novo Hamburgo, que 

disponibilizou um laboratório com 20 computadores, 

com diversos recursos tecnológicos disponíveis, para 

que fossem realizadas atividades utilizando o 

computador.  

É importante salientar que os objetivos da visita foram 

de disponibilizar o acesso à internet aos alunos, como 

também a utilização de softwares de acessibilidade 

existentes atualmente, oportunizar a eles o acesso ao 

acervo de computadores disponíveis na instituição. 

Praticamente, se obteve resultados satisfatórios que 

contribuíram de forma significativa para o processo de 

inclusão social e digital de todas as pessoas que 

participaram da atividade.  

 

4. Considerações Finais 
A revolução tecnológica tem mudado a realidade de 

crianças, jovens e adultos da sociedade contemporânea. 

Diante do desafio e do atrativo do som, da imagem, das 

cores e de seu poder de motivação, a velocidade com 

que mudam as tecnologias de comunicação e 

informação. 

É preciso incorporar as mídias eletrônicas ao fazer 

educativo, favorecendo a reflexão sobre suas 

características, desenvolvendo uma prática educativa 

que contemple situações que incentivem o pensar, o 

criar, o imaginar, o sentir e o agir, em direção a uma 

atitude comprometida e crítica, no intuito de tirar 

proveito das características dos meios tecnológicos 

enquanto ferramentas de apoio ao ensino, à 

aprendizagem e à educação em seu sentido mais amplo. 

Conclui-se, a partir deste levantamento, que tanto na 

experimentação, criação, produção e discussão de idéias 

como na produção efetiva dos exercícios, os alunos, em 

sua maioria, foram se apropriando dos mecanismos de 

sua ação e tomando consciência das suas reais 

possibilidades, dentro do espaço proporcionado pelo 

ambiente informatizado. 

A cada aula, se torna muito fácil perceber na face dos 

alunos a vontade que possuem para utilizar o 

computador. O mais interessante que isso não é 

particular somente de um, mas sim de todos.  

Explorando os recursos existentes e buscando aqueles 

mais “agradáveis”, é possível criar estratégias de 

intervenção que possibilitem trabalhos cooperativos e 

colaborativos, utilizando os ambientes web, que estão 

inseridos na realidade do aluno. 

O trabalho construído focando o interesse do 

grupo/aluno e mediado por atividades estruturadas em 

ambientes de interação/cooperação que enfatizem o 

desenvolvimento de dimensões cognitivas e sócio-

afetivas, constitui uma das alternativas mais 

promissoras no contexto que tem sido oferecido, nas 

tecnologias da informação e comunicação. 

A primeira aula que o computador foi utilizado, um 

aluno foi direto ao servidor, até então, era a única que 

estava funcionando. Todos ficaram em volta da máquina 

e então foi possível apresentar as ferramentas que 

seriam utilizadas ao longo das aulas. 

Muito gratificante para o professor, quando vê seus 

alunos se esforçarem para entenderem o que estão 

fazendo. Um exemplo foi de uma aluna com baixa 

visão, que apesar de sua dificuldade com a visão 

demonstra um grande esforço.  

O que é mais importante e o objetivo principal das aulas 

é passar aos alunos a importância de utilizar o 

computador, mas não na forma de simplesmente saber 

utiliza-lo, mas sim, como trabalhar de forma evolutiva 

com o computador. 
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Como atividade futura, pretende-se instalar na ALDEF 

um telecentro. É um espaço de universalização do 

acesso aos recursos tecnológicos e de capacitação de 

pessoas para o uso dos computadores e da Internet, além 

de se constituir num ambiente de comunicação e 

informação para uso das comunidades. Tem finalidade 

social, constituindo um local de livre acesso da 

população com equipamentos conectados à internet, 

através dos quais poderá ser disponibilizada uma série 

de serviços, contando também com uma programação 

permanente de atividades para atrair o interesse nas 

possibilidades do mundo virtual, incorporar a mudança 

cultural nos hábitos da comunidade, fazendo com que a 

mesma reverta em qualidade de vida. Para que a 

implantação do Telecentro seja possível, pretende-se 

fazer com que a comunidade participe das aulas de 

informática e divulgue para os associados o projeto. 

Dentro das diretrizes governamentais estabelecidas, os 

Telecentros constituem elementos que contribuem para 

a inversão de prioridades e o combate à exclusão. A 

alfabetização cibernética é um dos aspectos que 

fortalecem esta linha de atuação, no momento em que 

há um processo mundial acelerado que causará um 

distanciamento cada vez maior entre países centrais e 

periféricos.  

Quando nos depararmos com alguma pessoa portadora 

de necessidades especiais, deficiente, deve-se tomar 

cuidado com a forma de como vaio acontecer esta 

interação. Para [6] “as pessoas agem de diferentes 

formas ao depararem com uma cadeira de rodas. Tem de 

tudo: gente que me olha com pena (tudo bem!); que 

torce o nariz ao me ver como se eu fosse portadora de 

alguma doença contagiosa (que ódio!); que se dirige a 

mim como se eu tivesse uma idade mental de 5 anos 

(ridículo!); que fala comigo de igual para igual (quase 

esqueço como é ser tratada com naturalidade!)”.  

Por isso, é muito importante que todos tratem as Pessoas 

com Necessidades Especiais com maior naturalidade 

possível, transmitindo para eles não pena, mas sim 

segurança e carinho. Enquanto cidadãos de uma 

sociedade que se projeta democrática, deve-se 

propugnar por uma educação de qualidade para todos, 

que não aceite qualquer tipo de exclusão. Esta luta 

depende de cada um de nós e de todos nós. Isso tudo 

para que os objetivos da Inclusão Social e Digital não 

sejam somente fatos, mas sim uma realidade a ser 

alcançada. 
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Resumo 

O trabalho “A inserção da pessoa portadora de 

deficiência no mercado de trabalho: mapeando e 

gerenciando informações” tinha como objetivo inicial 

analisar a inserção da pessoa portadora de deficiência 

(PPD)  no mercado de trabalho. Verificou-se que a falta 

de comunicação entre quem tem a vaga e quem busca o 

emprego dificulta o cumprimento da lei que determina 

cotas nas empresas para a PPD e aponta para a 

necessidade do gerenciamento de informações 

envolvendo estas partes. A partir de uma revisão de 

literatura sobre a inserção no mercado de trabalho da 

PPD e de um levantamento da legislação sobre o tema, 

definiu-se novo objetivo para o trabalho: a construção 

de um portal que atuará como facilitador para esta 

comunicação. O portal disponibilizará informações da 

PPD que busca emprego e da empresa interessada em 

contrata-la, informações registradas através do cadastro 

em um banco de dados. Destaca-se neste trabalho a 

utilização da Ciência da Computação na resolução de 

problemas sociais. 

 

1. Descrição do Problema 
O trabalho “A inserção da pessoa portadora de 

deficiência no mercado de trabalho: mapeando e 

gerenciando informações” foi apresentado como 

monografia de conclusão do curso Ciência da 

Computação da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais. O Projeto Pedagógico do referido curso 

determina, através do conteúdo das disciplinas, 

diferentes núcleos de formação. As disciplinas do  

Núcleo Contexto Social levam a reflexões tais como a 

ética no exercício profissional e a importância da 

Ciência da Computação no processo de socialização das 

pessoas portadoras de deficiência. 

Optou-se por usar o termo Pessoa Portadora de 

Deficiência por ser esta a nomenclatura utilizada pela 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência - CORDE, órgão de Assessoria 

da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República. Entretanto, segundo 

Kauchakje [1] “a busca por uma terminologia, que ao 

mesmo tempo não seja discriminatória e possa atender 

as demandas pela construção de identidade desse grupo 

social é objeto de discussões em andamento”.      

Segundo Batista [2], Em 2002 o Brasil possuía 24,5 

milhões de portadores de algum tipo de deficiência, ou 

seja, 14,5 % da população brasileira apresentavam 

alguma deficiência (física, mental, visual, auditiva). Em 

Minas Gerais eram 2,6 milhões de portadores de algum 

tipo de deficiência 

Do total de portadores, ainda segundo Batista [2], nove 

milhões estavam em idade de trabalhar, mas apenas um 

milhão (11,1%) exercia alguma atividade remunerada, 

sendo 200 mil (2,2%) empregados com registro em 

Carteira de Trabalho.  Estes números alertam para um 

sério problema social: a inserção das PPD no mercado 

de trabalho.                                                                                                                                     

Com relação a este problema, a legislação brasileira 
1
 

garante, desde 1991, cotas proporcionais ao número de 

empregados da empresa para os portadores de 

deficiência. Alguns profissionais ainda acreditam que a 

inserção destas pessoas no mercado de trabalho se dará 

apenas através da prática de atividades repetitivas. 

Entretanto alguns autores nos alertam que não é isso que 

acontece. As PPD podem – e estão – a cada dia, 

mostrando-se aptas a assumir diferentes funções dentro 

das empresas. 

A informática é uma área que vem ganhando destaque 

na ajuda as pessoas portadoras de deficiência.   

 

2. Objetivos 
O trabalho apresentava como objetivo geral estudar e 

pesquisar a inserção da PPD no ambiente de trabalho. 

Ou seja, mapear a situação das PPD no mercado de 

trabalho, através da análise de dados das instituições 

envolvidas na contratação destas pessoas, destacando-se 

órgãos públicos, ONGs e associações representativas da 

indústria e do comércio. Além das informações 

quantitativas, pretendia-se buscar informações que 

permitissem avaliar as dificuldades e soluções 

encontradas no processo de inserção da PPD em funções 

relacionadas à computação. 

                                                 
1 BRASIL. Lei n. 8.213 de 24 de julho de 1991. Diário Oficial, 

Brasília, 24 jul. 1991. Introduziu a chamada reserva de mercado, 

obrigando as empregadoras a reservar certo número de cargos em 

percentuais aos beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 

deficiências.  
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Entretanto, a ausência de estatísticas, de um controle do 

número de PPD inseridos no mercado de trabalho e de 

um cadastro do número de vagas existentes nas 

empresas determinou um novo objetivo para a pesquisa. 

Diante da realidade que se apresentou e constatadas as 

dificuldades de outras pesquisas com objetivos 

semelhantes definiu-se como objetivo principal do 

trabalho a construção de um portal, de livre acesso, 

contendo informações a respeito de vagas e 

possibilidades de trabalho para PPD como forma de 

inclusão destes na sociedade. O portal, além de notícias 

sobre o mercado de trabalho, acesso às empresas que 

contratam PPD, e link para instituições que trabalham 

com PPD, terá como um de seus principais produtos um 

banco de dados que permite o cadastro de informações 

por parte das empresas e das PPD, para auxiliar os 

processo de contratação em diversas áreas. Desta forma, 

o portal assume a função de articulador entre as partes 

interessadas na inserção das PPD no mercado de 

trabalho. 

Destacam-se como objetivos específicos: 

a) Conhecer a realidade das PPD e as possibilidades que 

a área de computação pode oferecer às mesmas; 

b) Manter um quadro atualizado da situação das PPD no 

mercado de trabalho; 

c) Auxiliar o monitoramento do cumprimento da lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991; 

d) Auxiliar na inserção da PPD no ambiente de trabalho; 

e) Auxiliar no combate ao preconceito as PPD; 

f) Apresentar experiências positivas sobre a inserção do 

deficiente mercado de trabalho. 

 

3. Metodologia 
A inserção social das PPD e as dificuldades da 

sociedade para viabilizar esta inserção motivaram este 

trabalho, que aborda, em especial, a inserção das PPD 

no mercado de trabalho. Se o esporte vem se destacando 

como um dos meios para promover a integração das 

PPD na sociedade, a computação é uma das áreas mais 

importantes no processo facilitador desta inserção em 

relação ao mercado de trabalho. 

Entretanto, se a legislação já garante quantitativamente 

a colocação profissional do deficiente, muito ainda há 

que se fazer para que ela seja efetivada.  

Em um primeiro momento, pesquisou-se órgãos e 

institutos relacionados ao trabalho e as PPD 
2
. Os 

contatos com estas instituições revelaram a ausência de 

estatísticas e controle do número de PPD inseridos no 

mercado de trabalho. Observou-se também a 

inexistência de um cadastro do número de vagas 

existentes. Assim, a ausência de informações que 

possibilitassem a construção de um diagnostico sobre o 

tema, juntamente com a dificuldade na obtenção de tais 

                                                 
2 Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, o 

Centro de Integração e Apoio ao Portador de Deficiência – 

CIRA/SESI, Associação Comercial de Minas - ACM, Delegacia do 

Trabalho e Emprego, Associação dos Surdos de Minas Gerais - 

ASMG, Associação de Cegos Luiz Braille, Conselho Municipal de 

Portadores de Deficiência, PROMETI – Projeto Órgão da Prefeitura 

dados, determinou nova motivação para o trabalho, 

como citado anteriormente. 

Diante deste quadro percebeu-se a necessidade de se 

pensar um programa que permita gerenciar estas 

informações para auxiliar empresas e PPD no 

cumprimento da legislação atual. O desenvolvimento 

deste programa envolveu duas etapas. 

A primeira etapa envolveu a revisão de literatura sobre 

o tema e a listagem de empresas e ONGs envolvidas 

com as PPD e a inserção no mercado de trabalho.  

A segunda etapa, o desenvolvimento do portal e do 

banco de dados que faz parte desse portal. Para definir 

os parâmetros relacionados ao banco de dados foram 

utilizados, como critérios, as informações presentes nos 

questionários utilizados por Batista [2]. Essa escolha 

deu-se devido à abrangência de sua pesquisa. Para o 

portal definiu-se que o mesmo reuniria as instituições 

relacionadas ao tema, buscando ser um facilitador e 

centralizador das informações sobre o mercado de 

trabalho para as PPD. 

4. Mapeando Informações 

O III Seminário Internacional de Sociedade Inclusiva 

[3], promovido pela PUC Minas, definiu inclusão como 

o pensar a conquista e o exercício da cidadania. Citando 

Ratska, a PUC Minas, através do site da Sociedade 

Inclusiva, define esta sociedade inclusiva como a 

“sociedade para todos, independentemente do sexo, 

idade, crença, etnia, raça, orientação sexual ou 

deficiência”. Ressalta ainda, que uma sociedade, para 

ser inclusiva, não basta ser uma sociedade aberta e 

acessível a todos os grupos, mas uma sociedade que 

aposte na participação e aprecie a diversidade e as 

experiências humanas. O objetivo principal desta 

sociedade preocupada com a PPD é criar oportunidades 

iguais para todos. [4] 

A revisão de literatura apontou para a importância de se 

envolver a sociedade como um todo nas questões da 

inclusão social das PPD. Para David [5], neste processo, 

diversas instituições devem atuar e as empresas têm um 

papel importante ao incentivar a inserção através da 

contratação das PPD para seus postos de trabalho. È 

sabido que uma das áreas que mais emprega deficientes 

nas empresas é a área de computação.  

As dificuldades impostas na obtenção e manutenção de 

emprego, conseqüência da atual situação econômica do 

país, agravam-se quando os candidatos à vaga se 

encontram afetados por qualquer incapacidade física ou 

psíquica, impossibilitados, para muitos, de competirem 

no mercado de emprego.  

As leis em defesa das PPD asseguram vagas em 

concursos públicos (Constituição Federal 1988, no art. 

37 do inciso VIII, Lei Federal 8.112/90 no art.5º, 

Constituição Estadual 11.867/95, Lei Municipal BH 

6.661/94 no art 1º) e cota de cargos nas empresas (Lei 

Federal 8.213/91 no art. 93), mas percebe-se que ainda 

existe uma distância entre a promessa de igualdade 

garantida por lei e a realidade cotidiana das 
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desigualdades e discriminações vivenciadas por esse 

grupo social.  

Por fim, é importante ressaltar que, segundo Morales 

[6], o problema relacionado à inserção das PPD no 

mercado de trabalho não se esgota com a sua 

contratação.  “É necessário que as empresas se 

adéqüem às necessidades do“novo” funcionário.” Cabe 

às empresas ainda, de acordo com seu ramo de 

especialização, a opção pela forma como ela atingirá o 

número de contratações de PPD que determina a lei. 

Vários autores apontam os motivos que levam uma 

empresa a contratar ou não uma PPD. Considerando-se 

os motivos que levam à contratação, temos: (a) 

contratação faz parte das ações sociais da empresa, (b) a 

empresa procura adequar-se à Lei nº 8.213/91, (c) 

atender solicitação de funcionário ou diretoria da 

empresa, (d) as PPD são pessoas mais produtivas, (e) a  

capacidade para o trabalho das PPD, (g) para melhorar a 

imagem da empresa, (h) a deficiência não atrapalha o 

desenvolvimento da empresa. 

Dentre os motivos que levam à não contratação das PPD 

pelas empresas destacam-se: (a) dificuldades em 

encontrar essa mão de obra, (b) as PPD não são pessoas 

suficientemente produtivas, (c) as PPD podem trazer 

problemas para o ambiente de trabalho, (d) problemas 

relacionados à segurança do trabalho, (e) o número 

reduzido de funcionários da empresa, (f) a falta de 

oportunidade e (g) o desconhecimento deste tipo de 

contratação. 

Em síntese, os motivos alegados para a não contratação 

apontam para a falta de conhecimento da capacidade 

destas pessoas ou até mesmo uma visão negativa desta 

capacidade, e dificuldade em encontrar estas pessoas. 

 

5. Gerenciando Informações 
A segunda etapa do trabalho envolveu o gerenciamento 

das informações através do desenvolvimento de um 

portal de interface objetiva, clara e de fácil 

entendimento em Asp que tem como conteúdo, além de 

notícias sobre o mercado de trabalho e link para 

instituições que trabalham com PPD, um cadastro de 

PPD e um cadastro de empresas que oferecem vagas 

para as PPD.  O cruzamento destes dados gera um 

banco de dados em Access, que apresenta como 

resultado um mapeamento da situação de inserção 

profissional das PPD no mercado de trabalho.  

A implementação de uma ferramenta para auxiliar as 

PPD e as empresas no gerenciamento de informações 

sobre vagas de trabalho e ofertas de profissionais, visa o 

cumprimento da lei que estabelece cotas de vagas dentro 

das empresas para as PPD. 

A criação do portal em Asp justifica-se uma vez que a 

ferramenta atende o propósito do portal.  Já a opção 

pelo Access justifica-se porque se trata de um simples 

Banco de Dados, no qual serão guardados dados das 

Empresas e dados das PPD. A partir de suas tabelas 

permite-se consultar as informações disponibilizadas 

pelas empresas e pelas PPD.   

Espera-se que os dados obtidos na consulta auxiliem 

futuras pesquisas sobre o tema, além de facilitar os 

processo de contratação das PPD pelas empresas. 

Ainda nesta etapa, desenvolveu-se um diagrama de Use 

Case, contendo todas as funcionalidades para cada ator: 

Empresa, PPD e Administrador.  

Empresa: a empresa em si, aquela que irá entrar no 

portal e tem em suas funções: logar no sistema, incluir 

dados, alterar dados, excluir dados, e consultar PPD.  

PPD: tem como suas funções: logar no sistema, incluir 

dados, alterar dados, excluir dados e consultar empresas.  

Administrador: tem todas as funcionalidades da 

empresa, todas da PPD, e mais: confirmar empresa e 

confirmar deficiente no sistema. 

Um Diagrama de Entidade Relacionamento mostra 

todas as tabelas criadas e seus respectivos atributos e 

relacionamentos. 

Finalmente, foi desenvolvida uma interface para o portal 

que facilite o entendimento das pessoas que irão acessa-

lo, possibilitando assim uma troca de informações entre 

empresas e PPD. 

 

 

 
 

Fig. 1. Interface do portal. 

 
Conforme citado anteriormente, os atributos do banco 

de dados foram definidos a partir da pesquisa 

desenvolvida por Batista [2].  

 

6. Conclusão 
A princípio, a pesquisa tinha como objetivo analisar 

como se dá a inserção das pessoas portadoras de 

deficiência no ambiente de trabalho, a partir do 

momento em que a legislação lhes garante uma cota de 

vagas nas empresas. Pesquisaram-se órgãos que 

representam os empregadores e associações e ONGs 

que buscam auxiliar as pessoas portadoras de 

necessidades especiais. A dificuldade, por parte de 

empregadores e de pessoas portadoras de necessidades 

especiais em se fazer cumprir a lei, principalmente pela 

falta de comunicação entre quem tem a vaga e quem 

busca o emprego, apontou para a necessidade do 

gerenciamento de informações envolvendo estas partes. 

Foi, então, desenvolvida uma ferramenta com o objetivo 

de aproximar os interesses de uma PPD que busca uma 

vaga no mercado de trabalho e das empresas que 
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buscam contratar as PPD, para cumprir a legislação 

atual ou por questões sociais que envolvam o interesse 

de participar do processo de inclusão social destas 

pessoas.  

Entretanto, a principal conclusão deste trabalho não 

passa pela revelação da inexistência de um banco de 

dados que auxilie PPD e empresa na busca e oferta de 

emprego. Tampouco pela constatação do não 

cumprimento pelas empresas da lei que determina cotas 

para a contratação das PPD. Este trabalho possibilitou o 

desenvolvimento de ferramentas da área da computação 

na tentativa de resolver problemas sociais. Apontou a 

possível e desejável integração entre tecnologia e 

sociedade, com a primeira servindo à segunda.  Mostrou 

que a Ciência da Computação pode oferecer e participar 

das soluções para os problemas sociais.  

A partir deste trabalho, pretende-se pensar a 

possibilidade de uma pesquisa que possa viabilizar o 

desenvolvimento deste portal, através de parcerias com 

entidades de classe e ONGs envolvidas na contratação 

de PPD. 
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Resumo  
O presente resumo  apresenta uma pesquisa cujos 

resultados apontam para a   importância da humanização 

dos  ambientes  de saúde  na recuperação de pacientes 

em reabilitação.  A metodologia  utilizada   permitiu  

avaliar a adequação do espaço de um  edifício de saúde, 

às necessidades e exigências, físicas e psico-sociais de 

seus  usuários. Com base no diagnóstico encontrado, 

concluiu-se que, entre outros aspectos, a acessibilidade 

no interior dos ambientes e em  seu entorno imediato, é 

um fator que interfere fortemente na recuperação dos 

pacientes. Isto se deve a aspectos operacionais ou 

funcionais mas, sobretudo, ligados ao seu bem estar  

psico-social,  uma vez que,  o resgate da autonomia,  

independência e auto-estima são fundamentais na   

recuperação ou   reabilitação de pacientes, em especial, 

os portadores de deficiências. 

 

1. Humanização em Saúde 
A palavra “humanização” está sendo freqüentemente 

empregada em publicações diversas como artigos de 

periódicos técnico-científicos, textos em jornais e 

demais mídias. Fala-se em  humanização  vinculada  

aos mais diversos assuntos e áreas de conhecimento e 

uma  parte significativa do volume de matérias diz 

respeito à saúde. O Programa Nacional de 

Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) do 

Ministério da Saúde  define Humanização como:  

“...humanização é entendida como valor na medida em 

que resgata o respeito à vida humana... a complexidade 

de sua definição decorre de sua natureza subjetiva, 

visto que os aspectos que a compõem têm caráter 

singular e sempre se referem a pessoas e, portanto, a 

um conjunto contraditório necessidades” [1]. 

No entanto, a busca de um conceito para Humanização 

em saúde não é recente. Possui referências globais 

como: satisfação do paciente, excelência do cuidado e  

dignidade do homem. Para  torná-lo aplicável no 

âmbito geral das  pesquisas científicas, foi elaborado na 

forma de princípios  gerais  para transcender a grande 

variedade de ambientes de assistência à saúde e ser 

universal a ponto de aplicar-se  tanto aos provedores da 

assistência como aos consumidores [2]. 

Neste sentido, a pesquisadora americana Jan Howard  

preconizou alguns princípios  que chamou de 

humanizadores, entre eles, estão a dignidade inerente a 

todo ser humano,  sua  condição  insubstituível  e  a 

garantia da liberdade de ação e igualdade de status. 

Estes princípios humanizadores são análogos aos 

valores associados a uma arquitetura de saúde 

humanizada.[3].   

 

2. O Valor Terapêutico dos Ambientes 
As práticas terapêuticas se humanizaram nas últimas 

décadas,  passando a requerer espaços em conformidade 

com o mesmo conceito. Pesquisas relacionando 

pacientes e ambiente   têm  demonstrado que  as 

características físicas do lugar  interferem nos resultados 

dos tratamentos de saúde. Ambientes estressantes 

agravam  a dor , a ansiedade e a depressão [4], [5].  O 

estresse em pacientes apresenta  manifestações que 

prejudicam a saúde. Sob o  aspecto psicológico, o 

estresse se manifesta  na sensação de  abandono e em 

sentimentos semelhantes como  ansiedade e depressão. 

Fisiologicamente, o estresse envolve mudanças nos 

sistemas orgânicos do corpo , identificadas em medições 

como o aumento de pressão sangüínea e altos níveis de 

hormônios no sangue, ligados ao estresse Há um 

número crescente de pesquisas que indicam a redução 

das funções do sistema imunológico como um dos 

efeitos do estresse no  organismo. Para promover a 

saúde  é importante que o design do ambiente seja 

desenvolvido no sentido de evitar condições estressantes 

e possibilitar situações   que tenham o efeito terapêutico 

de redução do estresse.    

São vários os fatores que podem gerar o estresse e  a 

falta  de senso de controle é um deles. Situações e 

condições incontroláveis são estressantes. Um número 

considerável de pesquisas tem demonstrado  que o senso 

de controle, em  relação ao ambiente físico-social, tem 

forte influência sobre o estresse e, em conseqüência 

sobre a saúde. No contexto de saúde, a doença pode 

levar os  pacientes a se depararem com problemas como 

a dor  crônica e a redução da capacidade  física. Ambas 

causam  grande desconforto, em parte, por serem 

incontroláveis. [5]. 

Soluções no projeto arquitetônico dos ambientes podem 

evitar  que se tornem  ruidosos, excessivamente quentes 

ou frios, pouco servidos de iluminação e ventilação 

naturais,  de difícil orientação espacial, sem privacidade 

e restritivos quanto à   circulação e acessos a ambientes 

de uso comum e seus equipamentos.  Para evitar o 

constrangimento e a  frustração que leva ao estresse e 
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prejudica na recuperação, é  importante que o paciente 

possa, tanto quanto possível, dominar  o que está  a sua 

volta.  Poder  deslocar-se com independência e 

liberdade, abrir as portas, entrar e circular  no interior 

dos  ambientes , usar os equipamentos e mobiliários ou  

mesmos,  apreciar a paisagem através de uma janela são 

alguns dos direitos que devem  ser assegurado a todos e 

isto é possível  através de um  projeto arquitetônico 

adequado, eficiente quanto  ao aspecto técnico-

funcional mas, voltado para o bem estar dos usuários e, 

que neste sentido, respeite as particularidades de seus 

ocupantes.   No Brasil , a norma   NBR 9050-

Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências a 

Edificações, Espaço Mobiliário e Equipamentos 

Urbanos[15], fixa padrões e critérios para que os 

projetos arquitetônicos passem a ser inclusivos, ou seja, 

sejam capazes de atender aos  preceitos do desenho 

universal.  

 

3.  Metodologia de Avaliação 

Optamos pela aplicação da  metodologia  de Avaliação 

Pós-Ocupação do Ambiente Construído (APO), pela 

maneira sistemática e simultânea de  avaliar os níveis 

técnicos e comportamentais do ambiente.  E como, 

através do cruzamento dos resultados obtidos nos dois 

níveis de análise, possibilita o diagnóstico do ambiente, 

sob o ponto de vista de seus usuários [6]. Decidiu-se 

pela ênfase na abordagem comportamental, já que foi 

sobre  este nível de avaliação que repousou o foco da  

pesquisa, uma vez que se pretendia avaliar questões 

concernentes à humanização do espaço.   Utilizou-se, 

desta forma, instrumentos que favoreceram a coleta de 

dados subjetivos, como impressões, desejos, 

sentimentos, além de  julgamentos objetivos. Os 

questionários foram aplicados à  usuários pacientes, 

acompanhantes e profissionais, em  amostragem com 

95,5% de nível de confiança e margem de erro de 8,8% 

[6].  Foram estruturados conforme  R. J. Richardson [8] 

e H.Günther [9] e Henry Sanof [10], no sentido de 

colher  impressões gerais do ambiente e aspectos 

relativos a conforto ambiental e acessibilidade. Os 

dados foram  tabulados com o uso de estatística básica, 

em  planilhas eletrônicas.  Os  mapas cognitivos foram 

interpretados conforme Y-Fu Tuan [11], G. Bachelard 

[12], Gustave-N Fischer [13] e Kevin Lynch [14].  

A avaliação de nível técnico foi feita segundo critérios  

de desempenho originários de normas nacionais e 

internacionais, indicadores qualitativos e quantitativos 

consagrados, códigos de edificações e  experiência 

profissional.  Utilizou-se  como parâmetros as seguintes 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT): para avaliação de conforto acústico,  NBR  

10152  e NBR 12179,  acessibilidade, a NBR 9050[15] 

e, quanto aos parâmetros mínimos e demais questões  

ligadas à adequação funcional,  a Resolução de 

Diretoria Colegiada  RDC 50, do Ministério da Saúde.  

As demais questões referentes à ventilação, iluminação, 

foram observadas quanto ao código de obras local e  a 

conservação geral,  aspectos construtivos  e de 

adequação funcional foram analisados segundo 

conhecimento técnico específico. Em  função dos 

objetivos da pesquisa, a avaliação técnica se deteve aos  

aspectos funcionais e de conforto ambiental indicados 

como desconfortáveis  pelos usuários. Foi feita 

mediante vistorias técnicas efetuadas através dos 

seguintes instrumentos de coleta de dados: entrevistas 

com funcionários da administração para o  levantamento 

cadastral de dados sobre a estrutura funcional e 

organizacional , registros fotográficos da  história do 

edifício e algum registros  em termos de plantas baixas 

dos pavimentos; registros de evidências e medições in 

loco quanto ao conforto acústico, térmico e  

acessibilidade, bem como  registros fotográficos atuais. 

 

4.  Estudo de Caso 

O ambiente analisado foi o  da Associação Fluminense 

de Reabilitação (AFR) localizada no Bairro de  Icaraí, 

Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.  Instituição de caráter 

público que  presta assistência nas áreas de reabilitação 

à todo o estado do Rio de Janeiro,  oferecendo serviços 

de  fisioterapia, fonoaudiologia,  terapia ocupacional, 

assistência social, psicologia, entre outros, incluindo os 

atendimentos  neuro-infantis.   O ambiente físico 

corresponde a   um edifício monobloco,  com  3 000m², 

distribuídos em três pavimentos. Foi construído de 

maneira informal, sem a orientação de um  programa e 

projeto de arquitetura, o que explica, em parte , uma 

série de características desfavoráveis.   Conta, em seu  

quadro fixo,  com 133 funcionários  que atendem 2 000 

pacientes por mês, gerando uma média de 25 mil 

consultas/mês.    

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fig. 1: Vista interna da AFR [16]. 

 

 

5.  Resultados Obtidos 

Concluiu-se, a partir das análises dos dados 

comportamentais, que os usuários da AFR estão 

satisfeitos com o tratamento que recebem na  instituição 

e que o consideram humanizado, porém  o mesmo não 

ocorre quanto ao ambiente físico. Os aspectos negativos 

apontados na avaliação comportamental foram  o 

excesso de calor e  problemas de acessibilidade,  quanto 

às circulações e sanitários, seguido de ruído nas esperas  

(Figura 2). Note-se que, o edifício em questão é um 

espaço de saúde voltado, inclusive,  para o tratamento 

de patologias ortopédicas, além das demais que, 

AH-40



igualmente podem limitar  o paciente no que tange ao 

seu deslocamento, como as deficiências  decorrentes de  

problemas neurológicos. Neste sentido, é de especial 

importância que o espaço esteja perfeitamente  

adequado aos portadores de necessidades especiais que, 

no caso , não representam a minoria da população.  

Fig. 2: Gráfico a partir de dados extraídos dos questionários 

apresenta os  aspectos negativos da AFR segundo seus 

usuários [16]. 

 

As avaliações técnicas, a partir de  medições e  

observações no local, em face das normas, confirmaram 

que o espaço  do edifício não satisfaz  quanto à 

acessibilidade, sobretudo com base  nos   parâmetros 

estabelecidos na NBR 9050, a  norma mais restritiva 

quanto acessibilidade já que inclúi as necessidades 

especiais dos portadores de deficiências de locomoção , 

permanentes ou não.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Rampa com declividade acentuada, corrimão e 

revestimento de piso inadequados [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Desnível entre o piso da rampa e  do pavimento  

térreo [16]. 

  

O  acesso principal ou de público em geral do edifício 

apresenta problemas decorrentes de suas dimensões 

reduzidas.  Tem a característica de um corredor com a 

largura de 2.35 m e e extensão de 4.80 m, na forma de 

uma  rampa, com declividade de 8%.   Neste mesmo 

local, na parte interna, próximo ao hall da  recepção,  

está instalado um balcão que serve de portaria e obstrui 

a  largura do corredor, restando menos de 1.50m , o que  

resulta em retenção do fluxo de pessoas e  inviabiliza a 

passagem  de duas cadeiras. Ponto em  desacordo com 

a NBR 9050, que recomenda 1,50m como  largura 

mínima para a passagem de duas cadeiras e 1,20m para 

a passagem de uma pessoa conduzindo uma cadeira, 

ainda conforme a norma,  deveria haver barras de apoio 

e faixa antiderrapante no piso. 

A circulação das pessoas,  no  trecho que vai  do acesso 

principal ao centro do edifício, sobretudo nos horários 

de maior movimento é difício e  confusa. Este fato é 

decorrente do cruzamento  de rotas de fluxos e ao fato 

de se constituirem em esperas gerais, servindo a 

diversos setores de tratamento. 

 Neste local  estão localizados os principais ambientes 

de uso comum, de intenso uso social: uma área com  

pequena cantina sob o vão da escada e um ambiente de 

espera com  aparelho de TV.Próximo a este local há um 

desnível, de 8 cm, no piso (Figura 5). Não há 

elevadores. A circulação vertical é feita através de 

escadas e rampa, que ligam os três pavimentos. As 

escadas e a rampa apresentam uma série de 

irregularidades que resumimos a seguir :  os degráus 

são irregulares em largura e altura. Além disto, Os 

pisos apresentam uma certa declividade em elguns 

degráus e a largura da escada é inferior aos 1,80 m 

recomendados. O material de revestimento deveria ser 

antiderrapante ( adimite-se uma faixa  de alguns 

centímetros, na parte da ferente do degrau), no local 

encontramos um cimentado. Entre o piso dos 

pavimentos superiores  e o patamar da escada há 

desníveis, o que é altamente inadequado.   

A largura interna da rampa é inferior a 1,20m e a 

declividade ultrapassa, em alguns trechos,  12,5% 

(Figura 3). A NBR 9050 [7] estabelece como ideal 

declividades  de até  8.33%, sendo admitido, no caso de 

reformas, a inclinação máxima de 12,5%. O corrimão 

também está em desacordo com esta norma, em altura e 

formato, não permite que se possa agarrá-lo com as 

mãos, conforme recomenda a Norma. Há desníveis  entre 

os pisos da rampa e do pavimento térreo 

( Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Desnível no piso da espera no  pav. térreo [16]. 

 

Em face dos resultados, elaborou-se algumas  

recomendações para  uma melhor a adequação à norma   

NBR 9050 e, em decorrência tornar os ambientes 

menos desconfortáveis. Propôs-se a  instalação de um 

elevador, e a substituição das  escadas, por outras de 

acordo com as exigências da norma. Quanto à  rampa, 

não se dispõe de espaço para reconstruí-la de acordo 

O que precisa mudar? Acompanhantes

28%

24%
8%

8%

8%

12%

12%
Nada

Conforto Témico

Conforto Acústico 

Adequação de
sanitários
Acessibilidade

Atendimento/
gestão
N. respondeu

AH-41



com a inclinação mínima exigida. Porém, se pode 

minimizar a inclinação, substituindo a existente por 

outra , ocupando um pouco mais o espaço, 

possivelmente, uma solução envolvendo estrutura 

metálica, mais leve  e de fácil instalação. O  corrimão 

seria adaptado, em altura e  forma, e bem como o piso,  

que passaria a ser revestido por uma  material anti-

derrapante.  Para reconstrução das escadas , 

recomendamos o mesma opção em sistema construtivo  

e materiais. Encontrou-se tanto na avaliação 

comportamental  quanto na técnica, problemas  em 

relação à  acessibilidade aos  sanitários. É um 

desconforto para os usuários, em especial os 

acompanhantes e, estão em desacordo com as normas. 

Demandam  soluções para que respondam  as  

exigências, inclusive das  crianças atendidas no setor 

Neuro-Infantil. É necessário que sejam equipados para  

a higiene destes pacientes. 

 

6. Conclusões 
Com base no resultado das  avaliações e no referencial 

teórico citado,   encontramos que,  entre outros aspectos, 

há indícios de que a acessibilidade,   desfavorecida  por 

certos atributos encontrados naquele  ambiente físico, é  

um fator  que interfere fortemente no bem estar físico e 

psico-social, podendo gerar  desconforto,  estresse ou 

contribuir para a recuperação dos pacientes.  É portanto 

um fator de humanização do ambiente de saúde. 

Considerando que, conforme Jan Howard [2], 

humanização em saúde corresponde  a dignidade, valor 

do indivíduo, garantia de liberdade e igualdade de 

status. O espaço que for capaz de  promover estes 

valores poderá, igualmente,  auxiliar no processo de 

promoção de saúde. Garantir acessibilidade, o mais 

inclusiva possível, aos usuários  dos ambientes de saúde 

pode ser resgatar a autonomia e a recuperação da auto-

estima, elementos fundamentais para o restabelecimento 

da saúde na reabilitação de pacientes. 
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Resumen 
Se presenta un sistema de reconocimiento de voz basado 

en computadora, que permite a personas con algún tipo 

de discapacidad poder controlar distintos dispositivos 

mediante la formulación de órdenes verbales en 

distintas dependencias de una vivienda. Para su 

implementación se ha desarrollado una placa 

adquisidora de ocho canales diseñada de modo que 

pueda ser conectada al bus de una computadora. Un 

software de reconocimiento permite comparar las 

órdenes (expresadas en un lenguaje claro y específico) 

con otras en una base de datos, de modo que esta pueda 

controlar desde las luces hasta la temperatura de una 

habitación mediante frases. 

El reconocimiento de voz se efectua mediante el uso 

parámetros LPC con la medida de distancia euclidiana, 

conjuntamente con el método de entrenamiento y 

comparación llamado Cuantificación Vectorial 

Segmentada. Dicha configuración brindó  el mejor 

rendimiento del sistema. El  porcentaje de aciertos 

cuando fue entrenada para un solo hablante resultó ser 

96,9%. 

 

1.  Introducción 
Existen tres enfoques para el reconocimiento del habla: 

• El enfoque acústico-fonético. 

• El enfoque de reconocimiento de patrones. 

• El enfoque de la inteligencia artificial. 

 

El enfoque acústico fonético está basado en la teoría que 

postula que existe un número finito de unidades 

fonéticas en el lenguaje hablado, y que pueden ser 

caracterizadas por un conjunto de propiedades que se 

manifiestan en la señal de voz a lo largo del tiempo. 

El primer paso de un enfoque acústico-fonético para el 

reconocimiento del habla es la segmentación y 

etiquetado de señales de voz para la extracción de las 

propiedades de las unidades fonéticas, que luego serán 

usadas para el etiquetado de nuevas señales de voz a ser 

reconocidas. Un segundo paso consiste en determinar 

una palabra válida del idioma de acuerdo a la secuencia 

de fonemas extraídos en el primer paso de 

reconocimiento. 

El enfoque de reconocimiento de patrones está basado 

en el uso de patrones de voz para la comparación. En la 

mayoría de los sistemas, el método posee dos pasos: 

entrenamiento mediante patrones de voz, y 

reconocimiento de patrones a través de su comparación 

con los patrones de entrenamiento. El concepto es que si 

una cantidad suficiente de versiones de un patrón a ser 

reconocido es incluido en el conjunto de entrenamiento 

del algoritmo, podrá reconocer cualquier versión 

producida del patrón. Este enfoque posee varias 

ventajas: 

Simplicidad de uso. El método es fácil de entender, y la 

teoría matemática y de las comunicaciones proporciona 

justificación a los procedimientos individuales usados 

en el entrenamiento y la decodificación, y son 

entendidos y usados ampliamente. 

Robustez e invarianza para diferentes vocabularios, 

usuarios, conjuntos de características, algoritmos de 

comparación de patrones y reglas de decisión. Esta 

propiedad hace al algoritmo apropiado para un gran 

número de unidades de voz (fonemas, sílabas, palabras, 

oraciones), vocabularios de palabras, poblaciones de 

hablantes, medio ambiente, condiciones de transmisión, 

etc. 

 

2. Alta Performance Probada 
El enfoque de la inteligencia artificial al 

reconocimiento del habla es un híbrido del enfoque 

acústico-fonético y el enfoque de reconocimiento de 

patrones debido a que explota ideas y conceptos de 

ambos métodos. El enfoque de la inteligencia artificial 

intenta mecanizar el procedimiento de reconocimiento 

de acuerdo a la manera en que una persona aplica su 

inteligencia en visualizar, analizar y finalmente realizar 

la decisión de acuerdo a las características acústicas 

medidas. 

Para la realización de este proyecto se eligió el 

reconocimiento de patrones, no solo por las ventajas 

previamente enunciadas sino debido a que la 

localización de fonemas es particularmente compleja (es 

particularmente difícil obtener resultados confiables con 

las herramientas de software disponibles) y no conlleva 

ventajas sobre el reconocimiento de patrones 

Un diagrama de bloques de un sistema de 

reconocimiento de patrones canónico orientado al 

reconocimiento de voz se observa en la figura 1. Se 

pueden observar cuatro pasos básicos: 

 

Medición de características. A través del mismo un 

conjunto de características es extraída de la señal de 

entrada para construir el patrón a ser reconocido. Para el 

reconocimiento de voz generalmente este patrón está 

construido con información espectral obtenida a través 

de bancos de filtros, análisis para codificación por 

predicción lineal, o transformada discreta de Fourier. 

 

Entrenamiento por patrones. Mediante el uso de uno o 

más patrones de una misma clase se construye un patrón 
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representativo de las características de la clase. El 

patrón resultante se lo denomina patrón de referencia, 

pudiendo ser un ejemplar, o bien el resultado de un 

análisis estadístico de varios ejemplares. 

 

• Clasificación de patrones. El patrón desconocido es 

comparado con todos los patrones de referencia de las 

distintas clases, obteniendo una medida de distancia que 

representa la similitud. 

 

• Lógica de decisión. Mediante el valor de distancia 

se decide qué patrón de referencia se parece más al 

patrón desconocido. 

 

 
Fig.1.  Sistema de reconocimiento de patrones canónico. 

 

Las fortalezas y debilidades del sistema para el 

reconocimiento de patrones son las siguientes: 

 

• La performance del sistema es sensible a la 

cantidad de información de entrenamiento disponible 

para crear los patrones de referencia; generalmente, 

mientras más patrones se usen para entrenar al sistema, 

será mejor la performance del mismo. 

 

• Los patrones de referencia son sensibles al medio 

ambiente y medio de transmisión usado por el hablante, 

debido a que el espectro de la señal se ve afectado por el 

ruido. 

 

• Debido a que no se usa ningún conocimiento previo 

de las palabras a reconocer, el sistema es insensible al 

vocabulario utilizado. 

 

• La carga computacional para el entrenamiento y 

reconocimiento de patrones es directamente 

proporcional al número de patrones a ser entrenados o 

reconocidos. Por lo tanto, es necesario prestar atención 

al detalle de que no se pueden reconocer vocabularios 

grandes. 

 

2.  Materiales y Métodos 
El sistema se encuentra constituido por software y 

hardware.  

El hardware consiste en una placa adquisidora de ocho 

canales, que posee una frecuencia de muestreo de 7KHz 

por canal. El dispositivo muestrea los ocho canales de 

sonido a los que se encuentran conectados micrófonos. 

El software se encuentra constituido por un programa 

desarrollado en Delphi para Windows 95 y Windows 98 

(para que a través de la multitarea la persona pueda 

continuar usando otras aplicaciones) que encuesta la 

placa adquisidora cada vez que esta genera una 

interrupción. Para el desarrollo del software se probaron 

varias configuraciones de sistemas de reconocimiento 

de voz, variando los parámetros calculados (LPCgrama, 

cepstrales), las medidas de distancia (euclidiana, 

euclidiana con espectro distorsionado), y los sistemas de 

generación y comparación de patrones (Cuantificación 

vectorial, métodos estadísticos con decodificación por 

Viterbi, Dynamic Time Warping).  

 

3. Enfoque Estadístico para el 
Reconocimiento de Patrones 

La señal de voz y sus parámetros (LPC, cepstrales, etc) 

pueden ser vistos como variables aleatorias. El uso de 

parámetros estadísticos para establecer distribuciones y 

probabilidades de las variables aleatorias para el 

reconocimiento de patrones puede ser logrado en 

combinación con el algoritmo de Viterbi para 

decodificación de secuencias. 

Se puede considerar que la señal de voz pasa a lo largo 

de varios estados (posiciones del tracto vocal) en el 

transcurso de la emisión de una palabra. Por lo tanto, es 

correcto realizar un modelo estadístico de cada uno de 

estos estados, y usar el algoritmo de Viterbi para 

encontrar esto estados en una secuencia desconocida de 

los mismos en una emisión de voz. 

 

Modelo estadístico 

Para realizar el modelo estadístico, se va a hacer uso de 

la función gaussiana para múltiples variables aleatorias. 

Para ello es necesario encontrar el vector de medias y la 

matriz de covarianzas del estado i: 
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µi: vector de medias del estado i  

Vi: matriz de covarianzas del estado i 

 

Los vectores Ot corresponden a los valores de los 

parámetros de la ventana del instante t, usándose 

generalmente los cepstrales. 

La probabilidad de que el vector Ot pertenezca al estado 
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Algoritmo de Viterbi 

El algoritmo de Viterbi permite encontrar la secuencia 

de estados que provoca el menor error acumulado de 

una secuencia observada. Debido a que es una secuencia 

de letras, el enrejado (trellis) queda de la siguiente 

manera: 
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Fig. 2.  Trellis de 3 estados. 

 

El algoritmo consiste básicamente en recorrer el trellis 

de izquierda a derecha, estableciendo en cada nodo por 

qué camino se llega al mismo con menor distancia 

acumulada. Finalmente, se toma el último estado final, y 

se recorre el trellis en sentido inverso para encontrar la 

secuencia de estados óptima. 
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Fig. 3. Palabra mamá, y secuencia de estados en que evoluciona. 

 

Restricción de transiciones 

Mediante una estadística de los tiempos en que se 

realizan las transiciones de estados en los patrones de 

referencia usados para entrenamiento, se establecen en 

que momentos es posible realizar una transición de 

estados. Por lo tanto, se restringe a que solamente en 

ciertas regiones temporales es posible realizar la 

transición de un estado al siguiente. 

 

 
Fig. 4.  En gris se representan la secuencia de estados permitida, y se 

observan las transiciones posibles. 

 

4. Placa Adquisidora de Ocho Canales 
Esta placa adquisidora de sonido de 8 canales usa el bus 

ISA para comunicarse con el procesador. Mediante 

interrupciones solicita al procesador la gestión de las 

transferencias de los datos de los 8 canales después de 

cada muestreo. La frecuencia de muestreo es de 7KHz, 

y la resolución de cada canal es de 8 bits. 

El funcionamiento de la placa es el siguiente: 

•Se altera el vector de interrupciones de la interrupción 

5 de hardware, para que se ejecute una rutina propia con 

la activación de la misma.  

•Se habilita la generación de interrupciones de la placa, 

escribiendo algo en el puerto 300h de la placa. 

•Se escribe algo en el puerto 302h de la placa, para 

borrar la solicitud de interrupción. 

•Cuando se genera una interrupción, se leen 8 datos del 

puerto 301h de la placa, y se escribe algo en el puerto 

302h de la placa, para borrar la solicitud de 

interrupción. Este paso se ejecuta iterativamente. 

•En el momento en que se desee dejar de usar la placa, 

se deshabilita la generación de interrupciones de la 

placa, escribiendo algo en el puerto 300h de la placa. 

 

3.  Resultados 
El sistema obtuvo los siguientes resultados con las 

diferentes configuraciones (Abreviaturas: CVS: 

Cuantificación Vectorial Segmentada. DTW: Dynamic 

Time Warping.):  

 
Métod

o 
Parámetros Distancia M. de  

Entramiento 
% de 

aciertos 

CVS LPC Euclidiana 4 95,9% 

CVS Cepstrales Euclidiana 4 76,3% 

CVS Cepstrales Euclidiana 

con 

espectro 

distorsiona

do 

4 94,1% 

CVS LPC Euclidiana 5 96,9% 

Viterbi Cepstrales - 4 81% 

Viterbi Cepstrales - 5 84,5% 

Viterbi Cepstrales - 6 89,9% 

DTW Cepstrales Euclidiana 4 65,6% 

DTW LPC Euclidiana 4 90,9% 

DTW LPC Euclidiana 5 91,3% 

DTW LPC Euclidiana 6 91,5% 

Tabla 1. Resultados de las Pruebas. 

 

5.  Conclusiones 
La configuración del sistema de reconocimiento de 

órdenes verbales elegida fue aquella que usa los 

parámetros LPC (a través del LPCgrama) con la medida 

de distancia euclidiana, conjuntamente con el método de 

entrenamiento y comparación llamado Cuantificación 

Vectorial Segmentada, que provocan el mejor 

rendimiento del sistema. 

El software ha resultado fácil de usar, teniendo las 

funciones básicas de grabación de referencias, 

entrenamiento, calibración del umbral de ruido, y 

reconocimiento de órdenes verbales. 
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Resumo 
Este artigo propõe a utilização da estratégia de ensino–

aprendizagem, Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP) aplicada em “Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem” (AVA) considerando os fundamentos 

da acessibilidade digital e as necessidades educativas 

das pessoas surdas. Optou-se pela confluência dessas 

áreas para desenvolver tal modelo, pois, na 

acessibilidade digital o fácil acesso às tecnologias 

independe das condições físicas, sensoriais ou motoras 

dos usuários e metodologias de ensino orientado para 

ABP e os ambientes virtuais que possibilitam a 

cooperação são alguns elementos que dão condições de 

educação para que o surdo se integre na sociedade e 

possa exercer sua cidadania de forma efetiva.  

 

1. Introdução 
As iniciativas em educação a distância têm logrado 

êxito e vêm se expandindo, principalmente as que 

operam através do uso combinado de diversas 

tecnologias. Os vários esforços para inserir as 

tecnologias de informação e comunicação nos meios 

educacionais geram novas formas de aprender, bem 

como a necessidade de desenvolver novas 

competências junto aos profissionais da área para o uso 

dessas ferramentas com  fins educativos.  

De acordo com o censo demográfico de 2000, no Brasil 

existem seis milhões de deficientes auditivos, sendo 

que aproximadamente dois milhões apresentam 

incapacidade ou grande dificuldade permanente para 

ouvir [6]. O Censo Escolar mostra que 80% dos alunos 

surdos ingressos na escola não completam o ensino 

fundamental e só 3% completam o ensino médio [7].  

A limitação sensorial e as estratégias de ensino 

utilizadas pela grande parte dos professores são 

variáveis que corroboram para que grande parte desses 

alunos não cheguem nem mesmo a concluir o ensino 

fundamental.  

Acredita-se que a estruturação e implantação de 

soluções tecnológicas e estratégia metodológicas de 

aprendizagem que privilegiem a integração, a 

autonomia, o desenvolvimento cognitivo e a formação 

de pessoas portadoras de necessidades especiais, 

constitui-se como fundamental para que inclusão 

aconteça em todas as dimensões da sociedade. 

Nesta direção, este artigo faz análise dos pressupostos 

centrados na utilização da estratégia de ensino–

aprendizagem, ABP, aplicada em Ambientes Virtuais e 

sua influencia na educação de surdos; mostra a 

importância das Tecnologias de Informação e 

comunicação (TIC) serem desenvolvidos tendo os 

conceitos de acessibilidade e usabilidade como 

primordiais e propõe um modelo de acessibilidade 

digital o qual é baseados em premissas e pressupostos 

advindos das teorias de aprendizagem de ABP, dos 

ambientes virtuais de aprendizagem e educação de 

surdos.  

Na estratégia de ensino aprendizagem baseada em 

problemas (ABP), o problema é o elemento central e é 

utilizado como estímulo à aquisição de conhecimento e 

compreensão de conceitos. Um problema é proposto 

para o desenvolvimento dos estudos sobre um tema 

específico. O estudante usa cada problema para 

desenvolver habilidades na solução de problemas. Em 

ABP nenhuma exposição formal prévia de informação 

é dada ao aluno e este torna-se o centro de todo o 

processo de aprendizagem. 

Quando se utilizam metodologias de ensino orientado 

para ABP, pretende-se atingir dois objetivos: utilizar 

um método que ajude os alunos a se tornarem 

proficientes num conjunto de competências (de 

trabalho, de cooperação, de colaboração, raciocínio, 

entre outros) generalizáveis, que são relevantes durante 

a sua vida futura, e criar condições favoráveis à 

aprendizagem ao longo da vida.  

Dado os fundamentos da escola inclusiva e as 

condições tecnológicas da sociedade atual essa 

estratégia de ensino pode ser excelente se aplicada às 

pessoas com deficiência auditiva, pois privilegia a 

interação, a colaboração e a autonomia.  

  

2. Estratégias de Ensino–Aprendizagem 
Estudos recentes sugerem que uma aprendizagem 

eficaz pode depender da adoção de estratégias de 

ensino–aprendizagem. E essa aprendizagem eficaz está 

diretamente ligada a estratégias cognitivas e 

orientações motivacionais.  
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Então um questionamento seria: como detectar aquilo 

que não foi assimilado, aprendido pelo aluno? Este 

questionamento torna-se mais relevante ainda quando o 

aluno apresenta algum tipo de deficiência que o impede 

de se comunicar efetivamente. Para isso, busca-se 

estabelecer estratégias de aprendizagem para que se 

possa atingir os objetivos desejados, ou seja, para que 

realmente ocorra a aprendizagem de uma forma efetiva 

e eficaz no aluno. 

Em relação a deficiência auditiva, apesar de 

pesquisadores e professores procurarem refletir sobre 

as práticas desenvolvidas nos diversos espaços 

educacionais envolvendo os sujeitos surdos, muitas 

vezes a aprendizagem não acontece efetivamente por 

vários motivos. Primeiro que o aluno ouvinte chega à 

escola com bagagem lexical e as estruturas lingüísticas 

quase prontas, enquanto a surda não.  

Como conseqüência disto, o aluno surdo pode adquirir 

a leitura e escrita mecanicamente, apresentar boa 

fonoarticulação e não conhecer o significado das 

palavras que lê: vê o significado e fala sem 

compreender. Este é o ponto crucial do grande desafio 

para alfabetização do surdo - a compreensão 

lingüística. Enquanto que o ouvinte lê e faz o 

significado da palavra após a aquisição da leitura e da 

escrita, pois tem o conhecimento prévio do significado 

do som com a imagem, conforme mostra a Figura 1. 

 

?

flor casa

Surdo

flor casa

Ouvinte
 

Fig. 1:  Modelo mental do Aluno surdo e do aluno ouvinte 

em relação a aquisição da escrita do português (sem 

significado / com significado) 

 

As estratégias educacionais utilizadas nas escolas 

regulares apresentam uma série de limitações no 

processo ensino e aprendizagem para os surdos, onde 

maior parte deles não tem domínio suficiente da leitura 

e da escrita e não apresenta compreensão adequada da 

informação passada em sala de aula pelo professor. O 

processo de ensino na escola regular, para crianças 

surdas, se dá pelo mesmo processo para as crianças 

ouvintes, que têm o português como língua materna. O 

surdo apresenta dificuldades em associar a língua 

escrita com o valor sonoro, necessitando de outras 

estratégias para aquisição da escrita e interpretação do 

que está escrito como a língua de sinais, leitura labial, 

alfabeto digital, entre outros.  

Porém estes recursos parecem ser insuficientes para 

que a construção deste conhecimento aconteça, quando 

nos reportamos aos professores de sala de aula, que 

dedicam pouco tempo no ensino por meios de 

estratégias que levariam o aluno surdo a um nível de 

aprendizagem igual ao do ouvinte. 

Rubem Alves [4] fala sobre o prazer que deveria haver 

na escola; “Que a aprendizagem seja uma extensão 

progressiva do corpo, que vai crescendo, inchando, não 

apenas em seu poder de compreender e de conviver 

com a natureza, mas em sua capacidade para sentir o 

prazer, o prazer da contemplação da natureza, o 

fascínio perante os céus estrelados, a sensibilidade tátil 

ante as coisas que nos tocam [...]” mas eu creio que só 

aprendemos aquelas coisas que nos dão prazer. 

Uma das estratégias comentadas e bastante utilizadas 

na educação de surdos pode ser o jogo. Vygotsky, 

Dewey e Piaget [9] escreveram sobre o poder do jogo 

na aprendizagem da criança. No jogo, as crianças 

exercitam a imaginação, mas também exploram os 

papéis dos adultos nas experiências do dia-a-dia. 

Exercitar a imaginação, a memorização, a comunicação 

e a interação são fundamentais para qualquer pessoa, 

especialmente os surdos, o aprendizado acontece de 

forma mais natural quando ele primeiro visualiza, 

depois sinaliza, para posteriormente escrever e, se 

possível, falar.  

Para Bordenave [2], a educação tem como fim facilitar 

a mudança e a aprendizagem. Facilitar a aprendizagem 

reside em certas qualidades de atitudes que existem na 

relação pessoal entre o facilitador e o aprendiz. Dessa 

forma, tem-se a Aprendizagem Baseada em Problemas 

como estratégia de ensino–aprendizagem, com a 

exploração de problemas de diversos tipos, permitindo 

o desenvolvimento do raciocínio lógico, da 

criatividade, o aumento da motivação e da 

interpretação de textos pelo aluno quando da resolução 

do problema - variáveis estas, fundamentais na 

educação dos surdos.  

Com a chegada da Internet, defrontamo-nos com novas 

possibilidades, desafios e incertezas no processo de 

ensino–aprendizagem. Não se pode esperar das redes 

eletrônicas a solução mágica para modificar 

profundamente a relação pedagógica, mas elas vão 

facilitar como nunca ocorreu antes, as pesquisas 

individual e grupal, o intercâmbio entre professores, 

entre alunos e entre professores e alunos. Assim, torna-

se fundamental, que as estratégias de ensino aplicadas 

no ensino presencial possam ser adaptadas ou 

integradas ao ensino virtual.  

 

3. Aprendizagem Baseada em Problemas 
O método de ABP é uma estratégia pedagógico-

didática centrada no aluno e é usado hoje de forma 

globalizada, em uma instrução mais elevada, em áreas 

tais como ciências da saúde, odontologia, farmácia, 

medicina, veterinária, saúde pública, arquitetura, 

computação, administração, direito, engenharias, 

ciências políticas, trabalho social, instrução e em 

muitos outros campos profissionais. 

Segundo Barrows [1] e Stepien et al. [11], a ABP é a 

maneira mais útil de fazer interagir o estudante em um 

processo de aprendizagem baseado em situações 
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semelhantes às da vida real, nas quais o conhecimento 

das diferentes disciplinas deve ser integrado. Ela é 

particularmente relevante no domínio do ensino de 

conhecimentos tais como medicina ou ciência da 

saúde, em que a conexão entre o que é aprendido e a 

aplicação prática deve ser foco do processo de 

instrução. 

A ABP implica propor uma situação-problema, e 

Meirieu [8] define situação-problema “como sendo a 

situação didática na qual se propõe ao sujeito uma 

tarefa que ele não pode realizar sem efetuar uma 

aprendizagem precisa”. Esta aprendizagem, que 

constitui o verdadeiro objetivo da situação-problema, 

se dá ao vencer o obstáculo na realização da tarefa. 

Assim a produção impõe a aquisição, uma e outra 

devendo ser o objeto de avaliações distintas. 

Conseqüentemente, como toda situação didática, a 

situação-problema deve ser constituída apoiando-se em 

uma tripla avaliação diagnóstica (motivações, 

competências e capacidades). A ABP, a aprendizagem 

através de projeto, a aprendizagem baseada em casos e 

o aprendizado cognitivo dão suporte de sustentação à 

construção do conhecimento, em vez de transferência 

do conhecimento. Geralmente, nesse contexto, tornou-

se habitual falar do ensino centrado no aprendiz, que 

enfatiza o caráter interativo das atividades associadas 

com a aprendizagem. Ao professor e ao estudante é 

dado o papel de colaborador. Em algumas ocasiões, o 

professor transforma-se em aluno, e o aluno 

transforma-se em professor. 

Polya [10], dentro dessa mesma linha de pensamento 

dos teóricos acima citados, comenta que “resolver 

problemas é uma atividade fundamental. De fato, a 

maior parte do nosso pensamento consciente relaciona-

se com problemas”. Para Wheeler [12],a ABP pode ser 

definida como aprendizagem que é baseada sobre o 

pensamento direto de problemas da vida real, como 

eles ocorrem ou, para o uso mais apropriado do termo, 

em uma situação-cognição. 

A Aprendizagem Baseada em Problemas geralmente é 

ativa, centrada no aluno, colaborativa, integrada e 

interdisciplinar. Utilizam-se grupos pequenos, e os 

problemas são auto-estruturados e operam com o 

domínio do contexto [3]. Algumas características são: 

• Interação social rica: 

• Problema mal estruturado:  

• Os papéis em ABP (estudante e professor) 

 

4. Acessibilidade Digital 
A acessibilidade, de um modo geral, se caracteriza pela 

ausência de barreira. Segundo Romeu Kazumi Sassaki 

(Consultor de Inclusão), com exceção da acessibilidade 

atitudinal a acessibilidade tecnológica ou digital 

permeia todos os aspectos relacionados aos diferentes 

tipos de acessibilidade expostos a seguir: 

Acessibilidade Arquitetônica (relacionada ao meio 

físico); Acessibilidade Comunicacional (relacionada a 

qualquer tipo de comunicação interpessoal, escrita e 

virtual); Acessibilidade Metodológica (relacionada aos 

métodos e técnicas) de estudo, de trabalho e de lazer ou 

recreação; Acessibilidade Programática (relacionada às 

políticas públicas e normas ou em regulamentos) e 

Acessibilidade Atitudinal (relacionada aos 

preconceitos, estigmas, estereótipos ou 

discriminações). 

Apesar do conceito de acessibilidade ser bastante 

amplo, ele pode ser entendido como “Possibilidade de 

acesso, processo de conseguir igualdade de 

oportunidade em todas as esferas da sociedade” 

(ONU). Do ponto de vista digital, “acessibilidade” 

pode ser entendida, então, como uma forma de tornar 

uma tecnologia utilizável por qualquer pessoa, 

independente de sua “condição física, sensorial, 

cognitiva ou condição de trabalho”. Mas, para isso, 

tem-se que considerar os aspectos relacionados infra-

estrutura tecnológica para que o usuário consiga fácil 

acesso. 

Nesta perspectiva a acessibilidade é caracterizada “pela 

flexibilidade da informação e interação relativamente 

ao respectivo suporte de apresentação, permitindo sua 

utilização por indivíduos com necessidades especiais, 

em diferentes ambientes e situações, através de 

diferentes equipamentos e navegadores” [5]. 

O mesmo autor explica este conceito mais claramente 

sob as perspectivas do usuário - nenhum obstáculo 

pode ser imposto ao indivíduo frente às suas 

capacidades sensoriais e funcionais -, da situação - o 

sistema deve ser acessível e utilizável em diversas 

situações, independente do software, comunicação ou 

equipamento - e do ambiente - o acesso não deve ser 

condicionado pelo ambiente físico envolvente, exterior 

ou interior.   

Seguir essas diretrizes é fundamental para que a 

interação aconteça efetivamente, pois é através da 

interação que as operações mentais de mais alto nível 

(compreensão, raciocínio e resolução de problemas) 

são desenvolvidas, e conseqüentemente o aprendizado 

acontece.   

Do ponto de vista dos usuários surdos estes têm 

dificuldade para ouvir, localizar sons, perceber 

informações auditivas; dificuldades na utilização de 

segunda língua. Logo, as tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC’s) devem possuir funcionalidades 

que possibilitem, por exemplo, a comunicação e o 

acesso à informação através de LIBRAS.  

Vale ressaltar que muitas vezes as discussões sobre 

acessibilidade ficam reduzidas as limitações físicas ou 

sensoriais dos sujeitos com necessidades especiais, mas 

estes aspectos podem trazer benefícios a um número 

bem maior de usuários.  Por exemplo, as tecnologias 

desenvolvidas para deficientes auditivos podem 

beneficiar, usuários que possuam equipamentos sem 

saída de áudio ou que estejam em ambientes ruidosos.  
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5. Proposta: Aprendizagem Baseada em 
Problemas Aplicada a Ambiente Virtual de 

Aprendizagem para Surdos 
A construção de um modelo a partir da análise dos 

pressupostos centrados na utilização de uma estratégia 

de ensino–aprendizagem, ABP, aplicada em AVA é 

subsidiada e fundamentada em premissas advindas de 

teorias de aprendizagem de ABP e ambientes virtuais 

de aprendizagem colaborativo, interativo e autônomo. 

A estratégia pedagógica de ensino–aprendizagem ABP, 

aplicada no ambiente virtual de aprendizagem, visa 

proporcionar uma aprendizagem eficaz e eficiente, 

superando barreiras de espaço, de tempo e de acesso de 

maneira hábil, por meio de uma aprendizagem por 

demanda, autônoma, interativa e colaborativa e 

acessível. 

O modelo instrucional que dimensiona este modelo 

orienta-se no sentido da diversidade teórico-

pedagógica; diversidade de usuários; acessibilidade 

digital e integração das diferentes ferramentas para 

colaboração, apoio, ajuda em ambiente virtual de 

aprendizagem. 

O modelo proposto pode ser personalizado de acordo 

com os objetivos que se deseja alcançar, com o 

conteúdo e, também, com os interesses, necessidades e 

limitações dos alunos. O modelo proposto é resultado 

da base tecnológica e da estratégia ABP anteriormente 

descrita, juntamente com as fundamentações teóricas. 

Conforme mostra afigura 2 os componentes do modelo 

proposto serão os atores e as ferramentas para a 

colaboração. Os atores (aluno, professor) são externos 

ao modelo e interagem no ambiente por meio dos 

recursos disponíveis, que são personalizáveis para 

oferecer funcionalidades diferenciadas, de acordo com 

cada categoria de ator definido para acessar o 

ambiente. Os grupos de ferramentas caracterizam-se 

por um conjunto de ferramentas utilizadas pela 

comunidade de usuários do ambiente para interação e 

troca de informações. 

 

Banco de 
Estratégias de 
Avaliação ABP

Banco de 
Estratégias 

Aplicação de ABP

Caderno de 
Anotações

Vídeo-Chat
Guia p/ 

Resolução  
ABP

Banco de 
ABP

Caderno 1 a nICQFórumChat

ALUNO 1
(ouvinte 

e/ou
Surdo)

ALUNO n

PROFESSOR

Banco de Guia de 
Resolução de ABP

Banco de 
Imagens em 

LIBRAS

Fig. 2: Relação entre os atores e as ferramentas 

 
No ambiente de aprendizagem do modelo proposto, as 

ferramentas estão agrupadas por conjuntos e suas 

respectivas funcionalidades. Constituem-se grupos de 

ferramentas no Dashboard Digital - Menu de 

Ferramentas: Colaboração, Meu Espaço, Apoio, Ajuda. 

A Figura 2 apresenta a relação entre os atores e as 

ferramentas, caracterizando o aprendizado. 

As relações entre os componentes do modelo se 

equacionam num ambiente de aprendizagem composto 

de grupos de ferramentas que poderá proporcionar a 

construção do conhecimento e a troca de informações 

através do conteúdo a ser desenvolvido de forma 

conjunta, numa relação entre aluno ouvinte e aluno 

surdo, aluno (surdo e ouvinte) e professor, aluno (surdo 

e ouvinte) e conteúdo e aluno (surdo e ouvinte) e 

tecnologia.  

 

6. Conclusões 
As estratégias de ensino–aprendizagem ajudam o 

professor a resolver problemas enfrentados diariamente 

na aprendizagem do aluno, por meio do 

desenvolvimento e aplicação de metodologias didáticas 

de como ensinar melhor sem “massificar” ou 

“coisificar” o aprendiz. O melhoramento dos métodos 

de ensino jamais deve ser considerado um fim em si 

mesmo, mas um meio importante para que os objetivos 

de aprendizagem sejam alcançados.  

Na abordagem baseada na resolução de problemas, 

como materialização de processos cognitivos, o ensino 

e a aprendizagem parecem finalmente os dois lados de 

uma mesma moeda, e não algo que é feito, 

respectivamente, pelos professores e pelos alunos. Os 

professores apercebem-se do que há de comum, no 

nível intelectual, entre investigação e ensino e entre a 

sua vida intelectual e o seu papel nas vidas intelectuais 

dos alunos principalmente àqueles que apresentam 

algum tipo de deficiência.  

Considerar as atividades cognitivas, as estratégias 

metodológicas e os fatores que contribuem para que o 

ser humano evolua do entendimento à compreensão; da 

compreensão à aprendizagem; da aprendizagem à auto-

aprendizagem no desenvolvimento de ambientes 

virtuais de aprendizagem, são aspectos fundamentais 

para que a inclusão digital e conseqüentemente a 

inclusão social de milhares de pessoas possa acontecer 

de forma efetiva. 

 

Referências 
[1] BARROWS, H. S. A taxonomy of problem-based 

learning methods. Medical Education, v. 20, 1986. 

[2] BORDENAVE, J. Diaz; PEREIRA, Adair M. Estratégias 

de ensino-aprendizagem. 22. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1977.  

[3] CAMP, G. Problem-based learning: a paradigm shift or a 

passing fad? Med. Educ. Online, v. 1, n. 2, 1996. 

http://www.msu.edu/~dsolomon/f0000003.pdf 

(consultado na Internet em 20 jan. 2004). 

[4] GADOTTI, Moacir. Histórias das idéias pedagógicas. 7. 

ed. São Paulo: Ática, 1999. 

AH-50



 

[5] GODINHO, F. (1999) Noções de Acessibilidade à WEB.  

http://www.acessibilidade.net/web (consultado na 

Internet em 18 de Janeiro de 2001). 

[6] IBGE (2000). http://www.ibge.gov.br (consultado na 

Internet em 10 de fevereiro de 2005). 

[7] INEP/MEC (2005). http://www.inep.gov.br/superior 

(consultado na Internet 21 de Fevereiro de 2005). 

[8] MEIRIEU, Pheliphe. Aprender... Sim, mas como? 7. ed. 

Porto Alegre: ArtMed, 1999. Tradução de V. P. Dresch. 

[9] MOLL, Luis C. Vygotsky e a educação: implicações 

pedagógicas da psicologia sócio-histórica. Porto Alegre: 

ArtMed, 1996. Tradução de Fani A. Tesseler. 

[10] POLYA, George. A arte de resolver problemas. Rio de 

Janeiro: Interciência, 1978. 

[11] STEPIEN, W. J.; GALLEGHER, S. A.; WORKMAN, 

D. Problem-based learning for traditional and 

interdisciplinary classrooms. J. Educ. Gift., v. 4, 1993. 

[12] WHEELER, S. Dual-mode delivery of problem based 

learning: a construtivist perspective. RILW’2001, 

International Conference and Summer School: Internet 

as vehicle for teaching & learning. Sumuleu, Romania, 

2001. 

 

AH-51



 

AH-52



Análise de Consciência para Prevenção de Acidentes em 
Atividades Profissionais 

 
Helvys Daber Côco, Evandro O. T. Salles, Klaus Fabian Côco 

 
Laboratório Computadores e Sistemas Neurais, Engenharia Elétrica, 55-27-40092686 

Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória-ES, Brasil 

 

 

Resumo 
O presente artigo propõe uma técnica que possa 

colaborar com a prevenção de acidentes, procurando, 

assim, diminuir o número de indivíduos portadores de 

deficiência oriunda de causalidades relacionadas ao 

sono durante a operação de máquinas e equipamentos. 

A técnica proposta efetua a análise do estado de 

consciência do indivíduo (sonolento / acordado) 

utilizando Redes Neurais Artificiais (RNA) e 

Processamento de Sinais através do uso da 

Transformada Wavelet. 

Como exemplo de aplicação, a técnica foi implementada 

simulando um alerta de emergência nas atividades de 

risco em que o operador de veículo, ou de 

equipamentos, não possa dormir. A simulação mostrou 

bons resultados integrados à capacidade de 

portabilidade, simplicidade de operação e à 

adaptabilidade em diferentes indivíduos. 

 

1. Introdução 
O Brasil é o recordista mundial em acidentes de 

trânsito[1]. Estima-se que aproximadamente 50% deles 

estejam relacionados à sonolência dos condutores[1], 

havendo um grande interesse na sua prevenção, 

principalmente pelas empresas de transporte rodoviário. 

Operadores de veículos diversos, de equipamentos de 

alto risco, entre outros, também estão sujeitos a 

acidentes relacionados ao sono. Em muitos casos, 

quando não há óbito, a pessoa passa a integrar o grupo 

de indivíduos portadores de deficiências. No Brasil, 

para cada morte que ocorre no trânsito, três outras 

pessoas adquirem deficiências[2]. 

Motivados pelas elevadas estatísticas decorrentes dos 

traumas de acidentes no trânsito causados 

especificamente pela sonolência dos condutores de 

veículos, este trabalho vem contribuir com um método 

para identificar estágios de consciência do indivíduo 

através da análise do sinal do EEG.  

Várias pesquisas foram realizadas utilizando diferentes 

técnicas de processamento de sinais e reconhecimento 

de padrões, mas os bons trabalhos de estagiamento 

baseados em redes neurais têm apresentado 

desempenhos que variam de 75% a 85% [3]. 

Nesta pesquisa propõe-se uma técnica que permite 

monitorar o grau de consciência de um indivíduo, 

sempre alertando o início de sono leve, permitindo que 

alguma ação seja efetuada para acordá-lo. Utilizando-se 

de uma heurística de decisão, baseada na evolução do 

histórico de consciência, a técnica apresenta um 

desempenho superior à média de desempenho citada 

para RNAs. 

Diferentes outras aplicações poderiam se utilizar do 

método proposto. Por exemplo, o monitoramento dos 

estágios de consciência de indivíduos tetraplégicos (em 

que, em alguns casos, não é possível observar se o 

mesmo se encontra dormindo ou acordado). Desta 

forma é possível informar o momento em que o paciente 

está disperto de forma a reagir a estímulos que não 

ocorreriam durante o sono, ou ainda, na administração 

de medicamentos que demandem a existência ou não do 

nível de consciência. 

 

2. EEG e o Sono 
O EEG (Eletroencefalograma) registra os sinais 

elétricos oriundos da superfície do cérebro [3]. As ondas 

cerebrais são classificadas pela freqüência como ondas: 

alfa, beta, teta e delta. A Tabela 1 mostra a diferença 

entre essas ondas: 

 

Ondas Características resumidas 

beta 

14Hz a 30Hz - durante atividade mental; 

chega a ficar superior a 50Hz, em 

atividade mental intensa.  

alfa 

8Hz a 13Hz - indivíduo em vigília, com 

os olhos fechados e relaxado (ou com os 

olhos abertos e extremamente sonolento).  

teta 

4Hz a 7Hz - predominante em crianças de 

2 a 5 anos e em adultos durante 

frustrações e stress emocional.  

delta 

< 3,5Hz - aparece durante sono profundo, 

principalmente em crianças com menos 

de 1 ano ou em doenças graves do 

cérebro.  
Tabela 1. Características das ondas cerebrais[3], [4] 

 

O sono é um estado alterado da consciência. Durante 

muito tempo acreditava-se que ele era um estado 

homogêneo [3]. Graças à polissonografia, reconhece-se 

que há dois estados distintos de sono: o REM (Rapid 

Eye Moviments) e o NREM (Não REM)[3]. O sono 

NREM é dividido estágios, nomeados de 1 a 4 [3]. A 

detecção dos estágios de sono pelo médico é feita 

visualmente identificando os tipos de ondas e a 

amplitude do EEG. A Tabela 2 exibe as fases do sono 

em indivíduos saudáveis. 
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Fases Características 

Vigília  

Quando relaxado, o indivíduo apresenta 

ondas alfa quando os olhos estão fechados. 

Com os olhos abertos, apresenta baixa 

voltagem e freqüências mistas. 

Ondas beta aparecem com o indivíduo em 

atividade mental. 

NREM 

Estágio 1 

Relativa baixa voltagem e freqüências 

mistas. Mistas devido à presença de 

artefatos(ondas com vértices agudos), além 

de pequenas faixas de atividade teta. 

Estágio 2 

Baixa voltagem e freqüências mistas. 

Diferencia-se do estágio 1 pela presença de 

Fusos e Complexos K 

Estágio 3 
Baixa amplitude. Entre 20% e 50% de 

ondas altas 

Estágio 4 
Baixa amplitude, com mais de 50% de 

ondas altas 

REM 
Baixa amplitude com freqüências mistas. 

Atividade teta e alfa lentas 
Tabela 2. Fases do sono, baseada em tabela de [3] 

 

O indivíduo no Estágio 1 tem sono leve, precisando de 

poucos estímulos para ser acordado. Em poucos minutos 

(1 a 7), o sono avança para o Estágio 2, que precisa de 

bem mais estímulos para ser interrompido [3]. 

Diferenciar a estágio de Vigília do Estágio 1 de sono é o 

suficiente para manter um indivíduo acordado, uma vez 

que sempre que o indivíduo entrar no Estágio 1 de sono, 

um alerta é suficiente para despertá-lo. 

 

3. Suporte Matemático 
Transformada Wavelet (WT) 

A WT é amplamente usada em aplicações de 

reconhecimento de padrões para realçar características 

relativas à forma de um determinado sinal, e portanto, 

permitir abstrair as informações de freqüência desse 

sinal em escalas de tempo determinadas. 

A WT é uma operação linear que decompõe um sinal 

em componentes que aparecem em diferentes escalas 

(ou resoluções) [5], [6], [7]. Seja ψ (t) uma função real 

ou complexa no L
2
(R). A função ψ(t) é uma wavelet se e 

somente se sua transformada de Fourier Ψ(ω) satisfaz: 

 

2
( )

Cψ

ω

ω

∞

−∞

Ψ
= < ∞∫  (1) 

Essa condição de admissibilidade implica que: 

 ( ) 0t dtψ
∞

−∞
=∫  (2) 

o que mostra que ψ(t) possui média nula, ou seja, é 

oscilatória.  

Como a wavelet, por definição, possui média nula, a 

WT intrinsecamente remove a média do sinal do espaço 

de transformada [8]. 

Pode-se expressar ψ(t) para diferentes escalas ( a ) e 

posições (τ): 
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τ

τ
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onde a é o fator de escala e deve ser maior que zero e 

1

a
é usado para normalização da energia. 

A WT da função 
2( ) ( )f t L R∈  na escala a e posição 

τ é dada por: 
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onde * representa a conjugação complexa. 

Esse tipo de transformação satisfaz a conservação da 

energia, e o sinal original pode ser reconstruído da WT. 

Com o decréscimo da escala a a wavelet passa a ser 

mais sensível aos componentes de alta freqüência do 

sinal e com o acréscimo enfatiza os componentes de 

baixa freqüência. No entanto, até mesmo na WT há um 

limite na resolução tempo-freqüência definido pelo 

princípio da incerteza de Heisenberg. A resolução em 

freqüência da WT é pobre em altas freqüências e boa 

em baixas freqüências enquanto que a resolução do 

tempo em altas freqüências é boa e em baixas 

freqüências é pobre [9]. 

A informação em freqüência é aproximada por [10]: 

 
1

2 2

s

N

f
f∆ = ⋅  (5) 

onde, fs é a freqüência de amostragem e N é o nível de 

decomposição. 

 

Redes Neurais Artificiais 

As RNA são muito utilizadas para a classificação de 

padrões devido a uma série de características 

importantes como: generalização, paralelismo, 

adaptabilidade, estimação, não linearidade, resposta a 

evidências, informação contextual, tolerância à falhas 

entre outras [11]. 

A equação 6 apresenta o modelo matemático de um 

neurônio (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Neurônio artificial 
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Onde: 

 

1

m

k kj j k

j

y w x bϕ
=

 
= + 

 
∑   (6) 

De acordo com [12], para processamento em tempo real, 

a detecção baseada em RNA é uma ótima escolha. 

Uma RNA possui a propriedade de ser capaz de estimar 

sinais determinísticos e de remover os ruídos 

descorrelatados que acompanham esses sinais. 

 

4. Metodologia 
Os arquivos de sinais do EEG utilizados nos 

experimentos foram obtidos do PhysioBank 

(Physiologic Signal Archives for Biomedical Research) 

[13]. Os arquivos estavam no formato EDF (European 

Data Format). 

Como o objetivo é detectar a sonolência, os estágios de 

Vigília e o Estágio 1 são suficientes para análise[14]. Os 

EEGs de 7 pacientes, amostrados a 200Hz e utilizados 

em blocos de 256 amostras (1,28s) foram separados do 

banco de dados e marcados de acordo com as anotações 

médicas que identificavam o estado de consciência dos 

indivíduos. 

Efetuou-se a decomposição wavelet de cada bloco até o 

terceiro nível, já que as ondas mais relevantes para a 

aplicação da técnica são as ondas beta (que caracterizam 

melhor o estágio de vigília) (ver Tabela 3).  

As energias (equação 7) dos coeficientes de detalhe de 

cada nível da decomposição foram separadas para uso 

no treinamento da RNA. 
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k
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c

E
N

=
=

∑
 (7) 

 

As ondas alfa aparecem mesmo com o indivíduo 

acordado (relaxado e com olhos fechados, ou olhos 

abertos com muita sonolência), portanto, elas não são 

utilizadas para detecção do início do estágio de sono. 

Os artefatos de movimento em geral apresentam 

freqüências inferiores às ondas beta e são eliminados da 

análise pela decomposição wavelet. 
 

Nível(n) A(n) D(n) 

1 ≤ 50 > 50 

2 ≤ 25 (25, 50] 

3 ≤ 12,5 (12,5, 25] 

Tabela 3. Faixas de freqüência (Hz) dos níveis da 

decomposição wavelet 
 

Após a decomposição do bloco do EEG pela 

transformada wavelet, foi efetuada a reconstrução 

apenas da onda beta para o cálculo do momento de 

primeira ordem do valor absoluto desse sinal. 

 

Para cada bloco de 256 amostras são calculadas as 

energias dos coeficientes de detalhe dos 3 níveis da 

decomposição e a média do valor absoluto da onda beta. 

Esses quatro valores vão compor o vetor de 

características  a ser utilizado no treinamento da RNA. 

 

Para o treinamento da RNA foram utilizados 800 blocos 

de 256 amostras, sendo 400 blocos de sinais de 7 

indivíduos acordados e 400 de sinais dos 7 indivíduos 

em estado de sonolência. Na mesma proporção foram 

usados 640 blocos para teste e 160 para validação do 

treinamento, compondo no total 1600 blocos de 256 

amostras cada. 

 

Os experimentos foram realizados em Matlab
®

 

utilizando uma rede perceptron multicamadas com 

algoritmo Levenberg-Marquardt [15] e as bases 

wavelets de Haar, Symlet e Daubechies. 

 

Uma heurística de decisão, baseada na evolução do 

histórico de consciência do indivíduo, foi tomada para 

melhorar o resultado da rede neural. Quando a rede 

detecta que o indivíduo está dormindo, é aguardada a 

próxima decisão da RNA para confirmar ou anular o 

resultado obtido, garantindo um maior percentual de 

acerto. A alternância entre estágios acordado e 

dormindo, por segurança, também é tratada pela 

heurística como dormindo. A Fig. 2 mostra um exemplo 

do funcionamento da heurística. 

Fig. 2. Uso da heurística de decisão 

         

5. Resultados 
Para teste do sistema foram usados os mesmos 640 

blocos de amostras de teste da RNA. 

Inicialmente foram efetuados testes apenas com 

amostras de indivíduos acordados, uma vez que na 

maior parte do tempo o operador do veículo encontra-se 

nessa situação. A taxa de acertos do sistema (RNA e 

Heurística combinados) foi de 98,5% usando a base de 

Daubechies (ver Tabela 4). 

 

Sem a heurística Com a heurística 

Neurônios Neurônios Base 

8x2 3x2 8x2 3x2 

haar 90,0 88,3 97,5 97,5 

sym3 90,3 87,8 97,8 96,8 

db3 91,5 88,3 98,5 97,5 
Tabela 4. Percentual de acerto para acordado. 

 

Na simulação de sonolência (sono leve), a entrada do 

sistema foi composta de uma seqüência de amostras em 

que o indivíduo passava de acordado para o estágio de 

sonolência naturalmente. O indivíduo permanece 

sonolento até que o sistema detecte e  acione o alarme 

Entrada: AAAAAAAAAAADDDAAAA... 
Resultado da RNA: AAADAAAAAAADADAAAA... 

Aplicação da heurística: AAAAAAAAAAAAADAAAA... 
A=acordado, D=dormindo 
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acordando-o. A tabela 5 mostra o tempo médio de 

resposta do sistema para detecção do sono. 

 

Com a heurística 

Neurônios Base 

8x2 3x2 

haar 3,25s 3,19s 

sym3 3,45s 3,57s 

db3 3,15s 3,58s 
Tabela 5. Tempo de resposta para detecção do sono e 

acionamento do alarme. 
 

O erro ocorre quando o sistema não detecta a sonolência 

após 5 blocos de amostras do indivíduo sonolento 

(6,4s). A taxa de acerto nesse experimento está na 

Tabela 6. 

 

Com a heurística 

Neurônios Base 

8x2 3x2 

haar 100% 100% 

sym3 100% 97,5% 

db3 100% 98,8% 
Tabela 6. Percentual de acerto na detecção do sono. 

 

6. Conclusões 
Os resultados obtidos reforçam o uso do sistema para 

prevenção de acidentes, possuindo uma taxa de acerto 

elevada em tempo hábil (≈ 3s) para evitar acidentes. 

O uso de redes neurais artificiais e da transformada 

wavelet, juntamente com a heurística de decisão 

apresentaram-se eficientes, considerando que o período 

de sonolência varia entre 1 e 7 minutos, o sistema 

consegue dar uma resposta eficaz com detecção de 

100% dos casos de sono em um tempo inferior a 4 

segundos para uma rede perceptron com 8 neurônios na 

camada interna e base wavelet, Daubechies 3. 

A técnica é de processamento rápido e de fácil 

portabilidade, podendo ser implementada em hand 

heald ou em uma plataforma dedicada. 
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Resumo  
O objetivo deste trabalho foi de elaborar um projeto de 

um aparelho de TENS de baixo custo e assim 

possibilitar maior acessibilidade das clínicas públicas a 

esta tecnologia utilizada e, dependendo da prescrição, 

até mesmo para pacientes em suas residências. Esta 

análise foi realizada em clinicas especializadas com 

ajuda de profissionais da área de eletroterapia para obter 

mais informações sobre este tratamento. Durante o 

período de pesquisas foi constatado uma grande 

quantidade de pessoas que recebem este tipo de 

tratamento e, também, que muitos aparelhos necessitam 

de manutenção, não havendo aparelhos suficientes para 

um atendimento mais ágil dos pacientes. Isso cria filas 

de espera e, consequentemente, um atraso no tratamento 

de muitos deles. Após o estudo de alguns aparelhos 

verificou-se que nele é utilizado um microprocessador 

como gerador de pulsos. Conhecendo os tipos de pulso 

gerados pelo microprocessador, foi verificada a 

possibilidade da utilização de um microcontrolador que 

torna o custo do aparelho mais acessível. Ao final deste 

trabalho é apresentado o projeto para a construção de 

um aparelho similar ao encontrado comercialmente, 

porém com um menor custo. 

 

1. Introdução 
Um grande número de pessoas amputadas é atingido por 

dores corporais do tipo conhecidos como dor fantasma, 

contudo, existem diversas formas de tratar-las. Com os 

avanços na medicina pode-se observar uma grande 

aplicação da engenharia na área de tratamento de lesões 

corporais através de aparelhos de estimulação neuro-

muscular. 

Freqüentemente são apresentados através da mídia, 

diversos aparelhos que tem como base a engenharia para 

obter um melhor resultado nos tratamentos relacionados 

à fisioterapia. Com a inserção desses equipamentos em 

hospitais e clínicas, tornam-se ainda mais necessários 

profissionais atuantes na área da automação para 

fazerem as instalações, operações e manutenções destes 

aparelhos. 

Este projeto está inserido na área de eletroterapia 

sensitiva e motora na qual serão analisadas algumas 

características de aparelhos que utilizam a TENS 

(Transcutaneous Eletrical Nerve Stimulation - 

Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea), 

recomendável para a redução de vários tipos de dor 

(inclusive a dor) fantasma e relaxamento muscular 

através de impulsos elétricos e eletrodos superficiais [1], 

visando a proposta de construção de um aparelho 

similar, mas de baixo custo. 

Um aparelho de TENS é um instrumento de eletro-

estimulação nervosa transcutânea, ou seja, atua 

diretamente no ponto da dor. Este aparelho, por sua vez, 

é conectado na área lesionada através de eletrodos na 

superfície da pele. 

Observando esta necessidade de reduzir as dores 

fantamas (e também outros tipos de dores) em pacientes 

amputados, a escassez de engenheiros no ramo médico-

hospitalar e também a tecnologia envolvida nos 

aparelhos de eletro-estimulação, foi decidido realizar 

este trabalho. O principal objetivo, entretanto está 

direcionado ao projeto de um aparelho TENS de baixo 

custo, microcontrolado, e que seja similar aos 

comerciais quanto aos resultados. O objetivo é 

possibilitar maior acessibilidade das clínicas públicas a 

esta tecnologia utilizada e, dependendo da prescrição, 

até mesmo para pacientes em suas residências. É 

necessário obter formas de recuperação e relaxamento 

muscular eficientes e, quanto menor é o tempo de 

recuperação destas lesões corporais, melhor.  

Ao longo deste trabalho será descrito detalhadamente 

como ondas elétricas podem influenciar diretamente na 

dor e quais, são estes tipos de onda e tratamento como 

procedeu o projeto deste aparelho de baixo custo.  

 

2. Definição de Dor 
A Associação Internacional para o Estudo da Dor 

(IASP- International Association for Study of Pain) 

definiu a dor como sendo uma experiência sensorial e 

emocional desagradável, associada com um dano 

tecidual real potencial, ou descrita em termos de tal 

dano [5]. 

Dois tipos de dores são tratados pelo tratamento através 

de TENS. A dor aguda, que se trata de uma lesão em 

afeta o tecido, e a dor crônica, que persiste por muito 

tempo. A dor fantasma é uma dor crônica pois não tem 

como recuperar ao estado anterior a lesão [5]. 

Aparelhos para a aplicação de TENS são muito 

utilizados na fisioterapia visando a recuperação de 

pacientes cujos movimentos estejam limitados devido a 
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algum tipo de lesão, já que tais aparelhos são 

normalmente aplicados para o relaxamento muscular e 

controle da dor [5]. 

A dor fantasma [2] é aquela dor que surge num membro 

recém amputado que, apesar de não existir mais, ainda 

apresenta sinal de dor para o paciente. A dor está 

presente na primeira semana após a amputação em 50-

75% dos casos, mas ela pode aparecer após meses ou, 

até, vários anos. A dor fantasma está localizada 

principalmente na parte distal dos membros fantasma. 

Os tipos de dores como ardor, aperto, compressão são 

relatados pela maioria. A vantagem deste tratamento, 

além de poder ser repetido várias vezes, é a falta de 

complicações e efeitos colaterais quando aplicado da 

maneira correta e obedecendo a certas regras de 

segurança. A dor fantasma compreende um indefinido e 

elusivo fenômeno sensorial, segundo pesquisas de 

alunos de medicina da UFMG [2].  

Este tipo de tratamento assim como acupuntura, 

relaxamento, ultra-som, e hipnose também pode ser 

benéfico quando se tratam de dores fantasmas. TENS 

aplicada diretamente no coto de um paciente amputado 

ou na extremidade contra lateral têm sido utilizado com 

certo sucesso nos tratamentos da dor fantasma, segundo 

alguns autores [2, 3]. 

Um grande número de definições de dores, feitas por 

amputados, parecem pouco ou não tem nenhuma 

semelhança com uma experiência sensorial anterior.  

Sabe-se que o investimento com estes tipos de dores 

hoje é muito elevado sendo possível citar vários outros 

problemas ocasionados por essas dores. Uma redução 

no custo do aparelho pode diminuir os gastos com este 

tratamento significantemente. 

Para controle da dor aguda [4], os parâmetros mais 

utilizados para a estimulação são aqueles onde os pulsos 

tenham características como alta freqüência e baixa 

intensidade e, para dor crônica, os parâmetros mais 

utilizados seriam de baixa freqüência de alta 

intensidade. 

Entre vários procedimentos não farmacológicos 

utilizados, para tratamento da dor crônica, o tratamento 

através de TENS tem se destacado como um recurso 

terapêutico excelente, amplamente utilizado pelos 

profissionais terapeutas. 

 

3. Considerações Sobre a TENS 
É possível observar nos equipamentos de TENS que 

existem muitas variáveis, cujos, valores podem alterar 

de acordo com o tratamento apresentado pelo terapeuta. 

Esses parâmetros que influenciam o tratamento 

significantemente são: forma de onda, duração do pulso, 

freqüência e amplitude [5]. 

Atualmente os equipamentos de tratamento através de 

TENS que existem no mercado são comumente 

estimuladores de dois canais com controles de 

amplitude independentes para cada canal. Mas, os 

parâmetros citados anteriormente, a duração do pulso e 

a freqüência, normalmente são iguais nos dois canais 

[5]. Nestes equipamentos, o usuário tem o controle da 

largura do pulso (conhecido também como a duração do 

pulso), o que permite a variação deste sinal desde 

valores muito baixos (cerca de 20 microsegundos) até 

maiores valores (aproximadamente 1000 

microsegundos). Os controles de freqüência do pulso 

podem variar de 2 Hz (freqüência considerada 

relativamente baixa) até freqüências de pulso muito 

altas que variam em torno de 125 Hz a 200Hz [5]. 

A qualidade diferencial que os aparelhos de TENS 

apresentam em comparação a outros aparelhos de 

estimulação é a presença de um variado número de 

modulações de estimulação predeterminada. Podem ser 

incluídas neste número variado, modulações 

sistemáticas para o controle da freqüência de pulso, 

duração do pulso, freqüência e duração do pulso, 

modulação de Burst e modulação da amplitude. Estes 

parâmetros podem ser observados no gráfico mostrado 

na Figura 1 [5]. 

 
Fig. 1 – Padrão de pulsos [5]. a) Modo normal de trens de 

pulsos; b) Pulsos com modulação automática pré-ajustada; c) 

Modulação de freqüência pré-ajustada; d) Modulação de 

amplitude; e) Modulação de Burst. 

 

Em cada um dos modos de modulação representado pela 

figura 1, é de suma importância citar que os parâmetros 

de estímulo modulados podem ser ordenadamente 

reduzidos ou elevados a máximos ajustes pelo usuário 

do aparelho, terapeutas, ou predeterminados. Todos os 

tipos de modulação estão inseridos no projeto dos 

aparelhos de TENS, mas é necessária a opção de variar 

a modulação dos parâmetros do aparelho para que 

usuários capacitados possam alterá-los, no caso dos 

pacientes perderem rapidamente a capacidade de 

sensibilidade sensorial devido à amplitude e trens de 

pulso contínuos [5]. 

Os impulsos elétricos normalmente utilizados por 

aparelhos cujo tratamento é através de TENS, são 

correntes elétricas com valor máximo igual a 60 mA. 

Estes aparelhos são alimentados por bateria e ligados 

diretamente na rede elétrica residencial e possuem 
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ajustes automáticos de tensão (127/220 V), conforme 

[5]. 

Assim como qualquer aparelho voltado à eletroterapia, o 

TENS é contra-indicado a pacientes eletricamente 

suscetíveis ou pacientes que sofrem de doenças 

cardíacas [5]. Nunca se deve utilizar simultaneamente, 

na mesma área de tratamento, compressas de gelo ou 

terapia de calor. Extrema precaução é requerida quando 

tratadas áreas de resposta sensória prejudicada ou 

paciente incapaz de referir um desconforto ou dor [1]. 

Todo o aparelho elétrico que necessita ser ligado à rede 

elétrica deve possuir algum tipo de proteção contra 

sobretensões. No caso dos aparelhos eletroterapêuticos 

esta segurança deve ser ainda maior, pois se trata a 

proteção da vida de pacientes. 

 

3.1. Corrente Versus Tensão Constante 
Alguns fabricantes oferecem equipamentos que operam 

com uma “corrente constante”, ou seja, as variações na 

resistência fazem com que o valor da corrente 

permaneça sempre o mesmo, em conseqüência de 

ajustes automáticos feitos na tensão operante. Outros 

equipamentos utilizam uma tensão constante, o que 

significa que a tensão permanecerá estável apesar das 

mesmas mudanças de resistência, com ajuste automático 

simultâneo da corrente [5]. Essa variação na resistência 

pode ser quando o paciente se movimenta provocando 

no contato com a pele uma variação nessa resistência. A 

relação entre resistência, tensão e corrente obedece à lei 

de Ohm. Observa-se que a maioria dos equipamentos 

modernos opera com corrente constante [5]. 

O ser humano começa a perceber o choque elétrico a 

partir de 1mA, a corrente elétrica igual a 10mA provoca 

a perda do controle dos movimentos, ficando difícil à 

abertura das mãos. A faixa de valores considerados 

mortais para seres humanos está compreendida entre 

16mA e 2ª [6]. 

A corrente de 60 mA que está sendo usada no trabalho é 

definida como a corrente máxima. Esta corrente está nos 

padrões considerados danosos para o ser humano, mas 

ainda sim esta corrente é usada, aplicada em um período 

de tempo muito curto, sem que hajam danos ao 

paciente. 

Não foi encontrado nenhum equipamento que trabalhe 

com os dois sistemas (tensão constante e corrente 

constante), onde o usuário poderia selecionar qual o 

sistema a ser trabalhado. Esta opção seria uma das 

idéias para dar continuidade ao desenvolvimento do 

aparelho de TENS proposto neste trabalho. 

 

3.2. Parâmetros de Estimulação da TENS para 
Controle da Dor 
Convencional: Utiliza uma freqüência contínua de 

pulsos no músculo, sendo esses pulsos de baixo 

comprimento de onda e de baixa amplitude. Segundo os 

fisioterapeutas, esse modo de tratamento é recomendado 

nos casos de dor aguda ou dor pós-cirúrgica. A 

freqüência utilizada é de 50 a 150 Hz a largura de pulso 

é inferior a 200 microssegundos, e que podem ser tão 

breves como 20 a 80 µs [5]. A intensidade da 

estimulação produzida por este tratamento deve ser 

sensível ao paciente de forma que produza uma 

sensação relaxante, mas que o estímulo não produza 

contração do músculo. Conforme explicado em 

entrevista aos autores o tempo de terapia para esse 

modo consiste em 30 a 60 minutos, podendo ser 

aplicado várias vezes ao dia, com intervalos de meia 

hora entre as aplicações. 

Baixa freqüência e alta intensidade: Esse modo de 

estimulação é também conhecido como acupuntural, 

pois os pontos onde são aplicados os eletrodos são os 

mesmos pontos de acupuntura. Utiliza freqüências 

menores que 10 Hz, sendo normalmente utilizados 

valores entre 1 Hz e 4 Hz. Utiliza largura de pulso maior 

que 200 microssegundos, para recrutamento de fibras 

nervosas tanto sensitivas, quanto motoras, produzindo 

contrações musculares visíveis [5]. Por ser de alta 

intensidade este modo promove a contração dos 

músculos e promove a analgesia. Costuma ser aplicada 

uma vez por dia durante de 20 a 30 minutos. 

Burst ou “trem” de pulsos: Este tipo de TENS foi 

desenvolvido por Erikson J. Sjölund  em 1976 [5], como 

resultado das suas experiências com eletroacupuntura 

chinesa. No entanto, esta modalidade se diferencia do 

modo acupuntural (baixa freqüência e alta intensidade). 

Este modo de tratamento é uma mistura do modo 

convencional com o TENS acupuntural. Neste modo são 

aplicados vários pulsos de alta freqüência distribuídos 

em intervalos. A freqüência do pulso é em torno de 100 

Hz e a seqüência de pulsos é aplicada de 1 a 4 vezes por 

segundo. A largura do pulso varia de 100 a 200 

microssegundos [5]. Esse modo é aplicado de 30 a 40 

minutos de acordo com informações obtidas através de 

entrevistas à fisioterapeuta e este tratamento é usado 

para tratamento da dor crônica [5]. 

Breve e intensa: Essa modalidade é bastante parecida 

com o modo convencional de aplicação, onde o 

estímulo é fornecido por pulsos ininterruptos em 

freqüências muito elevadas e com larguras de pulsos e 

intensidades controladas. É recomendável utilizar 

freqüências altas, cerca de 100 Hz, com um tempo de 

duração de pulsos aproximadamente de 200 

milisegundos [5]. A intensidade do pulso a ser utilizada 

deve ser a máxima suportada pelo paciente durante 

pequenos intervalos de tempo (até 15 minutos). O 

posicionamento dos eletrodos deve ser idêntico ao 

posicionamento convencional. Quando comparado com 

os modos de aplicação com pulsos mais prolongados e 

de menores tensões é possível verificar que o alívio é 

alcançado mais rapidamente com esses pulsos 

prolongados do que com os pulsos rápidos. Um modo 

de TENS intenso ou breve nocivo, se caracteriza por 

uma duração de pulso extremamente longa, que persiste 

por até um segundo, aplicado em freqüências baixas 

(1Hz a 5 Hz), ou superior a 100 Hz, com amplitude da 

corrente ajustada ao máximo tolerado [5]. 

Modulação de TENS: A modulação de TENS é 

relativamente simples, como, por exemplo, uma 
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modulação apenas da freqüência, do tempo de pulso, ou 

até somente da intensidade do pulso. Para obter um 

estímulo que trará um resultado agradável é necessária 

certa intensidade e um tempo conhecido para que o 

limite de estimulação seja atingido. Foi possível a 

modulação programada da amplitude, da intensidade e 

da duração somente a partir da recente inserção de 

microprocessadores em alguns aparelhos de TENS. 

Enquanto uma energia é mantida constante por pulso, 

no decorrer de certa faixa de modulação. Esta 

modulação produz sensação relaxadora, como 

massagens, e este relaxamento sofre interferência do 

posicionamento dos eletrodos. Estes, por sua vez, têm 

que serem postos similarmente ao modo convencional, 

pois uma variação cíclica impediria a adaptação dos 

nervos à corrente, sendo recomendada como uma 

variante da TENS convencional por longos períodos [5].
 

 

4. Experimentos Realizados 
Foram realizados no laboratório de Eletrônica da UCL 

experimentos com um modelo de aparelho em questão e 

um osciloscópio para que fosse possível uma análise 

mais minuciosa dos impulsos elétricos do aparelho 

estudado. 

O aparelho analisado foi o TensVif 993 dual (dois 

canais de saída) fabricado pela Quark [7], Estimulador 

Elétrico Transcutâneo para Analgesia, dele foram 

retiradas formas de onda utilizadas em tratamentos. 

Este aparelho foi projetado como intuito de oferecer a 

maioria dos recursos existentes para analgesia, 

procurando conciliar uma manipulação fácil e rápida 

para aplicações gerais [7]. 

Para conseguir uma forma de onda coerente à 

impedância da pele humana foi necessário utilizar um 

resistor de 1kΩ no canal medido, a partir desta a etapa 

foi possível utilizar o osciloscópio para mostrar as ondas 

necessárias para a análise, onde é possível observar a 

variância dos sinais de tensão, os picos e o intervalo de 

tempo destes sinais (figura 2). 

 

 
Fig. 2 – Imagem monocromática referente aos valores 

máximos de tensão, obtida durante a simulação. 

 

De acordo com medições realizadas em laboratório o 

valor máximo da tensão encontrada foi cerca de 50mV 

em um intervalo de tempo foi de aproximadamente 2ms. 

A tensão sobe até o valor positivo comentado e decresce 

bruscamente até um valor negativo, o valor negativo dos 

pulsos não foram registrados nesta imagem 

monocromática, pois o osciloscópio utilizado não 

permitiu um melhor enquadramento e visualização do 

sinal (figura 2). 

 

5. Projeto 
Depois de estudar o funcionamento do aparelho de 

TENS disponível, decidiu-se projetar um dispositivo 

semelhante para perceber as dificuldades que surgiriam 

durante a execução de um projeto, e assim resolver 

todos os problemas de acordo com seu andamento. O 

projeto do equipamento obedece ao fluxograma 

apresentado na Figura 3. 

 

 
Fig. 3 – Fluxograma relativo a um aparelho de Estimulação 

Elétrica Transcutâneo proposto. 

 

O projeto é iniciado com o conceito do uso de um 

microcontrolador como forma de reduzir o custo do 

aparelho, pois o microcontrolador é muito mais barato 

que o microprocessador. A onda gerada pelo 

microcontrolador é retangular, ou seja, é imprescindível 

inserir um circuito eletrônico com o objetivo de adequar 

o formato desta onda ao formato usado no tratamento 

conforme pesquisado. 

Para o funcionamento do aparelho, um profissional 

qualificado deve inserir os dados necessários para a 

configuração da onda requerida, tais como: freqüência, 

amplitude e uma opção para selecionar o modo de 

Burst. Essas informações são selecionadas pelas chaves, 

onde S1 seleciona o valor da freqüência e S2 o valor da 

amplitude, de acordo com a figura 4. A cada toque na 

chave o valor do parâmetro aumenta chegando ao valor 

máximo e retornando ao valor mínimo. Com estas 

informações, o microcontrolador gerará pulsos sob a 

forma de onda retangular relativos às características 

requeridas do tratamento para o paciente. 

O tipo deste microcontrolador pode ser bastante 

diversificado podendo seguir alguns requisitos como de 

controle LCD (Liquid Cristal Display) para 

comunicação com o usuário. Dentre os 

microcontroladores que podem ser utilizados são da 

família PIC ou similares. 
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Fig. 4 – Circuito elétrico construído com o intuito de alterar o 

sinal do microcontrolador para o sinal desejado. 

 

Após os pulsos serem gerados, é utilizado um circuito 

eletrônico cujo objetivo é transformar o sinal retangular 

no pulso obtido através dos aparelhos de mercado e 

enviar este sinal para o paciente através de eletrodos. 

A partir do momento em que operador inicia o processo 

de tratamento, acionando a chave S3, o 

microcontrolador gera pulsos na forma retangular e na 

freqüência e modos selecionados. Esta forma de onda 

passa por um circuito eletrônico (Figura 4), é alterada e 

adquire um valor de pico positivo e um valor negativo. 

O módulo deste valor negativo é muito maior que o 

positivo e retorna de forma exponencial para o valor 

igual a zero, porém esta transição é tão rápida que não é 

todo osciloscópio que consegue detectar este sinal por 

inteiro, como foi o caso do equipamento utilizado. A 

largura deste pulso é de 20 microsegundos, mas pode 

chegar até 1000 microsegundos com amplitude de 60 

mA.  

A fonte de alimentação para estes aparelhos deve 

receber uma atenção especial, pois qualquer erro que 

ocorra durante a utilização do mesmo o paciente estará 

envolvido diretamente, podendo afetá-lo com choques 

elétricos fortes ou queimaduras muito graves. 

A chave seletora automática de tensão 127/220V é um 

dos itens de segurança indispensáveis para este 

equipamento.  

Uma das formas de segurança adotada foi a utilização 

de acopladores ópticos no circuito para poder isolá-los 

eletricamente e, caso ocorra algum erro no circuito 

como, por exemplo, um curto-circuito, ele seria uma 

forma de proteção para o paciente. 

Além disso, um fusível também é aplicado tanto na 

entrada da alimentação como na saída da mesma com o 

intuito direto de proteger o circuito e indireto de 

proteger o paciente. Os problemas mais comuns que 

podem ocorrer aos circuitos seriam, ou de permitir a 

passagem de uma quantidade de corrente alta que 

transfira riscos ao paciente ou do componente queimar 

devido à variação da corrente necessária para ligar o 

aparelho fazendo o aparelho ligar e desligar diversas 

vezes. O fusível tende ser muito bem dimensionado para 

não proporcionar tais erros. 

 
5.1. Circuito Gerador de Pulsos 
Este circuito descreve os principais componentes para 

obtenção da forma de onda necessária para a 

estimulação elétrica nervosa transcutânea. O circuito é 

composto pelo microcontrolador, resistores, capacitor e 

amplificador operacional (AO), display, chave tipo 

push-bottom e um acoplador óptico. Conforme 

mostrado na Figura 4. 

O funcionamento do circuito inicia com o 

microcontrolador gerando os pulsos na freqüência e 

modo desejado pelo operador. O operador escolhe esses 

parâmetros através das chaves seletoras (S1, S2 e S3, 

ver figura 4) e observando os valores escolhidos no 

display que estará reproduzindo a informação que será 

salva no microcontrolador. 

Assim os pulsos são gerados em duas saídas do 

microcontrolador e os valores dos seus parâmetros são 

mostrados no LCD. Uma saída do microcontrolador irá 

gerar um pulso positivo no qual está ligada na entrada 

não inversora do AO e a outra saída terá um pulso 

também positivo, porém estará ligada à entrada 

inversora do AO e assim terá a função de transformar o 

pulso em negativo. A saída que gera o pulso negativo 

terá um pequeno atraso de tempo conforme o tratamento 

escolhido. Desta forma a saída do AO será composta 

por um pulso positivo, um intervalo de tempo que será a 

diferença entre os pulsos gerados pelas saídas do 

microcontrolador, e um pulso negativo, pois o valor na 

entrada inversora do AO será maior que na entrada não 

inversora, devido à composição dos resistores. 

Após o AO gerar os pulsos positivos e negativos, a 

corrente passará pelo capacitor que terá a função de 

diminuir exponencialmente essa corrente para que a 

corrente diminua gradualmente igualando assim a forma 

de onda necessária para o tratamento. 

O acoplador óptico colocado após o capacitor tem a 

função de proteger o paciente em caso de algum 

problema no circuito de geração de pulso como citado 

no item anterior. Assim, o acoplador irá gerar a forma 

de onda e a amplitude necessária para o tratamento. 

Uma terceira saída de sinal será ligada no 

microcontrolador para definir o valor da amplitude, 

onde estará ligado no coletor do acoplador óptico, sendo 

assim o microcontrolador definirá o valor da amplitude. 

Os valores dos resistores foram obtidos por se tratar de 

valores comerciais e para que o quando a entrada 

positiva e negativa estivesse em nível lógico 1 a entrada 

negativa estivesse com uma tensão maior que a positiva. 

Quanto ao resistor de 1 kΩ colocado na saída do AO 

para limitar a corrente no LED e no capacitor. Esse 

valor de capacitância foi escolhido por se tratar de um 

valor pequeno, assim o tempo de carga e descarga será 

pequeno o suficiente para ser descarregado entre um 

pulso e outro do AO. 

O programa realativo ao microcontrolador é composto 

por uma saída de nível lógico 1 na entrada não-

inversora do AO, um intervalo de tempo e uma saída de 
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nível lógico 1 na entrada inversora do AO 

simplesmente. 

 

6. Resultados 
Como resultado deste projeto foi obtido um material 

relevante para este desenvolvimento resultando em um 

aparelho onde é possível obter uma forma de onda igual 

à de um eletroestimulador convencional. Com o 

microcontrolador necessário, o aparelho irá controlar e 

gerar várias formas de sinais descritas neste trabalho 

provenientes de freqüências e amplitudes utilizadas. 

No testes realizados com o circuito desenvolvido foi 

simulado apenas o tipo de onda convencional, pois para 

gerar as outras formas de onda é necessário fazer o 

programa para o microcontrolador, e este não foi feito. 

Para simular a onda convencional foi utilizado um CI 

555 com o objetivo de testar o circuito implementado 

até o momento projetado. 

A forma de onda obtida como resultado do circuito é 

mostrado na Figura 5. Esta forma de onda foi obtida 

através do osciloscópio MINIPA modelo MG-123OG 

disponível no laboratório de eletrônica da UCL. 

 

 
Fig. 5 – Forma de onda obtida com o circuito montado. 

 

Para um resultado ainda mais apurado deste projeto 

seria necessário o experimento deste equipamento em 

algum tratamento completo para observá-lo e compará-

lo com estudos já realizados nesta área de 

eletroestimulação com a ajuda de algum profissional da 

área. 

 

6. Conclusão 
De acordo com o que foi pesquisado através do projeto 

desenvolvido neste trabalho conclui-se que o aparelho 

desenvolvido necessita ser projetado e construído de 

uma forma confiável e muito segura, pois o aparelho é 

ligado diretamente à pacientes. 

Não há dúvidas sobre as vantagens do uso deste 

equipamento fisioterápico hoje, conforme observado em 

clínicas especializadas em fisioterapia ao decorrer do 

projeto. 

De acordo com o que foi pesquisado, o TENS é apenas 

uma ferramenta que proporciona um diferencial na 

ajuda quanto à recuperação de várias lesões e melhoria 

da qualidade de vida do paciente. Utiliza-se para o 

tratamento de dores, lesões musculares e recuperação de 

movimentos. O TENS não é utilizado para estimulação 

de músculo e seu desenvolvimento. 

Com relação ao custo no qual é um dos objetivos do 

trabalho consideramos que o objetivo foi alcançado. 

Um aparelho de TENS comercial está em torno de R$ 

1.200,00 com este projeto o valor somente dos 

componentes, com exceção dos eletrodos, caixa de 

suporte e encargos de produção e distribuição, o custo 

passou para em torno de R$ 120,00, ou seja, apenas 

10% do valor comercial. Desta forma alcançou-se o 

objetivo proposto, tornando assim o tratamento de 

TENS muito mais viável para instituições públicas e 

pessoas que necessitam de relaxamento muscular, 

recuperação de movimentos ou alívio de dores. 
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Resumo 

Este artigo é baseado no contexto da educação 

inclusiva, tem como título “As relações entre o Brincar 

e a Saúde Mental”, no Processo Biopsicopedagógico do 

Portador de Deficiência Mental propõe abordar a 

importância das brincadeiras e a influência da 

afetividade no processo de aquisição cognitiva. 

O presente estudo enfoca o lúdico como possibilitador 

de humanização do ser- estar no mundo: o aluno 

portador de deficiência mental. Tal abordagem surgiu 

através da inquietude revelada a partir do cotidiano 

escolar, ou seja, no contexto de nossa trajetória teórico 

prática, onde percebemos que o processo de 

aprendizagem do sujeito evolui desde que haja 

qualitativamente interações do sujeito cognoscente com 

o brincar, o brinquedo, as brincadeiras e suas interações 

criança /objeto do conhecimento, criança/ criança, e 

criança/ adulto, numa sintonia efetiva entre os 

elementos e os sujeitos. 

Segundo ressalta Jung, que: “os jogos possuem um 

significado psicológico/ espiritual ricos de um 

simbolismo arquétipo”. (Luiz Pellegrini, 1998:153). 

Pretendemos verificar as relações entre o brincar, jogos 

e brincadeiras no desenvolvimento da aprendizagem de 

forma salutar junto ao portador de deficiência mental na 

perspectiva do paradigma das novas tecnologias 

educacionais. 

Para comprovarmos nossa hipótese utilizaremos um 

estudo bibliográfico com análise de dados e da pesquisa 

de campo em instituição de ensino especial e do ensino 

fundamental 1 com o caráter inclusivo em 10 escolas no 

município de Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco 

com crianças portadoras de deficiência mental nas 

idades compreendidas entre 07 a 14 anos. 

Buscaremos através deste, elucidar a relevância dos 

construtos teóricos a aprendizagem existente e 

acrescentar um pouco mais de contribuição. Á qualidade 

da saúde mental através do brincar significativo para a 

manutenção do bem estar do educando com déficit 

intelectivo no convívio sócio-escolar. 

 

 

1. Introdução 
O presente artigo baseia-se no contexto da  educação 

inclusiva, sendo intitulado “As relações entre o Brincar 

e a Saúde Mental no processo Biopsicopedagógico do 

Portador de deficiência Mental”. 

Enfocando o lúdico como possibilitador da 

humanização no que tange a facilitação da 

aprendizagem pela criança com déficit intelectivo, 

tomamos o objetivo de verificar a relação existente entre 

o brincar, jogos e brincadeiras no desenvolvimento 

salutar do portador de deficiência mental, buscando 

acrescentar novas perspectivas no  paradigma das novas 

tecnologias educacionais. 

Foi utilizada como metodologia um estudo bibliográfico 

e análise de dados em pesquisa de campo em 

instituições de ensino no município de Jaboatão dos 

Guararapes com crianças de 07 a 14 anos. 

Através da relevância da significação e contribuição do 

Brincar, temos como respaldo teórico os trabalhos de 

Piaget, Winnicott dentre outros. E co0mprovamos assim 

a necessidade da ênfase da pedagogia pautada na 

Brincadeira através do Brincar como forma de inclusão 

do DM e promoção de saúde mental. 

 
2. Artigo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Mensagem. 
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3-A Brincadeira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 2. O lúdico. 

 
A brincadeira não é uma atividade inata, mas sim uma 

atividade social e humana e que supõe contextos sociais, 

a partir dos quais as crianças recriam a realidade através 

de sistemas simbólicos próprios; é uma atividade social 

apreendida através das interações humanas. A 

brincadeira como atividade social específica é vivida 

pelas crianças tendo por base um sistema de 

comunicação e interpretação, através do brincar a 

criança se expressa, enquanto sujeito com sua 

singularidade, histórica social e cultural. As crianças 

pequenas que tem a  linguagem verbal ainda plenamente 

não desenvolvida, tem no brincar um de seus mais 

importantes representantes. Por não possuir domínio 

sobre o código lingüista, a criança vai compreendendo 

os acontecimentos, através da brincadeira, dos desenhos 

e das histórias que criam sobre essas produções, sendo 

assim o Brincar é promotor de saúde mental na medida 

em que está diretamente vinculado à constituição do 

aparelho psíquico, ao surgimento e manutenção dos 

processos culturais, sob o ponto de vista da filosofia, o 

brincar se relaciona ao estatuto ontológico do sujeito, 

sendo ao mesmo tempo signo de incompletude humana 

e um modo de auto-realização do sujeito. 

Na área das ciências humanas tem sido grandes escritos 

acerca da importância do brincar: catarse elaborativa 

imediata, ação sobre  o equilíbrio psicossomático, 

comunicação intersubjetiva, aprendizagem, estimulação 

sensorial e psicomotora. O brincar também é 

considerado como um instrumento fundamental para 

uma práxis corporal adequada, para a formação da 

consciência ou imagem corporal, para o 

desenvolvimento da consciência espacial, para o 

desenvolvimento da consciência de si e da consciência 

social. 

Lembrando Wiinnicott, podemos afirmar que é 

impossível estabelecer uma distinção entre os processos 

psíquicos, os somáticos e os ambientais, desde o início 

da vida. O pensamento em termo de idéia nos permite 

pensar o ser vivo num estado de inter relação entre os 

processos biológicos, psicológicos, sociais e culturais. A 

brincadeira  

é universal é própria da saúde. O brincar facilita o 

crescimento e portanto a saúde. O brincar conduz aos 

relacionamentos grupais podendo ser uma forma de 

comunicação no exercício da simbolização e é também 

uma característica humana. 

Conforme Outerval(1998), o trabalho de Winnicott – 

Por que brincam as crianças? Apresenta algumas 

motivações de atividades lúdicas; busca prazer, para 

controlar a ansiedade, para estabelecer contatos sociais, 

para realizar a integração da personalidade e por fim 

para comunicar-se com as pessoas. Sua contribuição 

mais original entretanto é o desenvolvimento dos 

aspectos dos objetos transicionais, para descrever a 

experiência de viver com respeito `realidade interna e 

externa. 

Na obra a criança e seu mundo, Wiinicott(1975) faz 

colocações fundamentais sobre a brincadeira dentre elas 

podemos citar: 

“as crianças têm prazer com todas as experiências de 

brincadeira 

 física e emocional”(....)” 

(...)” Deve-se aceitar a presença da agressividade na 

brincadeira da criança 

(...)” a brincadeira é a prova evidente e constante da 

capacidade criadora 

que quer dizer vivência”. 
 

4. A Diferença Entre o Brincar, a 
Brincadeira e o Jogo 

Segundo Bertold & Ruchel “de acordo com o dicionário 

Larousse: Jogo a ação de jogar;  folguedo ,brinco, 

Divertimento.Seguem-se alguns exemplos: jogo de 

futebol; 

Jogos olímpicos; jogo de damas; jogos de azar; jogo de 

Palavras; jogo de empurra. 

Brinquedo= objeto destinado a divertir, divertimento a 

Divertir uma criança. 

Brincadeira = ação de brincar, divertimento .gracejo, 

Zombaria.?Festinha entre amigos ou parentes./ 

Qualquer coisa que se faz por imprudência ou 

leviandade e que custa mais caro do que se esperava: 

aquela brincadeira custou-me caro. 

Com base nesta teoria verificamos que com brincar e o 

jogar, a criança constrói o conhecimento, por meio dele, 

irá ser  mais autônomo, mais confiante, irá ser agente 

fundamental para chegar ao seu próprio 

desenvolvimento integral. 

Portanto o ato de brincar é importante, é terapêuticos, 

prazeroso, e  o prazer é o ponto fundamental da essência 

do equilíbrio humano, por conseguinte, o brincar é 

inerente ao desenvolvimento, pode incorporar valores 

morais, culturais. A auto-estima, o autoconhecimento, a 

criatividade entre outras vantagens que ajudam na sua 

qualidade de vida, daí sua importância no processo de 

desenvolvimento de suas potencialidades. 
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5. Instituições que Desenvolvem as 
Potencialidades da Criança Portadora de 

Deficiência Mental no Contexto da 
Educação Inclusiva em Jaboatão dos 

Guararapes 
Dentre algumas instituições que trabalham na óptica 

inclusiva podemos citar: CREE(Centro de Reabilitação 

e Educação Especial) que além de outros serviços de 

ações multidisciplinares como psicologia , pedagogia 

dispões também  de classes especiais, oficinas 

pedagógicas para o deficiente mental., com (oito) 

turmas com 50 (cinqüenta) alunos oficinas pedagógicas, 

e de acordo com o desenvolvimento da criança, há uma 

indicação para o ensino  regular. Outras escolas com 

alunos inclusos: Alaíde Pedrosa, Aníbal Varejão, 

Augusto de Castro, Cattherine de Labouré, Creche 

Marcos Freire, Creche Ciranda Cirandinha, Creche 

Alaíde Maria, da conceição, Escola Pedro Álvares 

Cabral., compreendendo o universo de alunos de 3 a 14 

anos, da rede supra citada porém ao grupo operativo  as 

crianças de 4 a 7 anos.No “querfazer” do cotidiano 

escolar sugerimos na ação pedagógica sugerimos tais 

propostas: Bola ao cesto; bola no lençol;olhe o rato; 

tubarão no mar; brincadeira de roda; amarelinha,etc.Que 

nos fez contatar que ao utilizarmos os jogos, o  

brinquedo e as brincadeiras com ferramenta 

significativa no contexto da aprendizagem 

desenvolvimento biopsicossocial do portador de 

deficiência mental  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Censo Escolar/2005. Departamento de 

Informações Estático Educacional – DIEE. Quadro 

Demonstrativo: Turmas e alunos. 

 

Tendo em vista a breve análise dos dados estatísticos do 

departamento de informações Estatístico Educacionais 

da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte SEDUCE 

do Município de Jaboatão dos Guararapes, percebe-se 

que o processo inclusivo ainda apresenta um baixo 

percentual, principalmente no tocante ao deficiente 

mental. 

 
6. Revisão Contextual 

Frente a esses distintos paradigmas nos propomos a 

contribuir com algumas idéias sobre o assunto e a 

realizar uma revisão contextual quanto ao jogo, 

brinquedos e brincadeiras, nas visões De Piaget, 

Vygotsky e Winnicott, com vistas a provocar reflexões 

nos profissionais que atuam com crianças portadores de 

deficiência mental, de forma a repensar sua práxis, o seu 

saberfazer /pedagógico. 
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Educ. Especial - 110 Alunos 0,2% 

EF 5ª a 8ª Série – 9.826 alunos 17% 

EF 1ª 4ª Série - 28.096 Alunos 49% 

Normal Médio - 666 Alunos 1,0% 

Ensino Médio - 279 Alunos 0,5% 

EJA - 8.833 Alunos 15% 

Educ. Infantil - 8.342 - Alunos 15% 

Educ.Prof. Bás. - 1.315 Alunos 2% 
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Resumo 
Crianças com limitações motoras, muitas vezes, não 

freqüentam a escola devido a suas dificuldades em 

manusear o material escolar podendo, em decorrência 

disto, apresentarem problemas de aprendizagem, entre 

eles, não serem capazes de atribuir sentidos e dar 

significados para suas atividades de leitura/escrita. 

Como jogos mantêm uma relação estreita com a 

construção do conhecimento e possuem influência como 

elemento motivador no processo de ensino e 

aprendizagem foi desenvolvido nessa pesquisa um jogo 

que auxilia a aquisição dessa capacidade fora do 

ambiente escolar. O software permite que a 

aprendizagem seja feita através de uma interface que 

possibilita a acessibilidade da criança mesmo com 

limitações motoras. 

 

1. Introdução 
Deficiência motora refere-se ao comprometimento do 

aparelho locomotor, que compreende o sistema 

osteoarticular, o sistema muscular e o sistema nervoso. 

As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses 

sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir 

quadros de limitações físicas de grau e gravidade 

variáveis, segundo os segmentos corporais afetados e o 

tipo de lesão ocorrida [1]. Entretanto, deficiência 

motora não deve ser interpretada como deficiência 

mental e a criança com essa limitação poderia ser 

alfabetizada se conseguisse acompanhar as atividades da 

sala de aula regular. Porém se a inclusão na escola não 

foi bem trabalhada, as crianças com deficiências 

motoras podem apresentar dificuldades na alfabetização 

entre outras não serem capazes de atribuir sentidos e dar 

significados para suas atividades de leitura. 

Os jogos computadorizados são reconhecidos como um 

das mais populares atividades de lazer que ganharam 

um papel importante nas vidas dos estudantes. 

Atualmente, os jogos educativos, para auxiliar no 

processo de letramento, estão sendo utilizados para 

desempenhar um papel motivador no processo de 

ensino-aprendizagem abordando algumas capacidades 

de linguagem que são mobilizadas pelas crianças na fase 

inicial da escrita [2]. Alguns pesquisadores 

desenvolveram jogos que proporcionam a aquisição da 

linguagem, do pensamento e melhoram a concentração 

de maneira lúdica e prazerosa se diferenciando dos 

métodos atuais de ensino. 

Os jogos educativos além de serem um atrativo também 

podem despertar: motivação, curiosidade, iniciativa e a 

autoconfiança, gerando interesse em aprender. O que 

diferencia os jogos de educação ou treinamento dos 

jogos somente para diversão é que eles levam em conta 

critérios didáticos e pedagógicos associados aos 

conceitos que visam difundir. Quando o computador 

assume o papel de máquina de ensinar, ele implementa 

uma proposta instrucionista de educação, 

informatizando os atuais processos de ensino e, 

portanto, facilitando a integração ou a disseminação das 

instituições e classes de educação especial [3]. 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um jogo 

computadorizado que apresente uma interface de fácil 

acessibilidade para as crianças portadoras de 

deficiências motoras, propondo ações que as auxiliam a 

adquirir as capacidades lingüísticas necessárias para 

identificar e dar sentido as palavras associadas a contos 

de aventura grifadas de maneiras diferentes. 

 

2. Materiais e Métodos 
Entre as várias classes de jogos (aventura, simulação, 

ação, lógicos, entre outras) foi escolhido o estilo 

aventura, pois tem como objetivo do jogador ultrapassar 

estágios que envolvam a solução de problemas, em um 

mundo a ser explorado. O jogo de aventura faz com que 

o jogador, ao mesmo tempo em que está imerso num 

determinado ambiente do jogo, possa explorá-lo, 

realizando ações e observando suas conseqüências, ou 

seja, é um jogo baseado em ações, geralmente mais 

cadenciado, onde a inteligência e perspicácia do jogador 

são avaliadas a cada momento. 

Um jogo de computador é um produto composto de três 

partes principais: enredo ou trama, motor e interface 

interativa [4]. O enredo define o tema, a trama, o(s) 

objetivo(s) do jogo, os quais através de uma série de 

passos o usuário deve se esforçar para atingir. 

O roteiro do jogo é baseado na aventura de um menino 

que está perdido numa floresta desconhecida. Para 

encontrar a saída ele deve ultrapassar desafios que ele 

vai enfrentando durante o jogo que pode ser para ele 

entender o significado de palavras ou utilizar todas as 

letras de determinada palavra. À medida que o jogador 

se aproxima do fim do jogo o nível de dificuldade vai 

aumentando. O jogo deve promover uma imersão na 

história e desenvolver a habilidade de leitura atribuindo 

sentido as palavras e reconhecer as letras que as 
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compõem. Para isto o roteiro visa colocar a criança em 

situações onde precisa da ajuda dos personagens do jogo 

para auxiliar o personagem a atravessar pontes, rios, 

precipícios, vários bichos pedem um objeto que está 

contido em baús, caixas, cestas com seus conteúdos 

descritos nas tampas. Uma escolha errada pode 

desagradar o possível ajudante. O elefante que solicitou, 

por exemplo, balas, pode receber ratos se a identificação 

da palavra não for correta. Outro desafio exige que 

sejam utilizadas todas as letras de determinada palavra 

como contrapesos de uma barreira. 

O motor controla a interação entre o usuário e a sua 

interface. A interface interativa controla a comunicação 

entre o motor e o usuário, reportando graficamente um 

novo estado do jogo viabilizando a interação entre o 

jogo e o usuário. Para desenvolvimento do jogo foram 

utilizados conceitos de animação e modelagem 3D para 

a implementação da interface gráfica, aumentando o 

nível de realidade do jogo. Para implementação do jogo 

foi utilizada a ferramenta Blender (Fig. 1), que é um 

software livre para modelagem 3D que está evoluindo 

muito rapidamente atualmente, com recursos de 

modelagem, animação, renderização e pós-produção [5] 

[6]. O Blender também possui um mecanismo de jogo 

(game engine), que permite criar cenas e objetos 

interativos (por exemplo, simulação de gravidade e 

colisão), que podem reagir a movimentos, clique de 

mouse, toques no teclado, e até a outros objetos e 

eventos da mesma cena. 

 

 
Fig. 1. Modelando o personagem no Blender. 

 

O Blender permite escolher qual será visão do jogador, 

que pode ser em 1ª (primeira) ou 3ª (terceira) pessoa. A 

visão em 1ª pessoa torna a tela do computador o olho do 

usuário, ou seja, o jogador tem a mesma visão do 

personagem do jogo, o que cria uma grande sensação de 

imersão. A visão em 3ª pessoa permite que o jogador se 

enxergue no cenário do jogo. A visão do jogador 

escolhida para este jogo é a visão em 3ª pessoa (Fig. 2), 

que é visão característica em jogos de aventura, só 

alterando a visão em 1ª pessoa quando surge um 

desafio. 

 
Fig. 2. Tela do jogo na floresta desconhecida. 

 

O Blender possui recursos de esqueletos e skin 

(aplicação de pele) para criação de personagens. Para a 

construção do personagem, esse esqueleto, armature, 

foi modelado e depois associado aos vértices que 

representam a parte desejada do personagem para que 

depois seja animado (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Esqueleto colocado em um personagem do jogo. 

 

Para garantir a acessibilidade de crianças portadoras de 

dificuldades motoras, foram desenvolvidos dispositivos 

que se adaptam de acordo com tipo de deficiência 

motora apresentada pela criança. Cada dispositivo foi 

implementado e ligado ao teclado do computador 

através de uma porta DB 15 fixada no teclado. Com 

isso, foram mantidos os dispositivos padrões sem alterar 

suas funcionalidades, somente acrescentando esta porta 

DB 15 que age em paralelo com as teclas “seta para 

direita”, “seta para esquerda”, “seta para cima”, “seta 

para baixo”, “A” e “S” que são as teclas utilizadas pelo 

jogo. Assim sendo, se a criança, por exemplo, 

pressionar o botão que representa a seta para direta, o 

jogo automaticamente reconhece que a tecla “seta para 

direita” foi pressionada e assim executa uma ação pré-

determinada de movimentação do personagem. Por 

exemplo, andar para direita ou esquerda, selecionar ou 

atirar uma pedra nos inimigos que aparecem. Com a 

utilização do dispositivo (Fig.4), substituindo o mouse e 

o teclado, a criança tem acesso a todos os movimentos e 
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ações do personagem principal. Para os movimentos são 

disponibilizadas quatro setas, indicando as ações de 

andar para todas as direções, caso estejam habilitadas. 

 

 
Fig. 4. Um dos dispositivos para acessar o jogo. 

 

Para que a criança consiga interagir mais com o jogo, ou 

seja, pegar um objeto pré-estabelecido ou apenas o 

selecionar, basta posicionar o personagem próximo ao 

objeto e pressionar o botão de seleção uma vez. Com 

isso a criança utiliza as setas para selecionar o objeto 

que deseja, apenas pressionando mais uma vez o botão 

de seleção.  

 

3. Resultados 
Para desenvolver a capacidade da criança de reconhecer 

as palavras do universo cotidiano, dando-lhes 

significado como também de identificar as letras que 

compõem as palavras, mas sem a necessidade de 

organizá-las, foi desenvolvido o jogo “As aventuras de 

Jack”. O cenário do jogo é uma floresta desconhecida 

um tanto assustadora, que a cada fase vai se 

modificando. Em todas as fases aparecem as palavras 

que devem ser reconhecidas na maioria das vezes em 

balões que identificam as falas dos personagens (Fig. 5). 

 

 
Fig. 5.  Palavra a ser identificada expressa pelo macaco. 

 

A palavra pisca por algum tempo e fica estática quando 

a criança posicionar Jack corretamente para executar a 

ação de pegar o objeto e entregá-lo para o outro 

personagem. Caso a criança selecione o objeto errado, é 

emitido um som de erro e logo em seguida o 

personagem que pediu o objeto executa uma ação 

engraçada. Se a criança acertar o objeto pedido, o 

personagem agradece e ajuda Jack a atravessar a 

barreira imposta pela fase. 

Para melhor entendimento da criança de qual botão 

pressionar durante o jogo, são mostrados no canto 

inferior esquerdo da tela, ícones iguais aos símbolos 

colocados em acima dos botões do dispositivo (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Tela mostrando os botões habilitados. 

 

Quando o desafio peça que a criança identifica as letras 

que compõem uma palavra, ela tem que selecionar, uma 

por uma, as letras que estão no canto superior esquerdo 

da tela e associá-las a palavra que está escrita no lado 

direito da tela, como mostra a fig. 7.  

 

 
Fig. 7. Identificar as letras da palavra (visão em 1ª pessoa). 

 

Para facilitar o manuseio e permitir que crianças 

portadoras de dificuldades motoras acessem 

tranqüilamente, o jogo, não foi previsto nenhuma 

operação do tipo “arrastar” com o mouse. Nesse caso a 

criança pressiona a letra no canto da tela e pressiona a 

letra correspondente a palavra. Se a associação for 

correta a letra é destacada na palavra, caso seja errada, a 

letra explode e a criança deve ir para uma nova 

tentativa. 
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4. Discussão e Conclusão 
A ferramenta Blender utilizada permite uma interface 

gráfica interativa, proporcionando grande quantidade de 

detalhes no jogo. 

A educadora que assessora o projeto considerou que o 

jogo propicia a aquisição das capacidades desejadas no 

âmbito do letramento. 

A utilização do periférico permite que crianças com 

dificuldades motoras tenham acesso ao jogo sem 

dificuldades e sem fadiga, com isso, podendo auxiliar as 

crianças a adquirirem a capacidade de identificar as 

palavras, atribuindo sentido e dando significado a sua 

atividade de leitura. Contudo, o jogo pode fornecer 

resultados não previstos, mas tão importantes quanto os 

previamente determinados, oferecendo oportunidades 

para que a criança utilize a lógica e raciocínio para 

resolver problemas de maneira mais interessante, do que 

seria com um exercício comum. 

O objetivo principal, que a criança considere a atividade 

como um jogo de aventura e não como uma atividade 

escolar, foi plenamente alcançado. 
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Resumo 
No ambiente escolar são encontradas crianças com 

diversos graus de dificuldades com a aprendizagem da 

leitura e escrita. As que apresentam maiores 

dificuldades, com o passar do tempo ficam à margem do 

processo de alfabetização/letramento. Os jogos e 

brincadeiras são eficazes para auxiliar crianças a 

superarem suas dificuldades na aprendizagem. O 

computador também tem sido usado como uma boa 

ferramenta para auxiliar essas crianças, mas os 

softwares desenvolvidos até o momento não atingem 

plenamente os objetivos devido à falhas na sua 

modelagem, não aliando jogos como forma educativa ou 

simplesmente transformando métodos educativos em 

jogos. Neste trabalho foi feita uma aproximação lúdica 

da base alfabética, resgatando o interesse da criança 

pela leitura e escrita. Foram desenvolvidos oito jogos 

sintéticos na primeira fase e três jogos 

computadorizados na segunda, dois em linguagem 

computacional Flash e um em Delphi, onde pistas foram 

introduzidas para auxiliar as crianças a fazerem as 

escolhas corretas, utilizando a Teoria das Inteligências 

Múltiplas. 

 

1. Introdução 
O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de 

jogos computacionais como instrumentos para auxiliar 

crianças especiais que apresentam distúrbios de 

aprendizagem e dificuldades na aquisição da base 

alfabética a atingirem níveis esperados de letramento 

para sua faixa etária/nível de escolarização. O uso do 

computador foi motivado pelo fato do mesmo estar 

sendo largamente utilizado como uma boa ferramenta 

para auxiliar crianças com necessidades de Educação 

Especial [1].  

Os jogos foram planejados para serem utilizados pelas 

crianças principalmente fora da sala de aula e para 

prescindirem do auxílio do professor. Buscou-se atingir 

duas finalidades; a adoção do modelo de jogos e não do 

modelo de exercícios disfarçados de jogos, para atrair a 

criança para atividades prazerosas que envolvam leitura 

e escrita, buscando apagar as resistências criadas pelas 

práticas escolares nas quais elas fracassaram; criar 

novas situações para a realização de práticas de 

alfabetização/letramento não escolarizadas, ampliando o 

universo dessas práticas, para incluir a mídia eletrônica, 

importante meio de acesso ao universo da cultura. 

Os jogos computacionais desenvolvidos Figuras 

Escondidas, Jogo do Caminho e Boutique Educativa, 

embora visem auxiliar o letramento, procuram afastar-se 

dos jogos educativos existentes no mercado (cujas 

características repetem o modelo dos exercícios das 

cartilhas e outros materiais didáticos) mantendo as 

características lúdicas, que levam os jogadores a 

envolver-se e desejar competir e vencer. Os jogadores 

podem escolher entre usar o teclado ou o mouse. A 

implementação considerou as dificuldades motoras que 

os usuários poderiam apresentar evitando arrastar o 

cursor e proporcionando ícones grandes, fáceis de serem 

pressionados.  

As bases teóricas de letramento utilizadas para as 

atividades propostas foram apresentadas por autores que 

têm como princípios à visão sócio-construtivista de 

aprendizagem [2], [3], [4].  

Segundo a teoria das Inteligências Múltiplas, utilizada 

no desenvolvimento dos jogos computadorizados, 

excetuando-se os casos de lesões ou doenças, todos 

temos o potencial para desenvolver todas as 

inteligências (lingüística ou verbal; lógico-matemática; 

espacial; musical ou sonora; cinestésico-corporal; 

intrapessoal; interpessoal e pictórica) [5]. Essas 

inteligências se integram, e nessas relações 

complementares está a possibilidade de se explorar uma 

em favor da outra. É o uso da chamada rota secundária 

para se alcançar a rota principal de uma determinada 

inteligência [6]. Nos jogos computadorizados estamos 

utilizando a rota secundária de outras inteligências 

como pistas para alcançar a rota principal da 

inteligência lingüística. 

 

2. Materiais e Métodos 
Na primeira etapa do trabalho foram desenvolvidos oito 

jogos sintéticos com cartolina, madeira, plástico, imã, 

etc, que foram utilizados por duas crianças com 

dificuldade de aprendizagem.  

Os oito jogos sintéticos (Paciência, Memória com 

Nomes Próprios, Quebra-cabeça com Nomes Próprios, 

Dominó com Nomes Próprios, Novo Quebra-cabeça 

com Nomes Próprios, Jogo do Imã, Jogo do Caminho e 

Estórias Infantis na TV), utilizam palavras do repertorio 

das próprias crianças e nome de produtos comumente 
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vistos em comerciais de televisão, outdoor, gôndolas de 

supermercados, etc. No inicio os jogos são simples, mas 

aumentam de complexidade à medida que são 

adquiridas as competências necessárias para cada fase.  

A observação das crianças norteou o desenvolvimento 

dos jogos computadorizados desenvolvidos na segunda 

etapa, o primeiro jogo denominado Figuras Escondidas, 

foi implementado em Flash. No inicio do jogo é 

apresentado no monitor o nome de um objeto. Quando 

se desloca o cursor do mouse pela tela, ou pressionando-

se a tecla “tab” botões-figura aparecem e desaparecem 

na tela. Pressionando-se o botão-figura é disparada uma 

animação, que informa se ele foi ou não corretamente 

associada à palavra. Se a escolha é a correta, aparecem 

animações e uma nova combinação palavra e botão-

figura é selecionada. 

Quando a escolha é incorreta, aparecem os dizeres 

TENTE NOVAMENTE, e a mesma combinação 

continua a ser executada.  

Oito combinações palavra botão-figura, MONSTRO
1
, 

BOMBA
2
, AVIÃO

3
, COELHO

4
, CHAVE

5
, CARRO

6
, 

BORBOLETA
7 

e TUBARÃO
8
, estão apresentadas na 

figura 1. A figura 2 mostra um quadro da animação 

quando é feita a combinação correta entre a palavra 

COELHO e seu respectivo botão-figura. 

 

 
Fig. 1. Reprodução da tela do computador apresentando 

palavras, botões-figuras e pistas. 

 

 
Fig. 1. Quadro da animação COELHO. 

 

Para auxiliar no desenvolvimento da inteligência 

lingüística, foram usadas como pistas na primeira fase 

do jogo, as inteligências lógico-matemática, espacial e 

musical. A inteligência lógico-matemática foi utilizada 

colocando um mesmo algarismo no botão-figura e no 

nome correspondente. Para utilizar a inteligência 

espacial os botões-figura e os nomes correspondentes 

apresentam uma mesma disposição espacial. A 

inteligência musical é utilizada associando-se um 

mesmo som à palavra e a figura. Após vinte e quatro 

correspondências  corretas entre os nomes e os botões-

figura é exibida uma tela com o total das tentativas  

corretas e incorretas feitas pelo jogador, a segunda fase 

é iniciada sem as pistas das Inteligências Múltiplas. O 

objetivo pedagógico do jogo é a correta associação entre 

grafia e a figura de objetos e animais.  

O segundo jogo computadorizado desenvolvido, 

denominado Jogo do Caminho (figura 3), é um jogo 

para dois jogadores, que são representados por um carro 

vermelho ou azul. O objetivo é chegar ao fim do 

caminho antes do adversário, e o objetivo pedagógico e 

a correta associação entre grafia e a figura de objetos e 

animais, assim como a leitura e entendimento de frases 

curtas, foi programado em linguagem Flash, utilizando a 

animação quadro-a-quadro. O jogo é composto por dois 

carros, um caminho simulado por trinta botões-

numéricos, oito botões-figuras, dois botões para inicio e 

fim e duas caixas de texto onde são anotados a 

somatória da pontuação de cada jogador e oito botões-

carta. Dois botões acionam uma animação de dados 

rolando. 

  

 
Fig. 3. Jogo do Caminho. 

 

O jogador deve pressionar o botão JOGAR DADOS e o 

Botão Numérico que corresponde ao valor sorteado, o 

que faz o carro avançar até essa posição. Quando parar 

numa Figura o usuário deve identificar a palavra 

correspondente no Botão-carta. Uma pequena frase 

informa se o carro deve avançar ou retroceder.  

O jogo é composto por três fases, na primeira fase há 

pistas para auxiliar os jogadores, na segunda fase as 

pistas são retiradas, mantendo-se as mesmas Figuras e 

Botões-carta, na terceira fase são trocadas as Figuras e 

os botões-cartas correspondentes. Tanto as Figuras 

como os respectivos nomes nos Botões-carta podem ser 

modificados através de arquivos externos ao jogo. 

Como pista para auxiliar no desenvolvimento da 

inteligência lingüística é usada a inteligência lógico-
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matemática. Essa inteligência é utilizada quando o 

usuário associa um algarismo numérico presente na 

figura com o mesmo algarismo presente no botão-carta. 

O Boutique Educativa (Figura 4) foi o terceiro jogo 

computacional desenvolvido, utilizando o ambiente de 

programação Delphi, versão 3.0. 

 

 
Fig. 4. Jogo Boutique Educativa. 

 

Para auxiliar no desenvolvimento da inteligência 

lingüística, é usada como rota secundária a inteligência 

lógico-matemática, associando um mesmo algarismo 

numérico ao botão-palavra e ao botão-figura 

correspondente.  

O jogo foi implementado com três interfaces. A 

primeira, a interface principal, apresenta um menu, dois 

botões ilustrados e uma caixa de texto onde pode ser 

digitado o nome do jogador. O menu permite alterar 

configurações gerais do sistema, tais como: diretórios 

onde os arquivos gerados pelo jogador serão salvos; 

nome do avaliador; e extensão do arquivo com 

informações para o avaliador.  

Os botões são ilustrados com uma menina e uma 

portinha aberta. O primeiro conduz à outra interface e o 

segundo ao encerramento do jogo. O botão contendo a 

menina conduz à galeria de roupas e fantasias 

femininas. Esta interface foi denominada Sessão 

Feminina.  

Na Sessão Feminina são apresentados sete painéis ao 

jogador, sendo um principal e os demais sobrepostos a 

ele, contendo: imagem de um corpo feminino sem 

cabeça; botões com a descrição da cabeça e dos tipos de 

roupa e de acessórios; botões exibindo figuras referentes 

aos modelos ou variação da roupa escolhida; botões 

para retirar a roupa, incrementar o nível de aprendizado, 

incrementar o modelo ou a variação de cores; botões 

para executar as funções de impressão e gravação da 

composição realizada e a finalização da referida sessão.  

Aos botões foram associadas ações, que são executadas 

quanto estes são acionados com um “click” do mouse. 

Quando as imagens aparecem, no painel imediatamente 

abaixo são apresentados outros botões com descrição 

relativa a cada uma delas e na mesma ordem (BtnD). 

Quando um desses botões é pressionado, a imagem do 

corpo é vestida. Caso o jogador não goste do modelo ou 

cor escolhidos, ele pode selecionar outro modelo com a 

descrição correspondente ou despir o corpo. 

 

3 . Resultados 
Na primeira etapa participaram duas crianças do sexo 

feminino. Atendemos a primeira durante os meses de 

março a novembro de 2002, às sextas feiras, no período 

das 13:30 as 16:00 horas. Essa menina freqüentava a 

quarta série do primeiro grau, e somente conseguia ler 

ou escrever, além do próprio nome, o de alguns 

familiares e colegas de escola. Atendemos a segunda 

criança que tinha 9 anos, e estava freqüentando a 

terceira série do primeiro grau durante os meses de 

junho a novembro de 2002, nos mesmos dias e horários. 

Essa segunda menina conseguia ler razoavelmente bem, 

apresentava dificuldades e aversão com a escrita, devido 

a um problema nas mãos.  

Durante esse processo foram observados: o interesse 

da(s) criança(s) pelos jogos, as interações entre elas e o 

educador, a facilidade ou dificuldade apresentada 

durante a execução dos jogos sintéticos, e quais os jogos 

comuns mais às atraiam.  

Os jogos sintéticos mais eficazes foram os que 

apresentaram maior diversificação de estímulos, os que 

trabalharam com alguma habilidade já bem 

desenvolvida pelas crianças (memória viso-espacial e 

inteligência lógico-matemática) ou os que apresentaram 

algo novo e atrativo.  

Durante o período em que os jogos sintéticos foram 

utilizados pelas crianças, uma durante nove meses, e 

outra por seis meses, notamos significativas melhoras na 

aquisição da base alfabética em ambas.  

Na segunda etapa os jogos computadorizados foram 

utilizados por duas crianças com características de 

hiperatividade, um menino com quatro anos e oito 

meses no inicio do processo de letramento, e uma 

menina com oito anos e três meses já alfabetizada. As 

crianças gostaram dos jogos, mostrando preferência por 

um ou outro.  

A criança de menor idade e com maiores características 

de hiperatividade, ficou utilizando os jogos 

computadorizados por cinqüenta minutos, tendo gostado 

muito do jogo Figuras Escondidas, soltando gritos de 

alegria quando acertava a combinação palavra/figura e a 

animação correspondente era executada. Ele gostou do 

Jogo do Caminho, mas sem mostrar o mesmo 

entusiasmo, não gostou do jogo Boutique Educativa, 

pois segundo ele “só tem roupa de menina”.  

No jogo Figuras Escondidas, durante a primeira 

execução, essa criança cometeu vários erros mas 

melhorou consideravelmente a cada repetição (tabela 1).  
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Execução Fase Erros/menino Erros/menina 

Primeira 5 1 
Primeira 

Segunda 11 0 

Primeira 1 0 
Segunda 

Segunda 7 0 

Primeira 0 0 
Terceira 

Segunda 3 0 

Primeira 0 0 
Quarta 

Segunda 1 0 

Tabela 1. Desempenho das crianças no jogo Figuras 

Escondidas. 
 

No Jogo do Caminho o menino não encontrou 

dificuldades, conseguindo fazer a associação correta 

entre o numero apresentado na casa e o que 

correspondia ao seu carro ou entre a figura e a carta 

correspondente, teve dificuldade inicialmente com as 

frases, mas por serem curtas e repetitivas conseguiu 

identifica-las no decorrer do jogo sem maiores 

dificuldades. A criança não gostou do jogo Boutique, 

seu desempenho foi baixo, desinteressou-se logo pelo 

jogo não querendo mais joga-lo após cinco minutos não 

realizando dessa forma a tarefa.  

A menina mostrou grande interesse pelo jogo Boutique 

Educativa, gostou do Jogo do Caminho, mas teve pouco 

interesse pelo Figuras Escondidas, entretanto não 

encontrou dificuldades nos jogos. Essa criança utilizou 

os jogos computadorizados por uma hora e trinta 

minutos, sendo que desse total, sessenta minutos foram 

utilizados no jogo Boutique Educativa, vinte minutos no 

Jogo do Caminho e dez minutos no Figuras Escondidas. 

Durante o jogo verbalizou o desejo de criar os próprios 

modelos de roupa para o “manequim”. Como a menina 

é alfabetizada e não apresenta dificuldades de 

aprendizagem, seu bom desempenho na execução dos 

jogos era esperado. Mas sua participação mostrou que a 

parte lúdica dos jogos foi atendida.  

Os jogos foram avaliados por uma lingüista e por uma 

psicóloga, que analisaram a parte didática, e a 

motivacional. A lingüista achou os jogos 

computadorizados adequados, pois apresentam o que se 

espera de um auxilio para a alfabetização/letramento. A 

psicóloga relatou que todos os jogos apresentam uma 

forma lúdica de interação com a criança, ao mesmo 

tempo em que passam um ensinamento relacionado com 

o aprender.  

 

4. Discussão e Conclusão 
Durante os teste dos jogos computadorizados cada 

criança respondeu diferentemente aos jogos, sentindo-se 

mais interessada por um ou outro, respondendo melhor 

ao que mais lhe interessa, e isso possivelmente será 

diferente para cada faixa etária e sexo.  

Percebemos que as pistas utilizando as múltiplas 

inteligências foram de grande ajuda para as crianças, e 

que a parte lúdica dos jogos correspondeu ao esperado.  

Sendo os jogos, a forma natural com que as crianças 

aprendem, desenvolvemos jogos computadorizados 

organizados de forma não escolarizada, com a intenção 

de fazer uma aproximação lúdica da criança com a base 

alfabética e, conseqüentemente, de aumentar seu 

interesse pelas atividades gerais de leitura e escrita. 

Vários pesquisadores [2], [3], [4], já demonstraram que 

ler e escrever não são aprendizagens resultantes 

exclusivamente do trabalho escolar, é o contato 

cotidiano com materiais escritos o principal instrumento 

para o desenvolvimento do letramento.  

Assim, o desenvolvimento de jogos computadorizados 

organizados de forma não escolarizada, serve como uma 

prática de letramento inserida num contexto social 

maior, além dos muros da escola, principalmente porque 

mais recentemente, os textos eletrônicos têm fascinado 

leitores, que passam horas a fio na frente de um 

computador.  

Desenvolvemos jogos verdadeiramente lúdicos, 

diferentes das práticas escolares de alfabetização. 

Entretanto estamos cientes que a prática de letramento 

propiciada pelos jogos aqui desenvolvidos, está longe de 

resolver as grandes questões do fracasso escolar. 

Acreditamos, porém, que ela possa contribuir tanto para 

a superação da aversão produzida pelas práticas 

escolares tradicionais de alfabetização que, muitas 

vezes, produzem o fracasso e a evasão, grandes 

problemas da educação brasileira, quanto para auxiliar a 

inclusão dos portadores de deficiências físicas, tão 

almejada atualmente.  

Procuramos atingir a criança pelo seu desejo natural de 

brincar, de vencer, de "fazer de conta". Não se trata de 

enganá-la. Trata-se de tirar a criança de uma situação, 

de um espaço que para algumas se tornou aversivo ou 

inacessível e colocá-las numa outra situação onde a 

linguagem está numa função social mais ampla, fora dos 

limites da escola. A intenção não é, portanto produzir 

material didático, mas produzir material lúdico, 

brinquedos (verdadeiros jogos), que envolvam a base 

alfabética.  
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Resumo 
A Estimulação Elétrica Neuromuscular é um recurso 

reabilitacional que tem como propósito a recuperação 

dos movimentos dos membros superiores ou inferiores. 

Com ela é possível a pessoas que possuem uma lesão 

medular, executarem ações que possam facilitar a sua 

independência nas habilidades diárias. Considerando-se 

a importância dos aspectos físicos, psicológicos e 

sociais no processo reabilitacional, este artigo teve 

como objetivos identificar as características 

psicossociais de usuários do programa de Estimulação 

Elétrica Neuromuscular realizado no Hospital das 

Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, 

Departamento de Ortopedia e Traumatologia da 

Faculdade de Ciências Médicas, Laboratório de 

Biomecânica e Reabilitação do Aparelho Locomotor. 

Foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturada 

que objetivou conhecer aspectos, tais como, a percepção 

da pessoa com lesão medular sobre sua própria 

deficiência, formas de enfrentamento, vida social e 

familiar, bem como, suas concepções e expectativas 

quanto à reabilitação por meio da Estimulação Elétrica 

Neuromuscular. Observou-se entre os entrevistados 

expectativas referentes a recuperação total ou parcial 

das funções que lhes foram subtraídas com a lesão 

medular e alcance de melhorias físicas e psicossociais 

com este tratamento.  
   

1. Introdução  
Uma lesão atingindo a medula espinhal pode causar 

uma série de incapacidades relacionadas à locomoção, 

sensibilidade, sexualidade, eliminação de urina e fezes, 

como também aquelas do sistema nervoso autonômico 

[1].  

Com o advento da lesão medular o indivíduo é 

submetido à devida intervenção médica, e irá iniciar seu 

tratamento fisioterápico, de modo que ele se habitue 

com sua nova condição [2]. A partir deste ponto é que 

se inicia a reabilitação propriamente dita do lesado 

medular. O processo de reabilitação envolve tanto 

aspectos físicos como psicossociais do paciente e ambos 

não devem ser abordados separadamente 

Berger e Luckmann [3] ressaltam a importância de se 

levar em consideração, na análise do comportamento 

advindo de uma deficiência adquirida, a realidade 

subjetiva de cada indivíduo, ou seja, a forma que a 

pessoa com deficiência física se percebe e os 

significados que o mesmo atribui às suas ações, inter-

relações e à sua identidade como deficiente. 

Observa-se, entretanto, que as mudanças ocorridas nas 

vidas de pessoas acometidas por uma lesão medular 

encontram-se diretamente relacionadas com fatores 

específicos, tais como: tempo de lesão, tipo de lesão 

(paraplegia ou tetraplegia), meios de locomoção, maior 

ou menor grau de dependência de outras pessoas para 

exercer atividades da vida diária, comprometimentos 

fisiológicos e sexuais, suas relações sociais e familiares 

(o impacto da lesão no contexto familiar), a repercussão 

da lesão em suas atividades ocupacionais ou 

profissionais e, principalmente, a forma com que 

vivencia a sua deficiência e o estigma social que a ela 

está associado.  

Em pesquisas realizadas por Santos [4], constatou-se, 

por exemplo, que pacientes com uma história anterior 

de maior independência pessoal e profissional podem 

apresentar mais constantemente sentimentos como 

angústia, tristeza ou insegurança ao adquirir uma lesão 

medular.  

As repercussões sociais da deficiência são fundamentais 

na determinação do processo de assimilação da mesma e 

reformulação de identidade, manifestando-se através das 

variadas formas de transmissão de preconceitos e da 

marginalização social, já que o termo deficiência, 

costuma estar vinculado com sentimentos de 

diferenciação e discriminação. Isto se deve à construção 

da representação social deste conceito, onde mudanças 

na concepção e nas idéias predominantes sobre a 

deficiência são vislumbradas durante todo um período 

histórico e social.  

Na deficiência física adquirida, faz-se necessário, por 

parte do sujeito acometido, de uma reconstrução de sua 

identidade social e pessoal. Este processo requer 

algumas reflexões sobre sua história de vida e o 

significado da mesma para si e para as pessoas que o 

cercam. Isto irá fazer com que tenha uma visão 
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diferenciada da sua deficiência, do seu lugar de 

estigmatizado e, também, em relação ao que sua 

deficiência representa para as pessoas e para si mesmo.  

A reabilitação da pessoa com lesão medular adquirida, 

portanto, deve contemplar todos os aspectos 

relacionados à deficiência, ao quadro caracterológico, 

subjetivo-individual e social deste sujeito e não somente 

as repercussões biológicas de sua patologia, de forma a 

favorecer a realização de um processo reabilitacional 

que considere este sujeito em sua dinâmica 

biopsicosocial [5].  

Para tanto, o processo reabilitacional deve contar com a 

existência de técnicas e profissionais adequados para 

que o sujeito com lesão medular atinja, em algum nível, 

a recuperação de suas funções normais ou anteriores a 

lesão, além de proporcionar ao mesmo a possibilidade 

de aprender a conviver com a deficiência tornando-se 

apto a desenvolver todas as atividades necessárias ao 

seu dia-dia [5]. 

Faz-se importante, também, que a reabilitação possa 

promover os meios para que o reabilitando esteja 

totalmente inserido no ambiente em que vive, 

restabelecendo, desta maneira, os sentimentos de 

autoconfiança, de identidade social e de independência 

perdidos [5]. 

A reabilitação por meio da Estimulação Elétrica 

Neuromuscular (EENM) pretende recuperar os 

movimentos dos membros afetados pela paralisia gerada 

por uma lesão medular [6,7]. Ela permite a liberação de 

potenciais de ação em partes do sistema nervoso que 

não se encontram prejudicadas pela lesão, através de 

estimulação elétrica externa, de forma a substituir sinais 

neurais, efetivando-se, assim, a possibilidade da 

realização de movimentos funcionais antes impossíveis 

em conseqüência da lesão medular [8] 

Executando a estimulação em músculos/nervos 

específicos, de maneira controlada e cíclica, é possível 

realizar a marcha em pacientes lesados medulares em 

laboratório. Usando esta técnica, o paciente muda 

novamente sua condição e passa a realizar, de forma 

artificial,  os movimentos que havia perdido com a lesão 

[9].  

Observa-se, a partir da aplicação de EENM em pessoas 

com lesão medular, alguns efeitos terapêuticos muito 

importantes, como por exemplo, a reversão da 

osteoporose, a restauração de alguns movimentos 

voluntários, significativa recuperação da sensibilidade e 

geração de padrão rítmico [10, 16] 

Aliando-se o fator psicológico com a reabilitação, 

algumas vantagens são observadas em relação ao 

tratamento com a EENM.  A primeira que surge é que a 

pessoa com lesão medular restabelece uma postura 

corporal que o possibilita ficar no mesmo nível das 

pessoas não acometidas pela lesão [16]. Isto traz de 

volta a esse indivíduo o sentimento de pertencimento, 

recuperando sua auto-imagem, fazendo com que esta 

pessoa sinta-se igual e não mais numa posição 

inferiorizada e desfavorecida em relação aos outros 

(figura 1).  

 
Fig. 1. O paciente sob tratamento utilizando a EENM para 

caminhar artificialmente tem a vantagem de ficar no mesmo 

nível das pessoas não acometidas pela lesão, valorizando sua 

auto-imagem. 
 

Pode-se observar, também, nesta pessoa um 

investimento maior em sua recuperação. Há 

necessariamente mudanças em relação ao seu 

comportamento perante a vida. A crença na recuperação 

traz novas perspectivas e as possibilidades de ajuste 

social tornam-se maiores [16]. Acredita-se que a 

aplicação da EENM em uma pessoa com lesão medular 

influencia diretamente na sua autoconfiança, estados de 

humor, auto-imagem e reduz a depressão e ansiedade 

[11] 

Tendo em vista as considerações acima expostas, a 

presente pesquisa buscou contribuir para compreender, 

a partir dos depoimentos dos entrevistados, as 

características psicológicas e sociais de pessoas com 

lesão medular adquirida, submetidas a um programa de 

EENM, buscando conhecer a forma com que estas 

pessoas vivenciam sua deficiência, no que diz respeito 

as formas de enfrentamento, vida social e familiar, 

assim como as concepções e expectativas referentes a 

reabilitação por meio da EENM. 

Também teve como objetivos específicos identificar as 

principais mudanças psicossociais ocorridas nas vidas 

destes pacientes que se encontram relacionadas com o 

tratamento proposto pelo programa de EENM, assim 

como avaliar a importância da reabilitação e 

participação no Programa de Reabilitação do Aparelho 

Locomotor com uso de EENM para estes sujeitos, 

possibilitando o planejamento de um tratamento 

reabilitacional mais eficaz, contemplando o sujeito com 

lesão medular de forma integrada em seus aspectos 

globais.  

  

2. Metodologia 
A realização deste estudo ocorreu no Hospital das 

Clínicas da Universidade de Campinas (UNICAMP), 

Departamento de Ortopedia e Traumatologia da 

Faculdade de Ciências Médicas, Laboratório de 

Biomecânica e Reabilitação do Aparelho Locomotor, no 

Programa de Estimulação Elétrica Neuromuscular 

(Ambulatório de Trauma Raquimedular), após ter sido 

apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética desta 

mesma instituição.   

A amostra escolhida para esta pesquisa foram quatro 

paraplégicos, tendo como critério de seleção o fato de 

ficarem em pé e realizarem a marcha.  A caracterização 
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desta população pode ser vista nas tabelas 1 e 2. Pode-se 

constatar que somente uma participante é do sexo 

feminino. Tem idades entre 22 e 31 anos, somente um 

está desempregado, e a maior parte tem como nível de 

escolaridade o terceiro grau.Um participante é casado e 

a grande maioria adquiriu a lesão por meio de acidente 

automobilístico. Todos são paraplégicos com tempo de 

tratamento acima de dois anos.  

 
Paciente Sexo Idade Escolaridade Estudante 

1 M 27 
3o grau 

incompleto 
não 

2 F 22 3o grau não 
3 M 30 2o grau sim 
4 M 35 3o grau não 

Tabela 1. Caracterização dos Participantes. 

 
Paciente 

Atividade 
profissional 

Estado 
civil 

Nível/ 
causa lesão 

Tempo de 
tratam. 

1 
trabalho 

esporádico/ 
comércio 

solteiro 
T9 

arma de fogo 
2,5 anos 

2 desempreg. solteira 
T4 

acidente de carro 
4 anos 

3 
operador de 
microcomp. 

solteiro 
T5 

acidente de carro 
4 anos 

4 bancário casado 
T6 e T7 

acidente de carro 
2,5 anos 

Tabela 2. Caracterização dos Participantes. 
 

Este critério de seleção ocorreu através da consideração 

de que esta população já estaria sendo contemplada com 

um dos objetivos da tecnologia oferecida pelo uso da 

EENM, que se constitui em fazer o paciente caminhar 

artificialmente através de tecnologia desenvolvida na 

própria Unicamp.  

A coleta dos dados ocorreu através de um gravador 

portátil e fitas cassetes. O procedimento para a coleta se 

deu da seguinte forma: primeiro foi realizada a 

caracterização dos participantes pelo preenchimento de 

uma ficha de dados, seguida de uma entrevista semi-

estruturada onde eram feitas as seguintes perguntas: 

Quais as mudanças que a lesão medular trouxe para a 

sua vida?Percebeu alguma mudança na sua vida social 

e afetiva com o advento da lesão medular? Se sim, 

qual(is) e de que forma elas ocorreram?O que você 

entende por EENM e o que você espera em relação a 

este tratamento?  

A entrevista utilizada teve por objetivo analisar os 

aspectos psicossociais de pessoas com lesão medular 

adquirida e participantes do programa de EENM, 

incluindo várias outras perguntas específicas que aqui 

não foram relatadas, visto não serem o objetivo deste 

estudo em particular.   

Foram considerados aspectos comuns e divergentes das 

falas dos participantes, a partir da análise de conteúdo 

proposta por Bardin [12]. Portanto, a análise proposta é 

qualitativa e os resultados serão apresentados sob forma 

descritiva. As considerações finais virão logo a seguir e 

terão a incumbência de finalizar e complementar os 

resultados obtidos. 

 

 

 

3. Resultados 
As mudanças observadas em suas vidas, após a lesão, 

podem ser caracterizadas por modificações pessoais, 

sociais, físicas (ambientais) e fisiológicas.  

As mudanças pessoais referem-se a uma modificação 

em suas percepções da vida, autopercepção e um 

aumento de sua tolerância ou paciência. Todas estas 

modificações foram contempladas nos seguintes relatos: 

Pessoa 1: Dá pra perceber coisas mínimas, coisas que 

você passava por cima antigamente, achava que não 

era nada, hoje eu percebo melhor as coisas, tenho mais 

paciência pras coisas...sei esperar mais, aguardar, ficar 

aguardando... 

Pessoa 4: Saber lidar com seus sentimentos também e 

mostrar pras pessoas que você tem capacidade pra 

fazer as coisas. Você tem que aprender novamente a 

lidar com seus sentimentos, com suas ambições, com 

suas frustrações, você tem que aprender a lidar com 

isso daí. Você tem que tentar reaprender a viver nessa 

nova situação. É difícil, não é fácil 

As modificações no aspecto social estão marcadas pela 

necessidade de adquirir habilidades sociais que se 

tornaram eficientes na execução de seus objetivos. Este 

fato pode ser observado na seguinte fala: 

Pessoa 2: Encarar a sociedade. Porque eu vejo alguns 

amigos que são super tímidos, às vezes até não têm 

nada tão assim...e não saem, não se divertem, só ficam 

na deles. A partir da lesão eu vi que não era por aí, 

você tem que encarar a sociedade, as pessoas, não ter 

medo de viver. Disso você não pode ter medo. Isso foi 

uma das principais coisas que mudou na minha vida.  

O estigma que se encontra relacionado à lesão medular 

aparece em suas falas quando relatam as dificuldades 

dos próprios deficientes em se aceitarem e se exporem 

perante a sociedade, as exigências sociais de um corpo 

perfeito e belo e o preconceito implícito na família. As 

falas abaixo ilustram este quadro: 

Pessoa 3: Então eu acho que não, eu acho que a 

sociedade não discrimina o deficiente. É o deficiente 

que discrimina. Ele é que tem uma autopiedade, vamos 

dizer assim. Fala: Ah, não, eu sou deficiente, sou 

paraplégico...Ah, eu vou pra tal lugar a pessoa vai me 

olhar, não vai me olhar com bons olhos.. Porque eu 

acho que eles se sentem, vamos dizer assim, um pouco 

feios perante a sociedade. O formato do corpo... 

Pessoa 4: E às vezes passa pelo próprio deficiente que 

não sabe como se relacionar. Porque às vezes a família 

esconde demais, e a pessoa fica muito presa, muito 

cheia de cuidado e a pessoa não sabe como se 

relacionar com as pessoas lá fora, com as outras 

pessoas. 

Como pode se depreender, não houve, em suas falas, 

alusão à discriminação como um acontecimento de fato, 

onde poderia haver a identificação de culpados e 

vítimas, mas sim, como um sentimento, que poderia 

estar relacionado com a própria deficiência ou com uma 

situação de desvantagem vivenciada por eles mesmos, 

como pode ser visto nos seguintes depoimentos: 

AH-77



Pessoa 3: eu me fechei dentro de mim, eu achava que 

nunca mais eu ia voltar a andar, não existia esse 

negócio de eu sair de cadeira de rodas junto com meus 

amigos que sempre tavam correndo, brincando, 

pulando junto comigo...então, eu discriminei. A partir 

do momento que eu saí do portão da minha casa pra 

fora, o mundo me acolheu normal. As pessoas, nossa, as 

pessoas vinham, conversavam, brincavam, to feliz de 

ver você aqui, como você tá bem, como você tá legal... e 

o preconceito foi assim , como se desligasse uma luz. 

Acabou o preconceito a partir dali. 

Pessoa 2: Não sei se fui discriminada, eu acho que a 

falta da oportunidade em relação ao emprego que até 

agora não apareceu. Acho que o resto não, que eu 

lembre não. 

As mudanças ocorridas nos relacionamentos de namoro 

e casamento também são bastante comuns nos relatos 

dos entrevistados e se encontram relacionadas com o 

comportamento das pessoas que se propõem a estar com 

eles ou com o seu próprio comportamento. As 

modificações ocorridas na sexualidade e nos vínculos 

amorosos, a partir da lesão medular, são muito comuns 

nestes casos. Anderson e Kitchen [13] alertam para o 

fato de que somente muito recentemente tem havido 

iniciativas no sentido de oferecimento, pelos 

estabelecimentos de saúde e educacionais, de um 

suporte e orientação sexual às pessoas com alguma 

deficiência manifesta, seja ela orgânica, física, mental, 

sensorial ou perceptiva. Além disto, eles também 

ressaltam o caráter médico dessas práticas, levando em 

consideração o que é interessante para aqueles que o 

estão oferecendo e não para os usuários deste serviço. 

Observa-se que as disfunções sexuais são citadas por 

essa população como algo que afeta tanto o deficiente 

na sua auto-estima e situação emocional, como também 

os seus cônjuges, como pode ser visto na seguinte fala: 

Pessoa 3: A relação entre homem e mulher, tanto 

amorosa quanto física, depois do acidente muda 

bastante, pelo lado, no caso, da mulher. E também pelo 

lado do homem, porque o homem às vezes se sente 

inferior e por não conseguir atingir aquela virilidade 

com a mulher, aquela coisa toda e acaba ele próprio se 

chateando, ele próprio se denegrindo pelo fato daquela 

coisa machista. 

Outras mudanças mais práticas - de natureza física -, 

relacionadas a adaptações necessárias para facilitar a 

locomoção de uma pessoa com uma deficiência, como a 

lesão medular, também foram citadas, como pode ser 

vislumbrado nos relatos abaixo: 

Pessoa 4: Tem uma série de coisas que você não pode 

fazer e de repente tem um problema com a própria 

cadeira, a cadeira é pesada, de repente, pra você sair 

sozinho..  

Pessoa 2: Agora em casa, meu pai fez algumas 

adaptações, é casa alugada, mas aonde ele pode 

colocar uma rampinha ele colocou. O sofá: a peraí, 

aqui dá pra passar com a cadeira? Dá, se não dá, 

vamos colocar o sofá no canto.  Vamos colocar as 

coisas para que eu tenha acesso a maior parte da 

minha casa. Foi isso que mudou. 

A partir de seus depoimentos, pode-se inferir que, 

apesar de todas as perdas advindas de uma deficiência 

como esta e de todos os sentimentos desnorteadores, 

parece haver uma tendência a buscar caminhos, 

variados, para superar, ou aprender a viver com aquela 

deficiência. Eles se sentem, neste momento, em 

condições de continuar sua vida pós-deficiência e as 

atividades exercidas, a partir daí, estarão em grande 

parte relacionadas com um investimento reabilitacional. 

Este fenômeno pode ser exemplificado nos relatos 

seguintes: 

Pessoa 2: Então você tem que ir tentando seguir a sua 

vida, tentando ver o que tem de oportunidade pra você, 

fazer tratamento com o Dr. Cliquet, ir fazer fisioterapia, 

ir em busca de novas alternativas pra sua vida. Não se 

vê limitada. 

Pessoa 4: Então, eu tô fazendo fisioterapia, eu tô 

fazendo esses tratamentos aqui e torcendo pra que eu 

volte a andar né? 

Estes depoimentos revelam, ainda, investimentos em si 

mesmos, apoio no exemplo de outros, busca de 

informações tanto técnicas como as relativas às trocas 

de experiências com pessoas que possuem a mesma 

deficiência e a avaliação de suas possibilidades. 
Segundo Greve et. al [14], somente através de uma 

reflexão profunda sobre as conseqüências desta 

patologia em sua vida e sobre o que ainda possui de 

possibilidades, a pessoa com lesão medular se sentirá 

em condições de alcançar um melhor ajustamento a sua 

deficiência, de maneira a se restabelecer em todas as 

suas atividades normais. Ela indica a ocorrência de 

mudanças drásticas e, muitas vezes, até irreversíveis em 

suas vidas, mas possíveis de serem enfrentadas, como é 

exemplificado no seguinte depoimento: 

Pessoa 2: Eu procuro olhar e aceitar do jeito que ta, eu 

acho que pra qualquer pessoa você tem que aceitar a 

sua condição. Andando ou não, escutando ou não, é o 

que você é. Se isso ta na sua vida é porque você tem 

capacidade pra enfrentar.  Então seguir em frente. Vai 

ter obstáculos? É claro que vai. Tem um monte de 

lombada aí e todos os carros passam. 

Analisando as concepções que possuem em relação à 

EENM, concluem que o estímulo aplicado pode 

funcionar com o intuito de fazer com que o binômio 

cérebro/medula retorne as suas funções normais, como 

era anteriormente ao advento da lesão, ou que a medula 

volte de forma independente, através dos estímulos, 

exercendo as funções que lhe foram subtraídas.  

De acordo com esta lógica, explícita nos depoimentos 

abaixo, supõe-se que, em algum momento, as funções 

motoras, perdidas com a lesão medular, possam retornar 

apenas com o exercício constante dos estímulos 

elétricos neuromusculares: 

Pessoa 4: Bom, é o que vocês me falam né? É pra ativar 

a musculatura, pra manter a musculatura forte e fazer a 

medula, na parte de baixo da lesão, reaprender os 

movimentos. Isso daí mais pra frente, volta a funcionar 
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sozinho. Não que você controle, mas eu acho que a 

medula é que vai voltar a fazer a função dela. 

Todas estas afirmações referem-se, de alguma maneira, 

a uma reorganização do organismo no sentido de 

recuperar as funções lhe foram subtraídas com a lesão 

medular. A concepção de que a EENM pode também 

proporcionar as condições corporais para que eles 

possam ficar em pé e andar, está presente no seguinte 

relato: 

Pessoa 2: mas eu acho que tem ajudado muitas pessoas 

né, está ajudando, está tendo progressos, então acredito 

que vindo aqui, fazendo estimulação logo o meu 

organismo vai se acostumar. Coisa que eles falaram. O 

meu nervo vai se acostumando a este estímulo que vai 

facilitar pra você ter uma coordenação motora na hora 

que você ficar de pé e andar. Eu acho que é mais ou 

menos isso. 

O “ficar em pé” e o “andar”, são bastante citados em 

seus relatos como algo estimulante e motivador, 

responsáveis por sentimentos, que, embora sejam 

variados de acordo com cada pessoa, são considerados 

por todos eles como algo muito positivo e benéfico para 

suas vidas. Este fato pode ser evidenciado em algumas 

de suas falas: 

Pessoa3: O fato de ficar em pé e trocar os passos, 

mesmo sendo por estimulador, eu acho que é uma 

mudança muito grande. Até mesmo na estrutura física. 

A partir do dia que eu fiquei em pé e comecei a dar os 

passos eu vi que tem muita coisa que eu podia fazer que 

não fazia antes. 

O fato de perceber-se como capaz de “ficar em pé” traz 

uma nova perspectiva, funcionando como fator 

estimulador para a superação do sentimento de 

incapacidade e, bem como, do medo de exercer outros 

movimentos, possibilitando, ainda que “timidamente”, a 

vivência dos mesmos. 

Observa-se que o tratamento com a EENM trouxe para 

estas pessoas o sentimento de estarem fazendo algo 

importante para elas mesmas, assim como possibilitou a 

existência de uma perspectiva para o futuro bastante 
otimista e positiva. Neste sentido, a esperança de voltar 

a andar, como um dos efeitos da EENM, também está 

presente em suas falas, como pode ser visto nestes 

relatos: 

Pessoa 2: E também você saber que tá fazendo alguma 

coisa que futuramente pode ser e é benéfico pra você, 

pra sua vida.  

Pessoa 4: Trouxe uma esperança de algum dia voltar a 

andar. Quando você tem uma esperança, pro 

paraplégico, você muda também a sua forma de pensar, 

puxa, você passa a pensar: Eu tenho uma chance ainda, 

pequenininha, mas eu tenho. Quem sabe? Pode 

acontecer, né?   

Foi observada a ocorrência de alterações ou de uma 

total modificação das expectativas iniciais com o 

decorrer do tratamento. 

Estas modificações podem ser contempladas nos 

seguintes relatos: 

Pessoa 1: cada dia você vai tendo mais expectativas, 

vai conhecendo pessoas que estão melhores que você, 

vai vendo que você é capaz de ta chegando também.E, 

além disso, ta ganhando outras coisas também. Não 

coisas grandes, coisas pequenas, mas tá ganhando. 

Sensibilidade, circulação... já ta melhorando bastante.  

Pessoa 3: ...a primeira palestra que eu vim, que o 

professor Cliquet tava explicando, mostrando o caso 

que já teve antes que a pessoa, mesmo sem saber como, 

que ela passou a andar normalmente de novo... não 

criou aquela expectativa: não eu vou fazer igual a ele... 

daqui a pouco já vou ta andando, mas criou uma 

expectativa de que num futuro próximo posso não 

necessitar mais dessa estimulação e começar a andar 

mesmo a partir de mim. Porque na realidade o que ela 

faz é ensinar a você como você anda.   

Observa-se que estas mudanças de expectativas 

encontram-se relacionadas, ora com a percepção de 

melhorias em si e em outros usuários do programa de 

EENM, ora como reflexo de uma compreensão referente 

à EENM, de que a mesma possibilitará a estas pessoas 

estar novamente em condições de exercer os 

movimentos que lhes foram subtraídos, devido à 

ocorrência da lesão medular. É importante considerar, a 

partir da análise do relato da Pessoa 3,  que esta 

mudança em suas expectativas encontra-se intimamente 

relacionada com a interpretação de informações 

adquiridas ao entrar e, também, durante a sua 

participação no programa de EENM.  

A compreensão de que o êxito com o tratamento através 

da EENM se estabelece a partir de um processo gradual 

e contínuo, além de estar determinado, em grande parte, 

pelo esforço empreendido pelas pessoas que se utilizam 

do mesmo é ressaltada em algumas de suas falas. Esta 

percepção é visível no depoimento abaixo: 

Pessoa 4: Mas agora eu compreendo que vai demorar, 

que por enquanto é uma pesquisa, eu sei disso e que eu 

também preciso me ajudar né? Que não é só aqui, que 

você pode tá trabalhando, fazendo outras coisas, como 

eu tô fazendo né? 

Cabe destacar, neste relato, a percepção de que sua 

reabilitação não se encontra restrita ao tratamento com a 

EENM, mas, ao contrário, torna-se importante que 

esteja sempre buscando novos tratamentos e, também, 

suas realizações pessoais, de uma forma geral.   

 

4.Conclusões 
Observa-se, nesta pesquisa, que as mudanças 

vivenciadas por estas pessoas, a partir do advento da 

lesão, são bastante significativas e afetam todos os 

aspectos de suas vidas. Santos [4] afirma que irá ocorrer 

um redimensionamento de significados dados a 

situações vivenciadas por estes indivíduos, de maneira 

que as limitações e dependências ocasionadas pela lesão 

e os sentimentos daí surgidos vão sendo dimensionados 

e redimensionados, a partir de uma nova elaboração de 

significados e valores.  

De acordo com Rocha [15], existe sempre uma reação, 

por parte do organismo ou do indivíduo afetado, para 
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restaurar, substituir, compensar e preservar sua 

integridade. Este fato é particularmente percebido nos 

relatos desta população, já que estas pessoas tentam 

conceber as mudanças advindas da lesão medular como 

uma oportunidade de crescimento pessoal e de 

aprendizagem, pois necessitam a partir de então, 

reestruturarem-se para construir uma vida como lesado 

medular. 

Os meios utilizados em direção à reparação ou às 

estratégias de enfrentamento podem ser os mais 

variados e vão estar relacionados ao sentido e 

significado que as perdas advindas da lesão medular 

tiveram em suas vidas e como se deu a elaboração 

destas perdas por parte deste sujeito. É muito importante 

perceber nos resultados apresentados na presente 

pesquisa, a presença da esperança de voltar a ser como 

antes. Esta esperança encontra-se presente em vários 

relatos, entretanto, ela parece não possuir uma função 
paralisante para estes sujeitos.  

Quanto ao estigma social, percebe-se que, embora haja 

negação da existência de preconceito, comportamentos 

advindos do meio social, considerados por eles 

inadequados e, muitas vezes, visto como advindo do 

próprio deficiente, encontram-se diretamente 

relacionados a uma visão não realística do deficiente 

pelo meio social. Citando Amaral [17] o sujeito 

deficiente não é contemplado em toda a sua unicidade 

psicossocial e passa a ser visto de maneira equivocada e 

estigmatizada.  

Um aspecto importante ressaltado em suas falas diz 

respeito à necessidade de uma maior adaptação da 

sociedade visando incluir o deficiente físico, tanto nos 

aspectos estruturais, como em transportes mais 

acessíveis, rampas que facilitem a sua locomoção, 

facilitação financeira para aquisição de carros 

adaptados, cadeiras e equipamentos imprescindíveis 

para o deficiente, assim como, arranjos ambientais mais 

adequados para que o mesmo possa exercer uma vida 

social considerada normal.  

Pode se afirmar que os relatos desses usuários sobre os 

efeitos da EENM apontam para mudanças relacionadas 

aos aspectos físico, psicológico e social.  

Nestes relatos, observa-se que a EENM possibilitou a 

estas pessoas uma maior autoconfiança e segurança para 

lutarem pela superação de suas limitações, contribuindo 

para uma reabilitação mais eficaz, além de tornar-se 

uma das formas que estas pessoas possuem de se 

realizarem como sujeitos sociais.  Os resultados aqui 

obtidos apóiam se nos estudos de Brow [11], dos quais, 

através de entrevistas com esta população, mostraram 

que a crença na recuperação traz novas perspectivas e as 

possibilidades de ajuste social tornam-se maiores.  

No entanto, novas pesquisas com o intuito de perceber 

as alterações na vida destes indivíduos com a utilização 

da EENM devem ser realizadas, já que poucos estudos 

têm abordado os efeitos psicossociais deste tipo de 

reabilitação, bem como, sua influência nas concepções 

que estes indivíduos possuem sobre si mesmos.  
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Resumen 
La misión del Centro de Investigación y Desarrollo en 

Asistencias Tecnológicas para la Discapacidad es la de 

contribuir a la generación de productos innovadores que 

permitan brindar soporte tecnológico frente a las 

necesidades derivadas de la discapacidad. 

El Centro tiene también como objetivo articular el 

accionar de los numerosos actores vinculados con esta 

problemática, entre los que se destacan usuarios, 

empresas, emprendedores, investigadores, 

universidades, profesionales de diferentes sectores, 

instituciones públicas, instituciones privadas, 

asociaciones civiles, ciudadanos.  

El Centro toma como punto de partida para el desarrollo 

de sus actividades el conocimiento técnico de los 

problemas y necesidades, tratándolos con rigor 

científico por profesionales especializados en la 

problemática del sector, aplicando una mirada analítica 

de las posibilidades que brinda el mercado, generando la 

creación de nuevos dispositivos y la fabricación local de 

aquellos que se comercializan en el exterior y resultan 

adecuados para las necesidades detectadas en la 

población.  

 
1. Introducción 

En Argentina, los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) permitieron 

determinar la existencia de 2.200.000 personas con 

discapacidad. [1] 

Se detectó un 39,5% de discapacidad motora (donde el 

61,6% es por miembros inferiores), el 22% visual , el  

18% auditiva, y el 15,1% mental ( el 63,2% padece 

retraso mental y el 36,8%, psicosis infantil o autismo). 

El 20,6 por ciento de los hogares de las localidades de 

5000 habitantes o más, albergan al menos una persona 

con discapacidad. Esta cifra revela que 

aproximadamente en uno de cada cinco hogares del 

país, reside por lo menos una persona con algún tipo de 

discapacidad. El número total llega a 1.802.051 hogares 

[2].  Esta última cifra nos brinda una idea respecto de la 

magnitud de la situación real.  

 

Evidentemente la discapacidad no nos es ajena, a todos 

nos afecta o afectará en algún momento en forma 

directa o indirecta. 

En esas circunstancias es cuando se plantea la necesidad 

de poder disponer de elementos facilitadores que 

permitan poder actuar con algún grado de “autonomía”. 

Estos elementos facilitadores constituyen, en realidad, 

herramientas técnicas y su importancia está ponderada 

de acuerdo al ámbito en el que se pueden emplear con 

preferencia, sea el doméstico, el educativo, el laboral, 

etc. En todos los casos esas herramientas deben 

colaborar con  las actividades de la vida diaria.  

 

2. Desafíos y Oportunidades de la 
Experiencia 

Con respecto a los productos y el mercado, el sistema de 

oferta resulta ser muy débil y caracterizado por pocos 

productos, en muchos casos injustificadamente 

costosos, de baja calidad y funcionalmente inadecuados.  

La inversión empresaria resulta ser  insuficiente e 

inclusive en aquellos pocos casos en que existe una 

inversión para la innovación, esta es muy reducida. Sin 

embargo no hay dudas de que es un mercado creciente y 

en expansión.  

El crecimiento demográfico nacional, regional y 

mundial plantean una demanda futura que tampoco se 

encuentra establecida con certeza. Se estima que en el 

mundo viven 500 millones de personas con 

discapacidad.  

Existe una curva ascendente respecto de la cantidad de 

niños y adultos que viven con alguna discapacidad, 

habiendo superado instancias críticas que unos años 

atrás no tenían tratamiento. Otro hecho concreto resulta 

ser el cada vez más extendido envejecimiento de 

nuestras poblaciones.  

Pensando y entendiendo el proceso de envejecimiento 

de cada individuo, de cada uno de nosotros, y al mismo 

tiempo la cada vez más larga expectativa de vida, 

podríamos decir que, tarde o temprano, necesitaremos 

productos que nos asistan supliendo o restableciendo 

funciones que nuestros cuerpos ya no puedan realizar.  
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Existen muchos esfuerzos aislados de distintos actores 

sociales que no se concretan o se encuentran apartados 

de las posibilidades reales. Muchos productos son 

pensados sin la intervención de profesionales de la 

salud y  sin el contacto con las personas que sufren las 

dificultades que el dispositivo pretendía remediar. En 

esto, se observa uno de los conflictos más frecuentes: la 

limitación del trabajo aislado. El mercado es real, 

necesitado y creciente.  

Para superar esta situación, el Centro trabaja de manera 

interdisciplinaria, abordando el problema en todos sus 

aspectos, seleccionando aquellos en los que resulta 

prioritaria la intervención y el esfuerzo del sector 

público. Para ello el Instituto Nacional de tecnología 

Industrial cuenta con treinta centros especializados en 

las mas diversas áreas de la industria y las ciencias.  

Siguiendo los planteos de Pibernat y Chavez [3] el 

Centro presenta el siguiente grado de integración de las 

actividades. 

Filosofía: el anclaje institucional se sustenta en mejorar 

la calidad de vida promoviendo la articulación, la 

coparticipación y el desarrollo de todos los actores 

sociales.  

Estrategia : detección y comprensión de problemáticas 

y necesidades para articular acciones sinérgicas.  

Política : líneas de acción integradas por la 

investigación y el desarrollo, el apoyo a la producción, 

la educación y difusión, indagando, evaluando y 

proponiendo desarrollos factibles de escala y profundo 

impacto social.  

Programas : los programas son planes impulsados y 

sistematizados por las categorías de los asociados y sus 

comités temáticos junto con el comité directivo del 

Centro elegido por los asociados.  

Proyectos : los proyectos son los procesos de desarrollo 

para la resolución funcional de productos y/o sistemas 

de productos y servicios, diseño, construcción y 

evaluación de prototipos, sistematización de la 

producción, seguimiento de uso y transferencia de 

conocimientos e información.   

 

3. Modelo 
Dada la  diversidad, complejidad y caracter sistémico 

de los problemas que producen las diferentes temáticas 

de la discapacidad, y sus posibles combinaciones, 

también el enfoque y las posibles soluciones deben 

proponerse desde el manejo de lo diverso, complejo y 

sistémico.  

Para desarrollar una acción concreta y eficiente, capaz 

de apoyar la investigación, la inversión y la producción, 

resulta imprescindible acotar los productos a desarrollar 

en un número razonable. Estos productos a desarrollar 

deben cumplir con una máxima utilidad, para lo cual se 

requiere realizar los estudios correspondientes antes de 

que el Centro despliegue su apoyo tecnológico para el 

desarrollo y la construcción de prototipos, e impulsar la 

producción. Los estudios se realizan sobre dos ejes 

fundamentales.  

El primero es la investigación,  detección y evaluación 

de problemáticas y necesidades insatisfechas de la 

población con discapacidad y en riesgo potencial. 

“El punto de partida de un proyecto de diseño es una 

necesidad hipotética que se observa en la escena 

socioeconómica. Puede ser expresada en forma de una 

aseveración primitiva basada en observaciones no 

comprobadas, o puede haber sido elaborada como el 

resultado de estudios de mercado. La necesidad puede 

no existir aún, pero puede haber evidencia de su estado 

latente...” [4] Se trata de indagar e identificar las 

necesidades y problemáticas específicas en los diversos 

ámbitos sociales: hospitales, institutos y centros de 

rehabilitación, hogares de ancianos, programas estatales 

de atención domiciliaria y particulares. También resulta 

imprescindible realizar una búsqueda de información 

estadística y bibliográfica al respecto.    

El segundo eje en el que se apoya el trabajo,responde a 

indagar identificando los temas prioritarios, 

instituciones de investigación, desarrollo, sus 

respectivos profesionales, investigadores y especialistas 

en cada tema, y el estado del arte respecto de las 

asistencias existentes y disponibles en el mercado 

nacional e internacional. 

La indagación nos debe permitir obtener información 

sistematizada concerniente a las investigaciones, 

desarrollos tecnológicos y productivos finalizados o en 

curso, tanto en universidades como en centros estatales 

o privados, asociaciones civiles, empresas y 

particulares. 

El objetivo central es construir y consolidar un proceso 

de investigación y desarrollo interdisciplinario 

desplegado en sinergias y centrado en la articulación 

de los actores intervinientes.        

En este sentido es necesario integrar todas las instancias 

de desarrollo desde la exploración de ideas, los aspectos 

productivos en todas sus dimensiones económicas de 

mercado, incluida una instancia de seguimiento de 

efectividad, confiabilidad y uso.  

Para ello se promueve construir el método con y a partir 

de la experiencia.    

Esta operatoria se encuentra sintetizada en los siguientes 

puntos de un proceso que, si bien responde al modelo de 

Polya , no se comporta en forma lineal y adopta las 

cualidades flexibles de las pautas de Alexander: “Una 

pauta define un arreglo (configuración) de partes del 

entorno, que es necesario para solucionar un problema 

técnico, social, o psicológico.”[5]  

El procedimiento consta de tres grandes bloques: 

exploración, gestión y ejecución.  

La exploración implica trabajar sobre la identificación 

de problemas indagando sobre las condiciones de uso 

real, los especialistas y grupos interdisciplinarios. Se 

realiza una búsqueda de información publicada, 

bibliográfica y de antecedentes en la materia, para 

desarrollar, evaluar y priorizar acuerdos de gestión y 

ejecución de proyectos.  
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La gestión se basa, fundamentalmente, en elaborar los 

proyectos, la construcción y prueba de prototipos de uso 

hasta la definitiva presentación de registro de propiedad.   

La ejecución de los proyectos consta de distintas etapas 

como el desarrollo de producción, certificación 

voluntaria de calidad, difusión, comercialización y, por 

último, el seguimiento de cumplimiento de uso y 

utilidad. Sintetizando: 

A)Exploración: 1-Identificación de problemas y 

necesidades. Análisis y diagnóstico. 2-Búsqueda de 

antecedentes. 3-Anteproyecto de investigación y 

desarrollo sobre elementos clave.4-evaluación y 

aprobación del anteproyecto. 5-Selección y priorización 

de acuerdos de ejecución.  

B)Gestión: 1-elaboración del proyecto.2-Acuerdos 

institucionales. 3-Construcción de prototipos.4-Prueba 

de uso y correcciones.5-Presentaciones legales.  

C)Ejecución: 1-Producción. 2-Certificación voluntaria 

de calidad.3-Comercialización.4-Difusión.                       

5-Seguimiento y cumplimiento de uso y utilidad.            

 

4. Aspectos Innovativos 
Desde el punto de vista institucional el INTI pondrá a 

disposición el conocimiento y la infraestructura 

conformada por sus treinta Centros de Investigación y 

Desarrollo en la medida  que las acciones de este nuevo 

ámbito lo requieran. Los roles centrales del INTI en 

relación con la demanda social son el liderazgo técnico 

y la articulación del tejido productivo.  

Puede fortalecer el sentido de lo colectivo promoviendo 

la asociatividad, el desarrollo local, integrando el 

sistema de capacitación profesional, brindando apoyo a 

la organización de actores de la economía social y 

promoviendo la creación de nuevas empresas. 

El Centro se conforma orgánicamente mediante 

Categorías de asociados que promueven distintos 

Comités que son grupos de trabajo específicos. Estos 

grupos tienen  entre sus  objetivos: realizar discusiones 

en torno a temas de investigación, facilitar el diálogo 

interdisciplinario con otros grupos, proponer proyectos 

de investigación al INTI para su aprobación, proponer 

proyectos conjuntos con el INTI, promover la 

capacitación y difusión. También complementa  la 

acción del Centro un Comité Científico Asesor  

integrado por destacados investigadores de distintas 

áreas temáticas vinculadas a la discapacidad.  
Otro de los elementos innovadores lo constituyen 

ciertos aspectos metodológicos adoptados. Si bien la 

metodología empleada se encontraría encuadrada en los 

ya conocidos procedimientos de resolución de problema  

y desarrollo de nuevos productos, es importante destacar 

dos instancias que consideramos clave para llegar a 

buenos resultados. Estas instancias son las que hemos 

denominado como exploración creativa  en el comienzo 

de cualquier actividad,  y  el  seguimiento usuario [6] 

realizado sobre las personas que emplean los productos 

y/o servicios desarrollados, fabricados y 

comercializados. 

Para la exploración creativa utilizamos el enfoque de 

“teoría fundamentada” (grounded theory) [7], como una 

forma de “metodología complementaria”, dado que no 

constituye un método o una técnica específica, sino que 

es un estilo de hacer análisis cualitativo que incluye una 

serie de herramientas muy dinámicas como la 

realización de “comparaciones constantes”, basado en 

un procedimiento de análisis creado con el propósito de 

generar conceptos y desarrollar teoría a partir del 

material procedente del estudio de casos.  

La metodología de “teoría fundamentada”, se basa en la 

premisa de que la teoría es indispensable para el 

conocimiento profundo de un fenómeno social.  

Dada la amplitud y complejidad del tema, coincidimos 

con la concepción que sostiene que “la investigación 

cualitativa puede ser vista como un bricolage y el 

investigador como un bricoleur” que utiliza 

conscientemente herramientas metodológicas 

desplegando todas las estrategias y material que le sea 

posible. En este sentido, “la combinación de múltiples 

herramientas, materiales empíricos, perspectivas y 

observadores que harán foco en el estudio singular de 

cada situación debe ser comprendida como una 

estrategia que agrega rigor, amplitud y profundidad al 

trabajo.” [8] 

Para realizar el seguimiento usuario resulta fundamental 

partir de aquellos preceptos elementales pero claves 

respecto de la comprensión del concepto de necesidad.  

“No somos autosuficientes. Necesitamos del mundo 

externo. Necesitamos del otro(otros seres humanos) y de 

lo otro(otros objetos del mundo) ...No somos sistemas 

cerrados. Somos sistemas abiertos en permanente 

intercambio...En tal sentido el producto ideal solamente 

puede ser aquel que integre su capacidad práctica con su 

capacidad simbólica. Aquel que resuelva el problema 

funcional y complete al sujeto. ” [9]    

Debemos encuadrar la demanda en aquello que 

denominaremos como verdaderos satisfactores y no 

falsos satisfactores que, en última instancia, sólo 

colaboran con generar una distorsión del verdadero 

requerimiento. Para ello debemos tratar de basarnos en 

la noción de necesidades y satisfactores. “ No existe una 

correspondencia biunívoca entre necesidades y 

satisfactores... La calidad de vida dependerá de las 

posibilidades que tengan las personas de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales.” [10]        

Debemos procurar comprender la problemática en 

cuestión como la investigación y el desarrollo de 

adecuados  satisfactores centrados en el mejoramiento 

sustancial y efectivo de la salud y la calidad de vida.   

En este sentido resulta fundamental continuar 

estudiando el comportamiento del producto y su 

efectividad y confiabilidad reales, como única 

posibilidad de promover la evolución de nuestros 

propios productos y/o servicios creados.  
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6. Actividades 
Las principales líneas de acción que se siguen para 

lograr los objetivos enunciados son: 

1) La investigación y el desarrollo de tecnologías que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidades y de su núcleo familiar. 

2) El apoyo a la producción y optimización de 

dispositivos.              

3) El fortalecimiento de las empresas del sector 

mediante la puesta en marcha de propuestas que 

contribuyan a reforzar el espíritu emprendedor y la 

capacidad innovativa. 

4) La educación y capacitación mediante charlas, 

realización de jornadas que contribuyan a estimular el 

uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida y la 

presentación de las necesidades detectadas a estudiantes 

avanzados de distintas carreras, a fin de motivarlos en el 

desarrollo de proyectos y productos. 

5) Comunicación y difusión de información. 

Un elemento fundamental para llevar adelante estos 

lineamientos es que el Centro actúa como interlocutor 

válido ante los organismos de gobierno, las instituciones 

nacionales e internacionales y empresas con el fin de 

plantear acciones conjuntas mediante convenios.   

 

5. Síntesis 
El modelo de trabajo que despliega el Centro comienza 

con la indagación y obtención de información adecuada 

para evaluar y seleccionar los temas, y las principales 

asistencias tecnológicas convenientes de ser 

desarrolladas como proyectos mediante la construcción 

y prueba de prototipos de uso; hasta la definitiva 

presentación de registro de propiedad, la ejecución 

productiva, la certificación voluntaria de calidad, 

difusión, comercialización y, por último, el seguimiento 

de cumplimiento de uso y utilidad, alcanzando de esta 

forma la finalidad última que perseguimos: mejorar la 

calidad de vida de las personas discapacitadas a partir 

de la tecnología.  
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Resumo 
A questão da acessibilidade está intimamente 

relacionada com a inclusão, pois somente a partir de 

espaços acessíveis é que poderemos realmente incluir 

as Pessoas com Necessidades Especiais (PNE). Criar 

espaços acessíveis é, portanto, a única forma de garantir 

uma inclusão sem barreiras, para todos e não apenas 

para os “casos especiais”. Além dos aspectos de 

acessibilidade, um outro conceito deve ser levado em 

conta na hora de desenvolver software: a usabilidade. 

Usabilidade é o termo utilizado para definir as 

características que um software deve ter para ser 

ergonômico e adequado/adaptado às necessidades do 

usuário e às características da tarefa que se deve 

realizar.  No presente artigo propomos uma ampliação 

do que entendemos por usabilidade, levando em conta 

as necessidades dos diferentes usuários e sua 

diversidade e propomos um conjunto de critérios 

necessários para avaliação de acessibilidade e 

usabilidade em ambientes virtuais e colaborativos, 

apresentando uma metodologia de desenvolvimento de 

software levando tais critérios. 

 

1. Introdução 
A questão da acessibilidade está intimamente 

relacionada com a questão da inclusão, pois somente a 

partir de espaços acessíveis é que poderemos realmente 

incluir as Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais (PNEE). Criar espaços acessíveis é, portanto, 

a única forma de garantir uma inclusão sem barreiras, 

para todos e não apenas para os “casos especiais”.  

Dentre os “recursos adequados” para a acessibilidade e 

inclusão social encontramos as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) como ferramentas que 

podem potencializar a articulação de conhecimentos de 

áreas diversas e promover a comunicação, a linguagem, 

a autonomia e as trocas entre sujeitos, na construção de 

conhecimento e de idéias, na socialização de suas 

experiências, visando o seu desenvolvimento nas 

dimensões cognitivas e sócio-afetivas.   

Além dos aspectos de acessibilidade, um outro conceito 

importante que deve ser levado em conta na hora de 

desenvolver software visando a inclusão é a usabilidade. 

Usabilidade é o termo utilizado para definir as 

características que um software deve ter para ser 

ergonômico e adequado/adaptado às necessidades do 

usuário levando em conta as características da tarefa que 

deve realizar e não necessariamente as características do 

próprio usuário.   

Assim, no presente artigo abordamos a questão da 

usabilidade e da acessibilidade considerando as 

necessidades dos diferentes usuários e sua diversidade, 

assim como o trabalho em colaboração e propomos um 

conjunto de critérios de acessibilidade e usabilidades  

necessários na construção de  ambientes virtuais.  

 
2. Usabilidade e Acessibilidade: Conceitos e 

Definições 
A adequação de qualquer recurso, ferramenta, objeto ou 

utensílio passa inegavelmente pela necessidade e 

aplicabilidade do mesmo. Ser adequado nem sempre é 

sinônimo de estar adequado. Cada sujeito tem 

necessidades próprias, possui dificuldades, tem 

demandas e expectativas. É diferenciado pela cultura, 

pelo seu próprio conhecimento, pelas suas experiências. 

Isoladamente tendem a buscar o atendimento de suas 

demandas como um objetivo a ser alcançado. Mas ao 

tornar-se integrante de uma cultura, de uma 

comunidade, sua necessidade passa a ser a do grupo, a 

individualidade cede lugar ao comunitário, à totalidade 

onde está inserido. Suas ações passam a considerar o 

pensamento coletivo. E nessa coletividade ocorre a troca 

de idéias, de experiências  e conhecimentos. 

Tratando–se de informática, de programa de 

computador, de software voltado para usuários 

interconectados, essa necessidade de estar adequado 

passa pela satisfação das expectativas e necessidades 

dos usuários. 

Necessidades muitas vezes complexas e difíceis de 

serem atendidas, referentes às condições físicas, 

cognitivas, emocionais e sociais dos sujeitos, pois uma 

interface, seja tela, programa ou todo um sistema 

computacional, precisa acompanhar e adequar-se com a 

mesma velocidade e dinamicidade com que mudam as 

expectativas de quem os usa. 

E estar adequado é atender critérios, premissas e 

requisitos quanto ao uso, devendo seus atributos serem 

de fácil compreensão, inteligíveis, eficientes, práticos, 

efetivos satisfatórios quanto às demandas e exigências 

do usuário. 

Percebemos que em geral que questões relativas à 

usabilidade e acessibilidade ficam mais restrita ao 

desenvolvimento de sistemas e de sites web, mas 

aparentemente não se aplicam para o desenvolvimento 
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de software educativo que é encarado para um público 

“normal” sem problemas de aprendizagem ou de acesso. 

E um software, principalmente aquele cujo objetivo é o 

de ensinar, de viabilizar a aprendizagem, de mediar a 

construção de significados, entendimentos e a 

compreensão dos sujeitos, deve haver o atendimento de 

critérios técnicos e pedagógicos, sendo prático, 

funcional, eficaz e efetivo ao mesmo tempo deve ser 

motivador, adequado às demandas cognitivas, lúdico, 

ter qualidade, entre outros. 

De acordo com Rebelo [1], “usabilidade refere-se à 

satisfação das necessidades do usuário, à facilidade de 

aprendizagem e à eficiência do sistema em satisfazer o 

sujeito quanto a sua subjetividade”. Sendo assim, pode-

se afirmar que a usabilidade de um software pode ser 

medida de acordo com sua capacidade em ultrapassar 

barreiras digitais para tornar-se realmente útil para todas 

as pessoas. Isso significa que a usabilidade não é um 

critério adicional de um software, mas O CRITÉRIO 

fundamental para nortear o processo de 

desenvolvimento. 

As questões relativas à eficácia que é a capacidade do 

programa em atingir determinados objetivos sempre da 

melhor forma possível e à eficiência, que é o fazer com 

qualidade, fazer bem atendendo às demandas do 

usuário, geralmente são medidas quantitativamente e 

referem-se às respostas do sistema, sem considerar 

níveis de satisfação do usuário sobre sua adequação. E 

nessa questão reside a aplicação dos conceitos da 

usabilidade, voltados para o uso e interação entre 

usuário e sistema.  

Ocorre nesse caso uma dependência um do outro 

quando o objetivo é obter os mesmos resultados de 

forma satisfatória, ou seja, o mesmo sistema pode ser 

excelente para algumas pessoas, mas inadequado e até 

inaceitável para outras [3]. 

Segundo Nielsen [6], um sistema de software tem 

dois componentes principais: 

- aspecto funcional: o que o sistema faz 

- aspecto operacional: como pode ser feito 

 

Para Nielsen [6] a usabilidade é um termo 

multidimensional que se refere aos atributos necessários 

a um sistema: aprendível, eficiente, tolerante a falhas e 

erros e satisfatório. Desenvolver um software atendendo 

os atributos acima traz vantagens não somente de ordem 

econômica mas social. Algumas destas vantagens são: 

sistemas mais fáceis de utilizar,  redução de custos de 

produção, de manutenção, de custos operativos e de 

aprendizagem, melhora da qualidade de vida e na 

qualidade dos produtos e dos processos. 

Com relação à acessibilidade, o termo significa a 

facilidade de aproximação do usuário à interface, ao 

programa, à tela, enfim aos recursos disponíveis no 

processo de interação. Enquanto que a usabilidade 

volta-se mais para as expectativas e para a capacidade 

do usuário em entender e perceber as estratégias de 

utilização do software, a acessibilidade está voltada para 

as condições de uso, como o usuário se apresenta frente 

às interfaces interativas, como essa troca deve 

acontecer, e, principalmente, como se dará o acesso do 

usuário às informações disponíveis, por meio dos 

recursos e facilidades encontradas. 

Ser acessível é permitir o uso, apesar da obviedade, 

muitas vezes ocorre a interpretação indevida de que 

estar visível e ser perceptível dá a uma interface a 

condição de ser acessível, mas considerando as 

necessidades especiais de cada sujeito, muitas vezes 

atender a esse requisito não dá essa condição assistiva. 

De acordo com DIAS, acessibilidade é a capacidade de 

um produto ser flexível o suficiente para atender às 

necessidades e preferências do maior número de 

pessoas, além de ser compatível com tecnologias 

assistivas usadas por pessoas com necessidades 

especiais, viabilizando sua própria adaptabilidade de 

acordo com as necessidades e demandas dos usuários, 

independente do grau, nível ou intensidade de sua 

necessidade.” [3] 

Atender às premissas e critérios da acessibilidade deve 

ser mais do que reconhecer e perceber essa necessidade 

como oportunidade de inclusão das pessoas no uso e  no 

acesso de determinado recurso. Mais do que isso, estar 

adequado é atender às demandas cognitivas e de  

aprendizagem oportunizando o crescimento humano das 

pessoas, incluindo e dando as condições para que 

assumam seu papel de construtor da sua própria 

aprendizagem. 

Existem tipos de acessibilidade: Física e Cognitiva. A 

física pode ser resolvida com relativa facilidade por 

combinação de software e hardware, mas a cognitiva 

tem a ver com: 

- Interfaces (Representações mentais e simbolização) 

- Linguagem (sentido + significado) 

- Diálogos (interação) 

- Navegação (interatividade) 

- Cultura 

 

Assim, não é de estranhar que a maioria dos esforços no 

chamado Design Universal
1
 esteja focando aspectos de 

acessibilidade física, deixando a acessibilidade 
cognitiva fora do escopo da solução.  

Segundo Granollers [4], embora todos concebam como 

necessário atender aos critérios de acessibilidade 

definidos pela W3C
2
, “ninguém coloca em prática”. 

Como exemplo podemos citar a Microsoft, IBM, Sun, 

Apple entre outras que incluem algum tipo de 

                                                           
1 Design Universal, Segundo DIAS [3], também denominado 

design para todos, é “o processo de criar produtos, 

comercialmente viáveis, que possam ser usados por pessoas 

com as mais variadas habilidades, operando em situações 

(ambientes, condições e circunstâncias), as mais amplas 

possíveis” 
2 W3C: http://www.w3.org Site do World Wide Web 

Consortium. O W3C é um organismo internacional fundado 

em 1994, sem vínculos externos, cuja missão é auxiliar a Web 

a atingir seu pleno potencial , desenvolvendo tecnologias, 

recomendações e software que promovam sua evolução e 

garantam sua interoperabilidade [3]. 
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acessibilidade nos seus sistemas operacionais, e 

explicam detalhadamente nos seus sites as vantagens de 

seus recursos e ferramentas. Porém dentro dos próprios 

sistemas, na hierarquia de acesso a esses recursos, as 

mesmas estão localizadas em níveis inferiores sendo 

necessário o usuário “navegar por vários níveis” até 

poder habilitar o recurso. Isso mostra que do ponto de 

vista político, são consideradas opções para uma 

minoria [4]. 

 

 
 

Fig. 1. Exemplo de Localização Hierárquica das Opções de 

Acessibilidade no Windows XP. 

 

Em 1999 o DECRETO LEI nº 3.298 (1999) definiu a 

acessibilidade na Administração Pública Federal como 

“Possibilidade e condição de alcance para utilização 

com segurança e autonomia dos espaços, mobiliário e 

equipamentos urbanos das instalações e equipamentos 

esportivos, das edificações, dos transportes e dos 

sistemas e meios de comunicação, por pessoas portadora 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, artigo 51 

[5]”. 

Uma outra questão que deve ser considerada quando do 

planejamento, análise e modelagem de interfaces que 

atendam às premissas da acessibilidade, é que, 

conforme já citado, o nível de acessibilidade, e 

conseqüente da dificuldade ao acesso, depende não 

somente das condições do usuário, mas de fatores 

externos e muitas vezes alheios a sua condição e 

vontade. 

Para Granollers[4] a acessibilidade não deve considerar 

somente as pessoas com necessidades especiais, mas 

também a própria dificuldade em si e que dependendo 

do contexto sua necessidade pode ser permanente ou 

temporária. Assim, pessoas sem visão (invidentes) 

precisarão de leitores de tela em caracter permanente, 

enquanto que os que tem  baixa poderão se beneficiar de 

outros dispositivos. Mas pessoas com visão normal 

poderão também precisar desse tipo de ajuda em 

situações específicas como por exemplo uso de 

equipamentos em lugares pouco iluminados ou até 

mesmo sem iluminação. Nesse caso não é a 

“deficiência” da pessoa que provoca a necessidade, mas 

a deficiência do contexto. Assim, devemos considerar o 

desenvolvimento de interfaces adequadas para atender a 

diversidade, não apenas como forma de incluir pessoas 

com necessidades especiais, mas pessoas atuando em 

diferentes situações que também provoquem 

necessidades especiais, mesmo que de caracter 

temporário.  

Nesse sentido, o projeto e desenvolvimento da interface 

do software adquire uma dimensão central no 

desenvolvimento de ambientes virtuais acessíveis que 

sejam usáveis e acessíveis pela maior quantidade de 

pessoas possível e não apenas pelos “usuários mais 

esperados”. 

Portanto,  queremos destacar que as barreiras que se 

estabelecem aos usuários muitas vezes independem de 

sua condição, indo além dos fatores citados. 

Muitas vezes na concepção do software cria-se 

dificuldades imperceptíveis e não propositais, mas que 

trazem consigo impedimentos sérios para o uso e para 

um melhor aproveitamento da totalidade dos recursos e 

facilidades do que inicialmente foi proposto no 

planejamento. 

A linguagem utilizada, o design da interface, o 

desconhecimento do usuário frente ao que é novo e 

desconhecido, são alguns dos fatores que DIAS nos 

apresenta [3] e que acabam intervindo negativamente, 

quanto à usabilidade pela não adequação e à 

acessibilidade pelo não uso.  

 

3. A Interface: Critérios Ergonômicos, de 
Acessibilidade e Usabilidade no Projeto de 

Interface 
A interface de um software é seu componente mais 

crítico, segundo Granollers [4] pois os usuários 

conhecem o próprio software e sua funcionalidade 

através da interface. É o elemento perceptível, onde as 

trocas e as interação ocorrem.  

Nós vamos além, consideramos que a interface é o 

componente mais crítico, pois ela é mais do que apenas 

a “cara” do software, ela é um instrumento mediador no 

sentido Vygotskiano do termo. E como tal, ela pode 

promover o processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento do indivíduo. Pode promover, pois 

como mediadora, estabelece um processo dinâmico de 

interação entre a relação sujeito-objeto mas não é 

garantia de aprendizagem, já que o processo de 

aprendizagem (representado pela figura abaixo) 

depende de outras variáveis, entre elas o próprio sujeito 

aprendiz.  

Assim, na concepção e projeto de interface deve se 

considerar  além de critérios ergonômicos e de 

acessibilidade que envolvem os aspectos físicos outros 

aspectos que repetidamente são deixados de lado nas 

construções de interface de diferentes ambientes, sejam 

estes educativos ou não. Esses aspectos dizem respeito à 

cultura e à cognição. E é justamente, nesse sentido que a 

usabilidades e a concepção epistemológica de 

aprendizagem deverão estão presentes  e explícitas nas 

etapas de projeto e desenvolvimento da mesma.  

 
 

Quarto Nível de 

acesso 
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Fig. 2. Aspectos físicos, cognitivos e culturais entre sujeito e a 

interface. 
 
A interface como sistema simbólico transforma-se num 

instrumento psicológico na medida que estabelece um 

processo de mediação na ZDP do sujeito[7]. Granollers 

[4] afirma que : “os usuários somente são capazes de 

explorar as possibilidades que a tecnologia oferece se 

suas interfaces transmitem tais possibilidades”(p.66). 

Assim, a interface pertence à ZDP, transita por ela, 

apoiando o usuário a se apropriar de práticas sociais e 

conhecimento. 

Portanto pode-se afirmar que a interface, vista como 

mediadora das relações indivíduo e meio, integra e 

aproxima, dentro da sua concepção em atender as  

premissas de usabilidade, os aspectos físicos com os 

aspectos cognitivos e culturais do sujeito. 

Ao assumir essa posição, concordamos com Vygotsky 

[7] que a interação social é o motor do processo de 

formação psicológica do indivíduo e no uso de 

instrumentos como mediadores do processo de 

desenvolvimento. Estas formas de mediação não são 

concebidas como fatores que facilitam a atividade, mas 

a configuram qualitativamente num processo do 

interpessoal para o intrapessoal através da internalização 

de instrumentos de mediação. 

O atendimento à ergonomia e à acessibilidade 

configura-se no modelo externo no qual encontra-se os 

aspectos mediadores dessa interação, adequando e 

apresentando interfaces acessíveis e que atendam 

premissas e critérios voltados para os aspectos 

cognitivos e culturais do sujeito. 

Nesse campo a acessibilidade é atendida e configurada 

como facilitadora do processo de mediação, onde a 

totalidade dos sujeitos deve ser atendida a partir de suas 

necessidades básicas de acesso facilitando, portanto, a 

aquisição e o entendimento voltados para o uso 

adequado da informação. 

A ergonomia tem como um de seus objetivos, melhorar 

a comunicação entra os sujeitos, e suas experiências, 

necessidades e demandas próprias e diferenciadas entre 

si pelos aspectos culturais , cognitivos e da sua própria 

aprendizagem. Ou seja, cada sujeito é um ser único, 

diferenciado e independente dos demais, possuindo, 

portanto, necessidades, expectativas e demandas 

próprias. 

E comunicar-se é essencial ao ser humano e independe 

da forma, pois, ao ocorrer, seja falada, escrita ou até 

gestual, aciona no outro sua própria percepção de 

mundo, revelando aspectos de comportamento, pois 

toda comunicação é reveladora e à medida que ocorre a 

aceitação mútua, conseqüentemente ocorre um avanço 

profundo de cada um de nós na reorganização dos seus 

espaços pessoais, no gerenciamento das diversas 

tensões, na digitalização, isto é, na sistematização do 

que estava um caos [8]. 

 

4. Narrativas Colaborativas: Aspectos de 
Usabilidade e Acessibilidade na 

Aprendizagem Colaborativa 
A questão da aprendizagem pela colaboração tem sido 

amplamente estudada por diferentes autores sob 

paradigmas educacionais diversos [9][10][7]. Porém, os 

aspectos que levam à aprendizagem pela colaboração 

utilizando ambientes digitais de aprendizagem é um 

aspecto que ainda encontra-se em pesquisas recentes. 

Sabe-se que a interação mediada por computador 

assume características diferentes da interação face-a-

face. Num trabalho colaborativo, no qual a presença do 

“outro” é fundamental consideramos fundamental levar 

em conta os estudos de [11] sobre a apropriação cultural 

em interações de atenção conjunta, na qual requere-se 

uma coordenação de interações entre sujeitos e objetos 

resultando num triângulo referencial composto pelos 

sujeitos e o objeto ou evento ao qual prestam atenção. 

Esta compreensão das outras pessoas como agentes 

intencionais iguais a si mesmo permite, " processos de 

sociogênese por meio dos quais vários indivíduos 

colaboram entre si para criar artefatos e práticas 

culturais com histórias. acumuladas e, (b) processos de 

aprendizagem cultural e internalização por meio dos 

quais indivíduos em desenvolvimento aprendem a usar e 

depois internalizam aspectos dos produtos criados pela 

colaboração entre co-específicos" ([11]p. 19).  

Nesse sentido, e visando a construção de um ambiente 

colaborativo para construção de narrativas que ao 

mesmo tempo sua interface respeite os critérios de 

usabilidade, ergonômicos e de acessibilidade que 

abordamos no item anterior é uma tarefa de uma grande 

complexidade. Vários questionamentos ainda 

permanecem em aberto nessa pesquisa que está numa 

etapa ainda inicial, estes são: como promover e 

acompanhar o processo de construção colaborativa de 

narrativas refletidos na forma de um material coletivo, 

por meio da apropriação e do uso de um instrumento 

interativo, mediador de encontros síncronos ou 

assíncronos, disponível na web? De que forma as idéias 

são articuladas dentro do ambiente pelos diferentes 

sujeitos a partir dos recursos disponíveis? Quais 

interfaces são viabilizadoras da comunicação e a 

colaboração, entre outras.  

INTERFACE

S 

ASPECTOS 

COGNITIVOS 

ASPECTOS 

FÍSICOS 

ERGONOMIA 

ACESSIBILIDAD

E 

USABILIDADE APRENDIZAGE
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Portanto, desenvolver programas e ambientes 

computacionais, e em especial aqueles mediadores da 

comunicação e interação dos indivíduos com o meio, 

cuja finalidade principal seja a educativa, exige a 

adoção de critérios que definam a qualidade necessária, 

seja essa técnica ou pedagógica, desde a criação até o 

uso desse recurso pelos indivíduos. 

Dentre vários, citamos os macro-critérios, identificados 

e abordados de acordo com o item anterior: 

• proximidade com o usuário : levando em conta 

suas necessidades, potencialidades e limitações; 

• proximidade com o contexto de uso: considerando 

os aspectos culturais e cognitivos que envolvem o 

desenvolvimento de uma atividade; 

• proximidade com o ambiente: considerando 

facilitadores dificultadores e fatores limitantes externos. 

Cabe ressaltar que esses critérios devem estar 

adequados ao uso pelos indivíduos, considerando e 

atendendo premissas quanto ao conteúdo, à 

programação, à fundamentação pedagógica e ao 

processo interacionista entre os sujeitos [12], 

concretizando-se em uma proposta de desenvolvimento 

que atenda à usabilidade e à acessibilidade de um 

software . 
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Resumo  
 Visando a reabilitação dos movimentos de punho e mão 

de crianças com déficits motores foram desenvolvidos 

jogos musicais computadorizados para motivá-las a 

efetuar os movimentos necessários a sua reabilitação. O 

dispositivo é composto por um periférico de 

computador com uma série de botões e de algoritmos 

que gerem no computador, seqüências musicais ativadas 

pelos movimentos corretos. O dispositivo foi testado em  

6 crianças, com diagnóstico de Paralisia Cerebral. 

Participaram da observação da aplicação do dispositivo 

7 fisioterapeutas, onde 57% consideram positiva a 

movimentação do punho e mão conseguido com o 

dispositivo, 100% concordam que o dispositivo  

motivou a criança, 71% acharam as frases musicais 

interessantes e 57 % não notaram dificuldade  para o 

acesso ao dispositivo. O dispositivo possibilitou a 

conscientização das crianças quanto à variação de força 

e a velocidade aplicada aos movimentos  e incentivou o 

processo de reabilitação. 

 

 

1.  Introdução  
Atualmente há uma crescente preocupação quanto à 

elaboração de dispositivos que auxiliam o portador de 

deficiência motora para o seu acesso no computador, 

sendo observado também um empenho no 

desenvolvimento de jogos para reabilitação da fala [1], 

da linguagem e para o auxilio do processo de 

aprendizagem [2]. Quanto à reabilitação motora 

propriamente dita, encontra-se alguns robôs que 

auxiliam a execução dos movimentos do braço, e 

trabalhos com o uso da estimulação elétrica na 

reabilitação sensório-motora de membros superiores 

paralisados [3].  

Entretanto, visando a reabilitação específica dos 

movimentos de punho e mão do portador de deficiência 

motora, pouco foi desenvolvido. De fato, a maior 

preocupação é na elaboração de dispositivos que 

facilitem as atividades de vida diária do indivíduo, 

deixando assim, a reabilitação dos movimentos para o 

processo terapêutico, específico da área de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional. 

Entretanto a música e o ritmo favorecem a 

aprendizagem motora. O ritmo permite a vivência total 

dos movimentos, colabora na sua dosagem e nas 

diferentes formas, permite domínio sobre o movimento 

a ser executado, produz prazer ao indivíduo e facilita a 

liberdade do movimento [4]. 

Assim, aliando o incentivo trazido pelo jogo e pela 

música este trabalho visa desenvolver jogos musicais 

com intuito de promover a reabilitação dos movimentos 

de punho e mão em crianças com dificuldades motoras.  

Esses jogos visam realizar o treino da coordenação 

motora assim como o controle de força e de velocidade 

de uma maneira mais agradável do que com os 

exercícios normalmente propostos pelo terapeuta, 

incentivando a criança na realização dos movimentos 

necessários para sua reabilitação. 

 

2. Método 
Foi desenvolvido para esta pesquisa um jogo musical 

computadorizado composto por uma interface contendo 

interruptores coloridos e um programa desenvolvido em 

linguagem Delphi que reproduz frases musicais quando 

os interruptores são apertados na seqüência planejada 

pelo fisioterapeuta.  

O jogo foi planejado  a partir das seguintes solicitações: 

- A tela inicial deve obedecer à mesma disposição dos 

interruptores, e contar com duas telas auxiliares para 

que pudessem ser feitas alterações na seqüência com a 

qual os interruptores são tocados em qualquer momento 

das atividades; 

- Ter registros musicais com ritmos variados para que o 

fisioterapeuta pudesse utilizar as gravações de sons, 

notas ou frases musicais de acordo com a necessidade 

do exercício proposto; 

- Possibilitar facilmente alterações quanto ao grau de 

dificuldade do jogo; 

- As teclas do jogo devem ser coloridas, robustas e de 

fácil manejo; 

- Ter um registro da força com a qual a criança aciona o 

interruptor. 

Para acessar o jogo no computador e treinar os 

movimentos prescritos foi desenvolvido um sistema que 
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consiste de um conjunto de oito interruptores coloridos 

(Figura 1), acionados por botões. 

 

 
Fig. 1. Conjunto de interruptores coloridos. 

 

 A elaboração do dispositivo foi iniciada a partir de uma 

análise concreta das necessidades das crianças com 

disfunções motoras. 

 Foram utilizadas caixas de plástico de 6 cm x 5 cm, 

contendo interiormente um botão do tipo “push button” 

para formar os interruptores. As caixas foram fixadas 

com velcro em uma superfície de madeira para não se 

deslocarem durante os movimentos. Para torná-las mais 

atrativas para a criança, foi confeccionada uma estrutura 

em espuma revestida de E.V.A. colorido, colocada 

sobre os interruptores. Foram realizadas três pranchas 

diferentes, cada qual adotando uma disposição diferente, 

ou seja, posição horizontal, posição paralela e posição 

em semicírculo. 

 O jogo do computador, desenvolvido em linguagem 

Delphi, possui uma interface amigável, que mostra na 

tela do monitor oito círculos, correspondendo aos 

interruptores posicionados do mesmo modo, ou seja, 

horizontal (Figura 2), duas linhas paralelas ou em 

semicírculo.  

 

 
Fig. 2. Tela do jogo no computador. 

 

 Os interruptores quando são pressionados, executam 

um programa que avalia se a seqüência escolhida 

corresponde à seqüência pré-determinada. Quando o 

usuário apertar corretamente o interruptor o algoritmo 

aciona uma seqüência ou uma nota musical 

(determinado pelo fisioterapeuta) e preenche seu 

respectivo círculo na tela com a cor correspondente. 

Cada interruptor é marcado por uma cor diferente e os 

círculos correspondentes na tela são preenchidos com a 

mesma cor (Figura 3). 

 

 
Fig. 3. Preenchimento do primeiro círculo do jogo. 

 

Para completar o jogo, o usuário deve acertar todas as 

posições da seqüência. No final do jogo ele toca toda a 

seqüência musical novamente e exibe lateralmente os 

erros e acertos (Figura 4). 

 

 
Fig. 4. Tela final do jogo. 

 

Além de proporcionar frases musicais pré-estabelecidas, 

o algoritmo permite que o fisioterapeuta possa realizar a 

configuração da seqüência (Figura 5) e gravar frases ou 

notas musicais ou utilizar as músicas já programadas e 

dividi-las conforme seu objetivo. 

 

 
Fig. 5. Configuração da seqüência. 

 

Para gravar a música no computador foi utilizado um 

teclado sintetizador da marca Alesis, modelo 6.1 e o 

programa de gravação de partituras Midisoft Record 

Session. O teclado foi conectado ao computador através 

de um cabo com entrada e saída MIDI, que permite a 

comunicação entre o instrumento musical e o 

computador. Através do programa Midisoft Record 

Session, pode-se selecionar diferentes sons do teclado, 

bem como obter a partitura das musicas tocadas. 

Ao tocar no teclado sintetizador, as notas musicais 

aparecem automaticamente na partitura do programa de 

computador (Figura 6). 

 

 
Fig. 6. Música sendo gravada. 
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Após a gravação da música foram selecionadas algumas 

partes, cortando-as em vários pedaços, formando assim 

pequenas frases musicais, escolhidas para se adequar ao 

ritmo dos exercícios planejados e estimular a 

curiosidade das crianças. Cada trecho selecionado foi 

salvo em um arquivo. 

O programa Midisoft Record Session só permite 

gravações em MIDI, o programa desenvolvido para o 

jogo solicita que os sons estejam em WAVE, portanto 

foi necessário transforma-los de MIDI para WAVE para 

acionar o jogo. 

Finalizando, cada arquivo foi gravado no botão pré-

determinado para a seqüência de movimento desejada. 

Foi criado um diretório e subdiretórios no [C], 

projetos/musica/sons, onde se colocou o jogo do 

computador e os arquivos dos sons. 

Para avaliar o dispositivo foi solicitado primeiro o 

auxilio de três voluntários para verificar a 

funcionalidade do dispositivo. 

Foram selecionados crianças/adolescentes com 

diagnóstico de Paralisia Cerebral com hemiparesia ou 

diparesia na Clínica de Fisioterapia da Universidade de 

Mogi das Cruzes.  

Participaram da observação da aplicação do dispositivo 

sete fisioterapeutas das áreas de ortopedia e neurologia 

infantil com tempo de atuação na área variando de 1 a 

15 anos. 
 

3. Resultados e Discussão 
Para aplicação do dispositivo foram selecionadas seis 

crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos com diagnóstico 

clínico de Paralisia Cerebral que apresentam 

hemiparesia ou diparesia espástica e que conseguem 

entender ordens simples. Verificou-se com estas se o 

dispositivo atende ao critério de diversão e incentivo. 

Foi observado a sua atenção durante a realização das 

tarefas visto que a atenção acompanha o melhor 

desempenho das atividades, e também se houve 

motivação e interesse pelo dispositivo. 

Antes de iniciar a aplicação do dispositivo foi realizada 

as instruções preliminares e depois demonstrado 

ativamente e passivamente os movimentos. A seguir 

segurou-se a mão da criança e mostrou-se quais as 

seqüências de botões que ela deveria apertar para 

executar os movimentos sem duvidas.  

Os testes foram realizados em uma sala com ambiente 

tranqüilo, sem movimentação, com nada que pudesse 

tirar a atenção da criança durante a sua aplicação. A 

criança foi posicionada em frente ao computador e ao 

dispositivo adotando uma postura adequada. 

Para aplicação do teste foi escolhida a prancha em 

posição paralela, pois é a prancha intermediaria para os 

treinos e para verificar o seu uso pelas crianças. 

As crianças/adolescentes 1, 3 e 5  ficaram atentas a 

todas as instruções iniciais, e observaram as 

demonstrações de toda a seqüência musical. Mostraram-

se interessadas em realizar os movimentos. Ao final  

relataram que gostaram da musica, mas que acharam os 

movimentos muito repetitivos. As crianças ficaram na 

sala por um período aproximado de 15 minutos. 

A criança 2 sentou a frente do computador não esperou 

as instruções e iniciou a exploração da prancha e da tela 

do jogo querendo saber por que os botões acendiam, 

mas por apresentar um déficit cognitivo, não se 

interessou com a demonstração passiva, querendo 

apenas tocar e perguntar o que eram os botões. Assim 

mesmo, conseguiu tocar as frases musicais, mas 

apresentou uma maior dificuldade na prancha em 

paralela onde os movimentos são mais difíceis de serem 

realizados, pois existem duas filas de botões. Apesar da 

dificuldade não queria parar. Referiu que gostou do 

computador, da tela e da musica. Utilizou o membro 

superior direito para tocar. A criança ficou na sala por 

um período aproximado de 15 minutos. 

A criança 4, com comprometimento de um hemicorpo, 

não esperou as instruções e começou a tocar os botões 

com o membro não comprometido, quando solicitada 

utilizou o membro superior direito (comprometido). 

Conseguiu realizar a tarefa com auxílio duas vezes e 

depois queria novamente utilizar o membro não 

comprometido. Não mostrou interesse pela tela do 

computador, mas às vezes notava a musica. A criança 

ficou na sala por um período aproximado de 15 minutos. 
A criança 6, nunca tinha tido contato ou visto um 

computador e no inicio estava um pouco assustada e 

com medo. Foi explicado que era um jogo, e mostrado a 

seqüência e os movimentos que deveria realizar. Depois 

que iniciou e percebeu que havia som, sentiu-se mais à 

vontade e começou a explorar os botões. Apresentou 

dificuldade para tocar com dedos aduzidos e em 

extensão sendo autorizado a tocar com dedos aduzidos e 

fletidos. Ao ser questionado sobre o que tinha achado do 

jogo disse que gostou muito de ficar apertando os 

botões. A criança ficou na sala por um período 

aproximado de 15 minutos. 

Não foram observados sinais de fadiga, ou seja, 

tremores, sudorese, diminuição na velocidade do 

movimento e diminuição na amplitude de movimento, 

durante a aplicação dos exercícios em nenhuma das 

crianças e adolescentes. 

Foram verificados com sete fisioterapeutas se o 

aparelho proporcionava o treinamento correto dos 

movimentos necessários para digitação como 

determinado no protocolo.   

Os mesmos permaneceram na sala durante a aplicação 

apenas observando as atividades que estavam sendo 

realizadas e que respondesse a um questionário (Figura 

7) avaliando se o dispositivo proporcionou o 

treinamento correto dos movimentos e se houve 

motivação da criança durante sua utilização. 
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Questionário para Avaliação do Dispositivo 
Profissão - ______________________ Data - ____/____/____ 

 

Especialidade - _______________Tempo de atuação - ______ 

 

Dê sua opinião seguindo a escala abaixo: 

5 – Muito bom  4 – Bom 3 – Razoável  2 – Precário   1 - Ruim 

 

1 – Os movimentos podem proporcionar uma melhor 

movimentação de punho e mão 

(  ) 5 (  ) 4 (  ) 3 (  ) 2  (  ) 1 

 

2 – O dispositivo motiva a criança a fazer os exercícios 

(  ) 5 (  ) 4 (  ) 3 (  ) 2  (  ) 1 

 

3 – As frases musicais são interessantes 

(  ) 5 (  ) 4 (  ) 3 (  ) 2  (  ) 1 

 

4 – O dispositivo tem design adequado para crianças 

(  ) 5 (  ) 4 (  ) 3 (  ) 2  (  ) 1 

 

5 – O acesso ao teclado é possível à criança com déficit motor 

(  ) 5 (  ) 4 (  ) 3 (  ) 2  (  ) 1 

 

Fig. 7. Questionário aplicado aos fisioterapeutas. 

 
 

Escala Questão1 Questão 2 Questão 3 Questão4 Questão 5 

Muito bom 42,9% 100% 28,6% 57,1% 42,9% 

Bom 57,1%  71,4% 28,6% 57,1% 

Razoável    14,3%  

Precário      

Ruim      

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabela 1. Resultado do questionário aplicado aos 

fisioterapeutas. 

 

Os resultados do questionário mostram que os 

fisioterapeutas consideraram que o dispositivo promove 

a execução dos movimentos indicados para a 

reabilitação do punho e mão sendo que o formato do 

dispositivo não dificulta o acesso ao teclado e a 

realização dos exercícios. Por outro lado nem todos 

acharam o design, formato do jogo apropriado para as 

crianças. Portanto o protótipo deveria ser melhorado 

neste item na versão final. 

 

4. Conclusão 
Com o auge da informática, o uso do computador tem 

despertado um grande interesse nas crianças com déficit 

motor.   A combinação de imagens dinâmicas e efeitos 

sonoros proporcionou uma atividade interativa entre o 

equipamento e a criança. Esse é um ponto muito 

importante que deveria ser melhor aproveitado quando 

se pensa num processo de reabilitação. 

Assim, os resultados obtidos nesta pesquisa mostram 

que esse jogo poderia auxiliar os fisioterapeutas a 

aplicar os exercícios necessários a reabilitação visando à 

digitação, já que as crianças ao entrarem em contato 

com o dispositivo e o jogo de computador mostraram-se 

ansiosas para iniciar a terapia. 

No decorrer da sessão foi constatada à perseverança e 

insistência das crianças e principalmente dos 

adolescentes para dar continuidade ao jogo, apesar da 

dificuldade motora. Aquelas que não conseguiram 

realizar os movimentos corretamente tentaram corrigi-

los para melhorar o desempenho no jogo. 

A dificuldade motora não trouxe frustração para as 

crianças que não conseguiam seguir a seqüência 

estipulada, ao contrário, observou-se uma vontade geral 

de tentar tocar o dispositivo para poder ouvir as frases 

musicais. O que foi reforçado pelas solicitações por 

sons diferentes, o que aumenta o atrativo pelo processo 

de reabilitação. Colaborando o que é descrito na 

literatura [4] a respeito do ritmo como facilitador da 

aprendizagem motora. 

 Com certeza o dispositivo poderá auxiliar no processo 

de reabilitação dos movimentos de punho e mão, pois 

estimulou a realização de movimentos corretos e 

motivou a criança a executar as atividades programadas. 
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Resumo 
Recursos de informática vêm sendo cada vez mais 

utilizados no auxílio à inclusão educacional dos 

portadores de deficiência auditiva. Este trabalho tem 

como principal objetivo oferecer um software, para ser 

utilizado como um recurso adicional para o aprendizado 

da língua brasileira de sinais – LIBRAS. Os usuários 

podem ser não só pessoas portadoras de deficiência 

auditiva, como também ouvintes interessados na língua 

de sinais. Além da LIBRAS, é utilizada no trabalho, a 

simbologia SignWriting. Através da disposição em 

menus de palavras e situações cotidianas, a utilização de 

figuras animadas (gifs), simbologia SignWriting e 

vídeos, o software promove a tradução direta dos 

diversos temas dos menus. Foi realizada uma pesquisa 

de vocabulário costumeiro e de alguns conceitos 

abstratos, considerados de difícil compreensão para o 

portador de deficiência auditiva. Foi utilizada a 

ferramenta computacional Macromedia Flash MX, onde 

um ambiente agradável e de fácil manuseio é 

implementado. Pretende-se, com isso, fornecer mais um 

subsídio facilitador no processo de inclusão social das 

pessoas portadoras de deficiência auditiva. 

 

1. Introdução 
Inclusão social tem sido tema de grandes reflexões na 

sociedade. Buscam-se, cada vez mais, alternativas na 

oferta de oportunidades às pessoas com necessidades 

especiais. Oportunidades essas que, para resgatar a 

cidadania desses indivíduos, perpassam pelo acesso à 

educação, saúde, lazer, trabalho, enfim tudo o que um 

cidadão tem direito. Pessoas com necessidades especiais, 

especificamente com deficiência auditiva, necessitam de 

um amparo especial no que tange à comunicação.  A 

pessoa com surdez enfrenta muitas barreiras, já que 

mesmo sendo a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 

considerada e legalizada como a primeira língua para a 

comunidade surda, a sociedade brasileira não se 

encontra preparada para comunicar-se com esses 

indivíduos. Com isso, as dificuldades já começam na 

família, depois na escola, atingindo toda uma 

convivência social. Segundo a Lei N.º 10.436, de 24 de 

abril de 2002, as escolas públicas devem estar 

preparadas para receber o aluno surdo, seja utilizando 

intérpretes, seja através de professores conhecedores da 

LIBRAS. Além disso, há a responsabilidade de garantir 

a acessibilidade desses indivíduos à comunicação, além 

de outras medidas que visem a inclusão da pessoa com 

surdez. No entanto, observa-se que, o que é de direito, 

ainda não acontece de fato. A pessoa portadora de 

deficiência auditiva enfrenta, ainda, muitas dificuldades 

ao acesso e permanência na escola, tendo seu 

aprendizado prejudicado e, conseqüentemente, suas 

conquistas sociais. 

Este trabalho também visa despertar uma maior 

preocupação com os Portadores de Necessidades 

Especiais no Centro Federal de Educação Tecnológica 

da Paraíba, o CEFET-PB, onde possam ser criados 

incentivos na elaboração de projetos, eventos e 

pesquisas que favoreçam os portadores de deficiências.  

Pretende-se com este trabalho, oferecer à pessoa com 

surdez, uma ferramenta de apoio ao processo de 

aprendizagem da LIBRAS. Através do software, Será 

ofertado um vocabulário básico com palavras utilizadas 

de forma mais rotineira associadas a um vídeo, à palavra 

escrita em português e o símbolo correspondente em 

SignWriting. Pretende-se que o software possa ser 

utilizado também por pessoas ouvintes que queiram 

aprender a linguagem de sinais e comunicar-se com 

pessoas surdas. Dessa forma, pode-se realizar um maior 

intercâmbio entre ouvintes e não-ouvintes, colaborando 

no processo de construção da inclusão da pessoa com 

deficiência auditiva na sociedade. 

 
2. A Educação da Pessoa Portadora de 

Deficiência Auditiva 
No passado, os deficientes auditivos eram considerados 

incapazes de ser ensinados, por este motivo não 

freqüentavam escolas. Apenas no final do século XV, 

têm-se registros de pessoas ouvintes que tentaram 

ensinar aos deficientes auditivos. Temos como exemplo 

o italiano Giralamo Cordamo, que usava sinais e 

linguagem escrita neste propósito, como também o 

monge beneditino espanhol, Pedro Ponce de Leon, que 

utilizava sinais, treinamento da voz e leitura de lábios na 

tentativa de educar os deficientes auditivos. Nos séculos 
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seguintes alguns professores dedicaram-se à educação de 

deficientes auditivos, como por exemplo, Samuel 

Heinicke e Moritz Hill (Alemanha) e Alexandre Graham 

Bell (Canadá e EUA) [1]. 

Em 1857 o professor francês, surdo, Hernest Huet veio 

ao Brasil a convite de D. Pedro II para então fundar a 

primeira escola para meninos surdos: o Imperial 

Instituto de Surdos Mudos, hoje, Instituto Nacional de 

Educação de Surdos, o INES, mantido pelo governo 

federal. 

No século XX, o número de escolas para deficientes 

auditivos aumentou, assim como o aprimoramento do 

tratamento dispensado a esta camada social, garantindo 

assim o direito de todos à educação e contribuindo para 

a integração destes em escolas regulares.  

Com o objetivo de disponibilizar um meio, onde a 

criança portadora de deficiência auditiva, bem como a 

sociedade em geral, possa ter acesso a um vocabulário 

cotidiano, este trabalho traz uma diversidade de palavras 

cotidianas, ilustradas através de figuras animadas (gifs) e 

a utilização da simbologia SignWriting. 

 

3. O Bilingüismo 
É considerado bilíngüe aquele que fala com facilidade 

duas línguas, embora revele maior performance quanto à 

língua materna. Os deficientes auditivos estão 

atualmente em situação social de bilingüismo, ou seja, 

tanto utilizam a língua de sinais como a língua oral, ou 

língua portuguesa. 

Utilizando a língua oral e a de sinais, o deficiente 

auditivo desenvolve melhor a capacidade cognitiva e 

intelectual através da capacidade visual. Enquanto 

crianças, o deficiente pode aprender facilmente as duas 

línguas, já que segundo o psicólogo Benjamim Bloom, 

50% da inteligência se desenvolve antes dos quatro anos 

de idade e 80% antes do oito anos. [2] 

Atualmente, com os avanços nas pesquisas sobre as 

línguas de sinais, verifica-se a importância do contato 

precoce com as duas línguas. Esta é a chamada Filosofia 

de Educação Bilíngüe. Aprendendo a língua oral, o 

portador de deficiência auditiva tanto pode utilizar a 

própria língua falada como a leitura labial. 

Este trabalho auxilia na educação bilíngüe, pois o 

software apresenta a significação das palavras tanto na 

língua de sinais, através de vídeos, como na língua oral, 

com a tradução imediata da palavra na língua 

portuguesa. 

 

4. A Língua de Sinais 
A língua de sinais é uma linguagem rica e completa. 

Possui modos específicos, estrutura e gramática. Além 

de se organizar no cérebro do indivíduo surdo da mesma 

forma que a língua oral ou falada. 

Existem diferentes línguas de sinais para cada 

comunidade de surdos. Há a língua de sinais americana 

(ASL), por exemplo, e a brasileira: a LIBRAS, que é 

usada pelos deficientes auditivos dos grandes centros 

urbanos do Brasil. 

A LIBRAS possui os níveis de análise de quaisquer 

outras línguas, assim pode ser considerada como um 

instrumento lingüístico. Estes níveis de análise se 

referem à estrutura, significado, formação das palavras, 

unidades que constituem uma língua e contexto 

conversacional. 

Para os deficientes auditivos a língua de sinais é a sua 

linguagem natural. O que não significa dizer que o 

aprendizado da língua oral não seja importante. Ao 

aprender a língua oral, o indivíduo estará estimulando o 

uso da fala, pois pela falta de um retorno do som da sua 

própria voz, há grandes prejuízos na produção e 

percepção da fala.  

Prejuízos na comunicação trazem, por conseguinte, 

problemas no aprendizado e nas relações sociais como 

um todo.  Para o desenvolvimento e o aprimoramento da 

fala em pessoas com deficiência auditiva, existem 

trabalhos de terapia de educação vocal que oferecem 

uma realimentação visual em substituição à 

realimentação auditiva. Dessa forma, os portadores de 

deficiência auditiva aprendem a controlar as 

características de suas vozes que se encontram 

desordenadas, como intensidade, velocidade e ritmo, 

dentre outros [3-6]. 

 

5. A Escrita e os Deficientes Auditivos 
É difícil imaginar o cotidiano de um indivíduo sem a 

experiência da escrita em sua língua cotidiana. Não 

existe um sistema de escrita de língua de sinais que seja 

vastamente aceito e utilizado. Os deficientes auditivos 

não desenvolveram um sistema de escrita para registrar 

em papel as mensagens expressadas pelos gestos das 

línguas de sinais. 

Existiram tentativas de representar as línguas de sinais, 

porém apenas uma é amplamente utilizada atualmente: o 

SignWriting. O pioneiro nesta tentativa foi um deficiente 

auditivo francês, Roch Amboise Bebian. Em seguida 

vieram William Stokoe, estudando a língua de sinais 

americana, e depois o sistema HamNoSys, criado para 

ser instrumento técnico dos lingüistas [8]. 

Foi necessário que os lingüistas reconhecessem que as 

línguas de sinais são línguas completas como as orais, e 

não códigos expressados por gestos convencionados, 

para que começassem a surgir sistemas de escrita 

efetivos. 

 

6. O SignWriting 
Este sistema de escrita para línguas de sinais foi criado 

por Valerie Sutton em 1974. Valerie criou um sistema 

para escrever suas coreografias (DanceWriting) e 

despertou a curiosidade de pesquisadores da língua de 

sinais dinamarquesa, que estavam em busca de uma 

forma de escrever os sinais [9]. 

O SignWriting consiste em um alfabeto com 

características gráfico-esquemáticas, de leitura bastante 

intuitiva, que permite combinar seus símbolos de 

maneira a registrar “por escrito” a forma visual dos 

gestos. Estes símbolos representam a configuração das 

mãos, movimentos, posições espaciais em que os 
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movimentos e contatos feitos, expressões faciais, dentre 

outros. Vale salientar que o SignWriting pode ser 

utilizado para escrever qualquer língua de sinais 

independente da nacionalidade. 

Assim como a escrita passou a ser padronizada com a 

invenção da imprensa, o SignWriting tem o objetivo de 

padronizar a escrita da língua de sinais e a vivência da 

escrita como uma ferramenta de aprendizagem 

indispensável.  

Na Figura 1 pode ser visualizado um exemplo em 

SignWriting. 

 

 
Fig. 1. A Palavra café (coffee) em SignWriting. 

Fonte: http://www.signwriting.org. 

 

7. O Software – Dicionário Clique Amigo 
Este software tem a proposta de auxiliar no cotidiano da 

criança portadora de deficiência auditiva, 

disponibilizando gratuitamente uma ferramenta de 

consulta de vocabulário costumeiro. 

O Dicionário Clique Amigo foi desenvolvido de maneira 

visualmente agradável e de fácil manuseio, dividido em 

seções e subseções, onde o deficiente auditivo, sua 

família, ou qualquer pessoa interessada em conhecer um 

vocabulário cotidiano na língua de sinais e língua oral, 

pode encontrar variados temas. São exemplos de temas 

disponíveis: animais, alimentos, cores, números, 

pessoas, dentre outros. Ao acessar um dos temas 

disponíveis, uma lista de palavras relacionadas aparecerá 

para que uma nova escolha seja feita. Para tanto, foi 

utilizada uma ferramenta computacional de 

desenvolvimento gráfico, o Macromedia Flash MX. O 

Dicionário foi denominado de Clique Amigo e será 

disponibilizado em CDs, distribuídos gratuitamente em 

instituições de ensino. 

A Figura 1, mostrada a seguir, ilustra um exemplo de 

aquisição através do Dicionário Clique Amigo. Os temas 

são explorados de forma simples e objetiva. O usuário 

ao escolher uma determinada palavra, obterá a sua 

representação em LIBRAS através de um vídeo, além da 

representação da palavra em Sign Writing. A tela ilustra, 

ainda, uma figura representativa da palavra em destaque. 

Informações adicionais, como os responsáveis pela 

implementação do software, objetivos do trabalho 

desenvolvido, bem como contato, ficam disponíveis em 

localizados no canto esquerdo da tela do menu de 

exibição, como mostrado na Figura 2. 

Temas como alimentos, números, documentos pessoais, 

material de higiene pessoal, estados da federação, meios 

de transporte, meios de comunicação, entre outros.  

O software apresenta uma ambiente agradável, de fácil 

manuseio e com um conjunto de frases com mensagens 

motivadoras. O mesmo pode também ser utilizado por 

professores de LIBRAS de forma a auxiliá-los no ensino 

da língua a crianças surdas ou não. Importa, 

efetivamente que as escolas utilizem os recursos de 

informática disponíveis para que a criança, o jovem ou o 

adulto possa aprender a se comunicar mais e melhor. 

 

 
Fig. 2. Aspecto do Dicionário Clique Amigo. 

 

É possível acrescentar, sempre que necessário, novas 

palavras, frases que façam parte do cotidiano dos 

usuários.  

Pretende-se, com o uso deste software, facilitar a 

comunicação das pessoas portadoras de deficiência 

auditiva, seja no lar ou na escola. 

O parecer CNE/CEB nº 17/2001 e Resolução CNE/CEB 

nº 02 de 11/09/2001, institui Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, e determina que 

as escolas devem promover o processo de inclusão dos 

portadores de deficiência auditiva em escolas que 

tradicionalmente eram de ouvintes [9]. Porém, quando 

esta inserção acontece, as pessoas com deficiência 

auditiva podem passar por um processo de exclusão ou 

fracionamento.  

A exclusão acontece quando em uma sala de aula a 

grande maioria é de ouvintes e não acontece a 

comunicação entre os alunos ouvintes e não-ouvintes. Já 

o fracionamento acontece quando o número de ouvintes 

e deficientes auditivos é equivalente. Onde a turma fica 

dividida em dois grupos que também não se comunicam. 

Para que a inclusão e a comunicação aconteçam da 

melhor maneira possível, é necessário que ocorra uma 

preparação e implantação de meios de comunicação. Já 

que este será um processo individual para cada aluno e 

de reorganização institucional para a escola como um 

todo. 
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O Dicionário Clique Amigo faz o papel de um meio de 

comunicação, pois auxilia no aprendizado de palavras 

cotidianas, onde o professor, o diretor e a família, por 

exemplo, podem encontrar, de maneira simplificada, 

uma forma de obter uma rápida comunicação com a 

pessoa portadora de deficiência auditiva. O software, 

contribuindo para o aprendizado da LIBRAS tanto para 

os ouvintes como para as deficientes auditivos, torna-se 

instrumento relevante no processo de inclusão social. 

 

8. Conclusão 
A construção do software implementado representa mais 

do que a construção de um recurso adicional para o 

portador de deficiência auditiva. É uma forma simples 

de procurar meios de proporcionar, aos alunos de cursos 

superiores, uma forma de utilizar os seus conhecimentos 

na construção do processo de inclusão social.  É parte de 

um trabalho de conscientização de que todos podem 

realizar alguma ação efetiva neste sentido. 

A informática, com seus inúmeros recursos, pode ser 

utilizada para construir pontes entre as pessoas. A 

sociedade, como um todo, tem a responsabilidade de 

acolher a todos. No entanto, isso não deve ser feito de 

forma paternalista, na cultura da piedade. 

Pessoas que têm alguma deficiência, seja ela física, 

auditiva ou mental, têm os seus direitos, como também 

as suas habilidades, seus talentos. É preciso, no entanto, 

que lhes sejam oferecidas mais oportunidades como o 

acesso e permanência na escola, a profissionalização, o 

ingresso no mercado de trabalho para que seja exercida, 

verdadeiramente a sua cidadania. 

No caso das pessoas portadoras de deficiência auditiva, 

há um grande fator que dificulta o processo de inclusão: 

a barreira da comunicação.  

Este software será mais um apoio para vencer este 

obstáculo, contribuindo para o processo de inclusão 

social. 

Que outras áreas do ensino tecnológico possam também 

trabalhar nesse processo. Ao aluno, na sua fase de 

formação, já pode ser mostrado que cada um pode fazer 

a diferença, diminuindo a distância entre as pessoas. 

Cada vez mais têm surgido tecnologias assistivas e, cada 

um, na sua área de atuação, seja mecânica, construção 

civil, informática, entre outras, podem participar deste 

processo. Estarão não só contribuindo na construção da 

cidadania dos portadores de deficiência, ao melhorar sua 

qualidade de vida, como também da sua própria 

cidadania. 
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Resumo  
A acessibilidade da Comunidade Surda à Rede Básica 

de Saúde é ainda um tema pouco explorado no meio 

científico. Diversas conquistas jurídicas desta 

coletividade consolidam seus direitos de acesso, por 

exemplo: a legislação que reconhece a Língua de Sinais 

como Língua oficial desta minoria- sociolingüística 

cultural, exige a presença de intérpretes em 

estabelecimentos públicos, tais como Unidades Básicas 

de Saúde. Em contra partida à obrigatoriedade da 

presença do intérprete nesses equipamentos, o SUS, 

apesar de consolidar princípios inclusivos, referencia 

essa população aos níveis secundários e terciários da 

atenção. A pesquisa visa identificar  fragilidades 

concernentes ao acesso dessa população às UBSs. 

Realizaram-se 5 entrevistas. Os resultados demonstram 

dificuldades no acesso, categorizadas como: 1. Barreiras 

Comunicativas (marcação de consulta por telefone, 

ausência de intérprete, desconhecimento sobre a 

Comunidade Surda, etc) 2. Fragilidades estratégicas nas 

Políticas Públicas (políticas “ouvintizantes”, falta de 

legenda em português/sinais, falta de profissionais 

qualificados, etc) 3. Queixas Gerais (demora no 

atendimento ou de má qualidade, etc). Há um 

descompasso das expectativas e demandas entre 

usuários Surdos e Unidades de Saúde. 

 

1. Introdução 
No âmbito mundial estima-se que aproximadamente 

0,1% das crianças nasçam com deficiência auditiva 

severa e profunda (NORTHERN & DOWNS, 1991). 

Mais de 4% das crianças consideradas de alto risco são 

diagnosticadas como portadoras de deficiência auditiva 

de grau moderado a profundo e 10 em 1000 estudantes 

em idade escolar têm perda neurossensorial / perda 

permanente (ASHA,1993). Nos países desenvolvidos, 

um em cada 1.000 habitantes é surdo, enquanto que nos 

subdesenvolvidos o número cresce para 4 em cada 100. 

No Brasil, 3,4% da população brasileira, ou seja, 5,73 

milhões de pessoas, são portadoras de “deficiência 

auditiva” (IBGE- CENSO, 2000).  

É do conhecimento da comunidade científica e de parte 

da própria comunidade de Surdos que a surdez demanda 

uma abordagem social diferenciada que permita à 

pessoa Surda estar em contato com a língua da 

comunidade, além de poder ter ferramentas que 

promovam a sua acessibilidade à maior quantidade 

possível de informações.  

De acordo com os dados oferecidos pela Comissão de 

Direitos Humanos da Federação Mundial dos Surdos 

(World Federation of the Deaf - WFD) em 1995, 

aproximadamente 80% das pessoas surdas do terceiro 

mundo não recebem nenhuma educação básica, ou seja, 

uma imensa quantidade de surdos está fora do sistema 

escolar e foi excluída muito antes de terminar o ensino 

fundamental.  

Na cidade de São Paulo, há poucos serviços públicos ou 

filantrópicos de atendimento especializados e 

apresentam fila de espera de 3 a 6 anos por parte da 

criança e sua família. Esse tempo é suficiente para 

prejudicar a Pessoa Surda em seu desenvolvimento, uma 

vez que se considera a primeira infância como o período 

crítico para o desenvolvimento global do ser humano.  

A Lei federal 10.436 de 24 de abril de 2002 que 

reconhece a LIBRAS (Língua de Sinais Brasileira) 

como a Língua Oficial dos Surdos e exige a presença do 

intérprete ou funcionário público fluente na Língua “em 

todos os estabelecimentos prestadores de serviços, 

instituições financeiras e os órgãos da administração 

publica direta ou indireta”. Outras leis específicas da 

Cidade de São Paulo, também terão impacto direto 

sobre os serviços de saúde como a Lei estadual de 

nº10.958,  de 27 de novembro de 2001,  que também   

reconhece como Oficial a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras e dá outras providência, ou ainda  segundo o 

Decreto municipal nº41.986, de 14 de maio de 2002, 

Art.1º - a lei nº13.304, de 21 de janeiro de 2002, que 

reconhece, no âmbito de São Paulo, a Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS como língua de instrução, meio 

comunicação objetiva e de uso corrente da Comunidade 

Surda. 

Confluentemente, o SUS, reafirma a defesa dos 

princípios universalizantes e regionalização do sistema 

através das Leis 8080 e 8142 de 1990, assim como em 

diretrizes das Normas de Operacionalização Básica em 

Saúde (NOBS) e Normas Operacionais de Assistência 

da Saúde (NOAs), situando a população de maneira 

indistinta, sem restrições, respeitando e incentivando a 

valorização das diferenças, reafirmando o acesso, a 

integralidade, a equidade e a participação social. 
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Da mesma forma a concepção da Promoção aponta para 

a valorização da rede social. Na Carta de Otawa 

(Canadá, 1986) conceitua -se a Promoção de Saúde 

"como o processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste 

processo". E acrescenta-se que "para atingir um estado 

de completo bem estar físico, mental e social, os 

indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, 

satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o 

meio ambiente". 

O mesmo documento afirma ser a “saúde um conceito 

positivo (enfatiza recursos sociais, pessoais e 

capacidades físicas), um recurso para os 

desenvolvimentos sociais, econômicos e pessoais, assim 

como uma importante dimensão da qualidade de vida. 

Atribui um papel de protagonista a homens e mulheres, 

considerados nas ações de promoção, como 

potencialmente capazes de vir a controlar os fatores 

determinantes da sua saúde". 

Dentre os sete princípios que caracterizam as iniciativas 

da Promoção da Saúde, segundo a  Organização 

Mundial de Saúde (OMS), os valores sociais e as ações 

múltiplas que procuram abarcar a saúde da população se 

apresentam como concepção holística, 

intersetorialidade, empowerment, participação social, 

eqüidade, ações multiestratégicas e sustentabilidade 

(NASCIMENTO & SCICOLLI, 2003).  

Neste contexto, a elaboração de Políticas Públicas 

Saudáveis relacionadas à questão da sustentabilidade 

tem sido historicamente favorecida em diversos 

momentos.  

Já consolidada na legislação a participação popular, por 

exemplo, significaria, neste contexto, “uma força social 

imprescindível para fazer sair do papel as conquistas e 

impulsionar as mudanças necessárias”. (VALLA, 1998)  

 

2. Objetivo 
Identificar deficiências na promoção do acesso da 

Comunidade Surda aos serviços de saúde. 

 

3. Método 
- Compilação da legislação vigente sobre o tema e 

coleta de documentos oferecidos pela Comunidade 

Surda e documentos oficiais do SUS  (Secretaria do 

Estado da Saúde e do Município de São Paulo) 

- 5 entrevistas (duas com  membros  do executivo do 

governo -  Secretarias de Saúde Estadual e Municipal -, 

e duas com membros da Comunidade/usuários) 

 
4. Resultados 

Agruparam-se as queixas relativas às barreiras 

comunicativas, às políticas públicas voltadas para a 

Comunidade Surda e queixas consideradas  

'inespecíficas' (aquelas relativas aos serviços de saúde 

que, no entanto, podem ser verbalizadas pelo conjunto 

da população, não apresentando especificidade própria 

ao Surdo). 
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Entrevista 1 
Representante da 

Comunidade 

Surda 

Entrevista 2 
Mãe de criança 

Surda 

Entrevista 3 
Setor da Saúde 

(Municipal) 

Entrevista 4 
Setor da Saúde 

(Estadual) 

Informações 
Bibliografias 
(SUS/Comun
idade)  

Legislação 

1.Barreiras  

Comunicativas:  

-marcação de 

consulta por 

telefone, 

 

-falta de interprete 

-profissionais que 

não reconhecem e 

não sabem lidar  

com os Surdos  

 

-Ex. Surdos 

confundidos com 

deficientes 

mentais, 

recepcionista grita 

o nome na sala de 

espera, mesmo 

depois de ser 

avisada que trata-

se de pessoa 

Surda, medico que 

fala, fala e a 

pessoa não 

entende, formas 

muito 

artificializadas de 

contado, sem 

expressão, super 

proteção dentre 

outros 

comprometendo a 

compreensão do 

que é  dito.   

1.Barreiras 

Comunicativas:  

-mãe fala pelo 

Surdo,  é 

interprete dele. 

(apesar de não 

dominar a língua), 

 

-profissionais não 

sabem que a 

criança é  Surda e 

não sabe se 

comunicar com 

ele.  

-  

-Não têm 

paciência. 

  1.Barreiras 

Comunicativas: 

-necessária 

comunicação de 

maneira mais 

eficiente, 

 

-não sabe se 

LIBRAS é  a 

solução 

1.Barreiras 

Comunicativas: 

 

- Não citada.  

 1.Barreiras 

Comunicativas: 

 

-Insumos 

Tecnológicos 

sugeridos para 

utilização no 

trato entre e com 

os Surdos para a 

facilitação da 

comunicação 

com os mesmos:  

 
[A]

Aparelhos de 

Amplificação 

Sonora 

Individual 

(AASI), TDD 

(aparelho 

telefônico 

adaptado), 

Despertador e 

Relógio com 

vibrador, 

Adaptações 

luminosas à 

campainhas, 

telefones, babás- 

eletrônicas, 

Aparelhos 

celulares 

(mensagens e 

LIBRAS), e- 

mail, fax, etc. 

1.Barreiras 

Comunicativas: 

 

-Reconhecimento  

da LIBRAS  - Língua  

Oficial dos Surdos-  e 

 exige a presença do 

intérprete ou 

funcionário público 

fluente na 

 Língua “em todos  

os estabelecimentos 

públicos". Segundo a 

 Lei Federal 10.436 /02, 

lei estadual de 

nº10.958/01 e municipal:

nº41.986/02  

 

2. Políticas 

Públicas: 

-falta  de legenda 

e intérpretes em 

campanhas  de 

massa como 

vacinação, 

dengue, etc. 

- crítica às 

políticas 

que o 

'ouvintizam', 

2. Políticas 

Públicas 

-recebe LOAS e 

transporte 

gratuito, mesmo 

assim não 

consegue fazer 

uso do aparelho 

doado pelo 

governo, pois não 

têm dinheiro para 

pilhas e 

2. Políticas Publicas 

- reconstrói 

história da inserção 

de profissionais 

reabilitadores na 

rede (antes 

contratados pela 

Secretaria da 

Educação, hoje 

contratados pela 

Saúde, ampliando  o 

número destes 

2. Políticas 

Publicas 

-acredita que a 

população está 

contemplada  com  

equipamentos/ 

serviços 

especializados(as-

sociações, 

hospitais e centros 

de reabilitações).  

-sugere buscada 

 2. Políticas Públicas: 

Portarias da Política 

Nacional de Saúde 

Auditiva 

 

Portaria  institui a 

triagem universal. 

Triagem audiológica  

obrigatória a todos os 

neonatos.   

 

- Lei que institui a 

                                                 
[A]

 Síntese de material escrito e ilustrado (arquivo power- point) por surdo adulto graduado como Tecnólogo. Nesta 

apresentação ele apresenta insumos tecnológicos utilizados corriqueiramente entre membros da comunidade Surda de 

nível sócio – econômico médio / alto.    
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tentam 

transformar o 

surdo num 

ouvinte normal. 

Exemplo: 

distribuição de 

aparelhos e 

cirurgias de 

implante coclear. 

que deve ser 

repensada e 

expandida. 

“falta conhecer a 

vida dos Surdos”. 

confecção de 

moldes 

auriculares.  

-Serviços 

especiais muito 

distantes. 

“falta tudo!"  

 

-fila preferencial 

-  não usa esse 

recurso porque 

acha errado, só 

quando a criança 

esta passando 

muito mal 

 

 

profissionais na 

rede) 

- elogia Portarias  

da Política 

Nacional da 

 Saúde Auditiva 

-  ênfase na 

reabilitação do 

Surdo (contratação 

de profissionais nos 

postos para 

realização de 

terapias). 

população surdas 

através de escolas. 

-Não há  queixas 

oficializadas desta 

população para o 

SUS/ Ouvidoria 

SES-SP     

doação de aparelhos 

auditivos por parte do 

governo federal 

Brasileiro.  

-  3.Queixas 

inespecíficas 

-profissionais 

atendem com ma 

vontade, 

qualidade  do 

atendimento ruim 

-diagnostico e 

encaminhamento 

para descobrir a 

surdez feito em 

outro lugar apesar 

de freqüentar 

posto 

- não há vagas 

- demora para 

conseguir 

agendamento 

- “difícil para 

todos” 

3.Queixas 

inespecíficas : 

- não citado 

3.Queixas 

inespecíficas 

 

- dificuldade de 

acesso por motivos 

sócio- econômicos 

3.Queixas 

inespecíficas: 

 

- não citado 

 

Tabela 1. Categorias de análise das dificuldades no acesso da população Surda 
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Pode-se pensar em superar a barreira comunicativa 

advinda da Surdez, já que muitos dos instrumentos 

técnicos utilizados em nossa sociedade podem veicular 

informações escritas e visuais, ou informações que não 

se restrinjam aos sinais sonoros, o que, atualmente, não 

tem sido muito explorado em benefício desta população. 

Não há indícios de muitos estudos que diagnostiquem o 

quadro de exclusão e o grau de satisfação desta 

população em relação aos recursos oferecidos pela/na 

Rede Básica de Saúde. 

Dada a representação social do Surdo com relação a 

essas ferramentas tecnológicas, a Saúde Pública poderá 

contribuir de forma direta para com essa população. 

Tais dados serão úteis ao favorecimento do Ensino à 

Distância, da Comunicação em Massa (mídia, imprensa 

televisiva...), da Usabilidade e da própria Inclusão 

Digital. 

As inovações tecnológicas são cada vez mais eficientes 

no trânsito de informações em tempo real e podem 

facilmente adequar-se à Comunidade Surda. 

Refletir sobre instrumentos tecnológicos (insumos, 

reorganizações de serviços e outras inovações) pode 

auxiliar nas políticas públicas inclusivas resolvendo 

problemas até então vistos como insolúveis pela 

sociedade e que algumas vezes assume as diferenças 

como incompatibilidades. Interfaces que lidem com as 

duas línguas: LIBRAS (Língua de Sinais Brasileira) e o 

Português, ou Instrumentos pouco explorados de 

tecnologia simples e de baixo custo, podem ser 

utilizados para a Inclusão Social do Surdo, auxiliando a 

equipe de Saúde e a própria Comunidade Surda.  

A garantia do acesso da Comunidade Surda à rede 

Básica, significa não só a quebra das barreiras 

comunicativas, mas o exercício, fruto do esforço de 

compreensão do conceito Saúde, de forma ampliada e 

também das prescrições do SUS em relação a relevância 

de seu traço inclusivo e regionalizante. Ao descobrir a 

Comunidade Surda,  descobre-se a (na) especificidade 

do grupo novas formas de se comunicar e descobre-se 

principalmente a riqueza, a diversidade que o mesmo 

apresenta internamente. 
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Resumo 

A Educação a Distância (EAD) amplia o 

alcance da modalidade de ensino presencial já que 

fornece aos indivíduos, independentemente do local 

onde moram ou tempo disponíveis, a oportunidade de 

iniciar ou complementar seus estudos. O objetivo deste 

trabalho é projetar e implementar a Educação a 

Distância como ferramenta educacional para os 

portadores de Paralisia Cerebral do tipo Atáxica e ou 

Atetóide, que atue não como substituto do professor, 

mas como um instrumento de apoio auxiliando-o no 

processo de transmissão de conhecimento e fornecendo 

mecanismos para que o mesmo possa acompanhar a 

aprendizagem dos alunos e a eficiência das estratégias 

didáticas aplicadas de forma a incluir socialmente estes 

alunos que por barreiras arquitetônicas e ou sensórias 

sofram limitações de acesso à educação convencional.    

Palavras chaves: Alunos especiais, paralisia cerebral, 

atetóide, atáxica e educação à distância. 

 

 

1. Introdução 
Atualmente, a rede tradicional de ensino não 

tem conseguido suprir a demanda crescente por 

educação, seja ela formal, ensino fundamental, médio e 

superior, seja informal, cursos de capacitação 

profissional, formação cívico-social, etc., como 

ressaltam diversos textos pelos mais diversos tipos de 

comunicação. Tal demanda tem sido causada tanto pela 

rápida evolução da tecnologia, que conseqüentemente 

provoca o dinamismo do saber, onde, nem sempre o que 

se aprende hoje, servirá para alguma coisa amanhã, 

como pela globalização da economia, que tem 

provocado uma acirrada disputa entre empresas e 

profissionais pelo mercado globalizado. Sendo assim, os 

mais preparados terão mais chances de vencer. A 

Educação a Distância (AED) colabora com a mudança 

do paradigma educacional, centrado no ensino, para um 

novo modelo, centrado na aprendizagem, exigindo uma 

mudança de perfil de alunos e professores. Aos 

primeiros, cabe uma atitude mais ativa, autodidata, 

participativa, assumindo uma maior responsabilidade no 

processo de aprendizagem, enquanto que aos 

professores, que deixam de ser a fonte única do 

conhecimento, cabe assumir um papel de orientador, 

incentivador e facilitador, focalizando mais o 

planejamento e acompanhamento das atividades dos 

alunos, do que propriamente, a transmissão de 

conhecimentos [2]. 

Antes do uso das redes de computadores, 

grande parte dos softwares desenvolvidos com 

finalidades de uso educacional concentrava-se em 

atividades de cunho individual, limitando - se, desta 

forma, o seu uso no apoio de estratégias importantes 

como o trabalho cooperativo em grupos. Com o uso 

das redes, o quadro passa a ter nova configuração. 

Computadores estão começando a ficar cada vez 

menos associados ao processo ensino / aprendizagem 

individualizado, seja em laboratório, salas de aula ou 

residências, para assumir uma conotação de interação / 

troca / cooperação de dimensões psicossociais mais 

amplas.  

Isso abre uma perspectiva ímpar para os 

portadores de necessidades especiais, os quais 

representam uma grande parte da sociedade, que 

foram excluídos da educação convencional e postos 

em escolas distintas e em sua maioria instituições não 

governamentais que visam à educação relativa ao trato 

domiciliar e não no âmbito de inclusão social onde 

estes alunos especiais são excluídos do mercado de 

trabalho e da socialização que a educação 

convencional proporciona. A educação a distância 

destaca-se como a parte da educação que mais está e 

estará sendo afetada pelos avanços e aplicações que 

vêm ocorrendo para atender necessidades específicas, 

face às limitações de pessoas no âmbito mental, físico-

sensorial e motoras com repercussões nas dimensões 

sócio-afetivas [9]. 

 Além dessas dificuldades, muitas pessoas 

portadoras de necessidades especiais, por problemas 

de barreiras arquitetônicas e sociais, obrigam-se a 

interromper sua formação, ficando no isolamento, sem 

possibilidades de desenvolvimento e auto-formação. 

A utilização de recursos de informática na 

área de educação especial representa um importante 

papel no sentido de facilitar e socializar a produção 

dos conhecimentos culturalmente construídos e que se 

encontram fora do alcance dos portadores de 

necessidades especiais. A limitação do indivíduo, 

quando portador de necessidade especial, tende a 

tornar-se uma barreira a este aprendizado. 

Desenvolver recursos de acessibilidade é uma maneira 

concreta de neutralizar as barreiras e inserir esse 

indivíduo em ambientes “ricos” para a aprendizagem. 
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A educação especial é definida por modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Assim, ela perpassa 

transversalmente todos os níveis de ensino, desde a 

educação infantil ao ensino superior. Esta modalidade 

de educação é considerada como um conjunto de 

recursos educacionais e de estratégias de apoio que 

estejam à disposição de todos os alunos, oferecendo 

diferentes alternativas de atendimento.    

 Neste artigo é apresentado o estudo e 

desenvolvimento de um modelo de Educação a 

Distância para portadores de necessidades especiais com 

Paralisia Cerebral do tipo atetóide e ou atáxica. 

 

2. O Sistema educacional à distância 
para alunos especiais, com paralisia 

cerebral do tipo atáxica e ou atetóide: 
uma ferramenta educacional. 

 
O sistema educacional a distância para alunos 

especiais, com paralisia cerebral do tipo atáxica e ou 

atetóide (EAED), é uma ferramenta WEB de apoio aos 

alunos portadores de necessidades especiais (portadores 

de paralisia cerebral). O EAED é uma ferramenta que 

será utilizada por qualquer instituição de ensino que 

atende ou atenderá estes alunos, permitindo gerenciar os 

vários cursos oferecidos pela instituição, bem como 

usuários e material didático. O EAED terá algumas 

adaptabilidades em seus recursos para facilitar o uso por 

parte de seus usuários [1]. Serão proporcionados aos 

usuários alguns modelos de órteses como soluções de 

adaptações para hardware, visando uma maior 

comodidade dos mesmos, haja vista que os alunos 

portadores de Paralisia Cerebral do tipo atáxica e ou 

atetóide, necessitam de órteses para os membros 

inferiores, como principal adaptação para utilização dos 

meios tecnológicos para web. O portador de paralisia 

cerebral atetóide apresenta sempre um tônus muscular 

instável e flutuante, aparecendo movimentos 

involuntários e in-coordenados que dificultam a 

atividade voluntária. São características as trocas 

bruscas de tônus muscular, passando de um tônus 

diminuído ou normal à hipertonia ou vice-versa. O 

portador de paralisia cerebral atáxica caracteriza-se por 

transtornos do equilíbrio, hipotonia muscular e falta de 

coordenação em atividades musculares voluntárias.  

No EAED cada curso é composto por um 

número de módulos, onde o administrador do sistema 

poderá aplicar gestão administrativa, podendo incluir, 

alterar e excluir a qualquer momento um curso. O 

professor devidamente habilitado para ministrar um 

curso a alunos portadores de necessidades especiais 

poderá realizar e executar o planejamento de seu 

material didático, distribuindo a ementa em módulos, 

tendo a sua disposição fóruns, Chat, suporte a vídeo e 

imagens, e terá liberdade de disponibilizar seus módulos 

utilizando as metodologias de ensino mais 

convenientes à sua especialidade.  

O material didático de cada módulo será 

transmitido aos alunos matriculados no curso através 

de aulas expositivas, fóruns, Chat ou outro recurso 

definido pelo professor, enquanto que o aprendizado 

será acompanhado por meio de atividades propostas 

pelo professor e desenvolvidas pelos alunos, aplicando 

um aprendizado construtivista de forma lúdica 

motivado pela troca de informações entre alunos e 

professores.  

Os alunos do EAED irão adquirir novos 

conhecimentos no conforto de seu meio, já que o 

ambiente de utilização passa a ser amplo no aspecto da 

utilização da ferramenta, pois pode ser utilizado em 

parceria com a rede convencional de ensino e ou 

individualmente já que se trata de um ambiente WEB, 

proporcionando assim que os alunos tenham, a 

qualquer tempo e local devidamente preparado para o 

acesso, os módulos dos respectivos cursos oferecidos 

pela instituição.  

O EAED é uma ferramenta que possibilita a 

sua total adaptação a qualquer instituição, sendo 

possível atender números variados de alunos, 

dependendo somente da estrutura e investimentos 

propostos para este fim. O objetivo principal do 

EAED é informatizar um modelo de Educação a 

Distância para alunos especiais portadores de paralisia 

cerebral do tipo Atáxica e ou Atetóide, utilizável para 

qualquer instituição de ensino seja especialista em 

portadores de necessidades especiais ou uma 

instituição convencional.  

 

3. Adaptações físicas ou órteses 
  

São todos os aparelhos ou adaptações fixadas 

utilizadas no corpo do aluno e que facilitam a 

interação do mesmo com o computador. Utilizam-se 

recursos ou adaptações físicas, que muitas vezes são 

bem eficazes para auxiliar no processo de 

aprendizagem dos alunos.   

Uma postura correta é vital para um trabalho 

eficiente no computador. Alguns alunos portadores de 

paralisia cerebral têm o tônus muscular flutuante 

(atetóide), fazendo com que o processo de digitação se 

torne lento e penoso, pela amplitude do movimento 

dos membros superiores na digitação [10].   

Um recurso utilizado é a pulseira de pesos, 

mostrada nas Figuras 1 e 2, que ajuda a reduzir a 

amplitude do movimento causado pela flutuação no 

tônus, tornando mais rápida e eficiente a digitação. Os 

pesos na pulseira podem ser acrescentados ou 

diminuídos, em função do tamanho, idade e força do 

aluno.  
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Fig. 1. - Pulseira de peso e teclado fixo 

 

 
Fig. 2. - Estabilizador de punho e abdutor de polegar com 

ponteira para digitação 

 

3. Adaptações de hardware 
 

As adaptações de hardware são todos os 

aparelhos ou adaptações presentes nos componentes 

físicos do computador, nos periféricos, ou mesmo, 

quando os próprios periféricos, em suas concepções e 

construção, são especiais e adaptados. Um dos recursos 

mais simples e eficientes como adaptação de hardware é 

a máscara de teclado (ou colméia), ilustrado nas Figuras 

3 e 4. “Trata-se de uma placa de plástico ou acrílico 

com um furo correspondente a cada tecla do teclado, 

que é fixada sobre o teclado, a uma pequena distância 

do mesmo, com a finalidade de evitar que o aluno com 

dificuldade de coordenação motora pressione, 

involuntariamente, mais de uma tecla ao mesmo tempo. 

Esse aluno deverá procurar o furo correspondente à 

tecla que deseja pressionar”[9].  

 

 
Fig. 3. - Máscara de teclado encaixada no mesmo.  

 

 
Fig. 4. - Máscara de teclado sobreposta o mesmo. 

 

 

 

4. Conclusões 
  

A Educação a Distância aparece como 

alternativa à modalidade de educação presencial, dada 

a possibilidade de ampliar o seu alcance. Em virtude 

da facilidade de acesso, disponibilidade e recursos de 

interação existentes, a Internet vem surgindo como 

mídia altamente promissora para a aplicação da EAD. 

Contudo, deve-se estar atento para que não haja uma 

massificação do ensino, para que não se perca o 

compromisso com o processo pedagógico e, enfim, 

para que o aluno não se sinta isolado, desmotivado, 

mas sim, participativo e também responsável pelo 

decurso de sua aprendizagem.   

Todavia, é importante ressaltar que o uso do 

computador na educação especial não deve ser visto 

com o propósito de substituir o professor e, sim, como 

instrumento auxiliar, apoiando as atividades dos 

professores e alunos, conseqüentemente, 

incrementando o processo de aprendizagem.   

Atendendo a estes requisitos, neste trabalho, foi 

especificado, modelado e implementado como 

protótipo de um ambiente para ser empregado na 

Educação a Distância para portadores de paralisia 

cerebral do tipo atáxica e ou atetóide, que ao mesmo 

tempo em que possibilita a transmissão de 

conhecimento ao aluno, de modo adaptado às suas 

necessidades, provê mecanismos que facilitam o 

trabalho do docente, no acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos e eficiência das estratégias 

didáticas aplicadas. 

 

5. Resultados 
 

A partir da análise das funcionalidades 

disponibilizadas pelo sistema EAED, podem ser 

citadas as seguintes contribuições: 

• Promove uma atitude mais ativa, autodidata e 

participativa do aluno; 

•  Permite que o professor altere dinamicamente a 

micro-estratégia aplicada em um módulo de 

ensino; 

• Fornece mecanismos que propiciam a 

colaboração entre os alunos, através da troca de 

mensagens e, entre aluno e professor, pela 

disponibilização do julgamento sobre cada 

atividade executada pelo aluno; 

• Propicia uma forma de avaliação autêntica, já que 

podem ser usados vários tipos de artefatos e 

critérios de avaliação; 

• Possibilita o desenvolvimento de outras 

habilidades do aluno, como capacidade crítica, 

iniciativa, criatividade, independência, etc; 

• Permite o acompanhamento individual do aluno 

ao longo do tempo; 

• Fornece subsídios ao professor para as tomadas 

de decisões. Através do registro histórico das 

informações em seu perfil instrucional, o 
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professor poderá analisar todo o seu planejamento 

didático, desde o planejamento da disciplina, ao 

planejamento dos módulos de ensino e atividades 

aplicadas; 

• Possibilita ao professor assumir uma atitude de 

orientador, facilitador e incentivador; 

Pode ser aplicada para qualquer instituição de ensino, 

presencial ou semi-presencial. 

 

6. Perspectivas Futuras 
Visualizando a continuidade deste trabalho, 

iremos implementar as seguintes atividades: 

a) Implementação de mecanismos para o 

acompanhamento de outros tipos de sessões, como por 

exemplo: debates síncronos, debates assíncronos, 

seminários, videoconferências, etc. 

b) Implementação de mecanismos para o 

acompanhamento de outros tipos de necessidades 

especiais, como por exemplo: Auditiva, Tetraplégicas, 

etc. 

c) Pesquisa de técnicas de inteligência artificial, a fim 

de aumentar a capacidade inteligente do sistema; 

d) Especificar, modelar e implementar o CEAED 

profissional do professor, integrado ao seu perfil 

instrucional, e dedicado a especializar professores para 

o ensino especial tratado neste trabalho.   

Vale ressaltar que o modelo empregado neste 

projeto é o modelo tradicional de ensino a distância, 

onde poderão surgir novas pesquisas o que propicia a 

constante busca pelo aperfeiçoamento do sistema.   

A educação tradicional é de alto custo. O 

ensino a distância proporciona uma redução 

significativa de custos para os governos e instituições 

de ensino, abrangendo um número considerável de 

alunos com a mesma qualidade no ensino.   

Ao aprofundar os conhecimentos na área de 

informática na educação, o professor torna-se cada vez 

mais seduzido a apresentar novas propostas. Tal 

fascínio é proveniente da complexidade advinda da 

interdisciplinaridade envolvida (medicina, pedagogia, 

psicologia, computação), que faz com que sempre 

existam outras soluções possíveis, com o objetivo de 

aumentar a qualidade da aprendizagem.  
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Resumen 
Este trabajo se enmarca en el área de las tecnologías de 

rehabilitación de personas hipoacúsicas. 

Si bien hoy en día el avance de las audioprótesis y la 

tecnología han llevado a la obtención de equipos 

miniatura con gran fidelidad en su respuesta que se 

adaptan a las necesidades de los usuarios, su costo es en 

muchos casos inaccesible. El objetivo de este trabajo 

fue diseñar y desarrollar un dispositivo de comunicación 

inalámbrico de bajo costo para el aula que se utilice en 

instituciones educativas para hipoacúsicos. 

Ventajas del  equipo: 

• Bajo costo utilizando tecnología accesible en el 

mercado Argentino, 

• Utilización de componentes que podrán 

encontrarse en el mercado durante al menos 10 

años más, para hacer repetible el proceso de armado 

del equipo. 

• Posibilidad de libertad de movimiento mientras 

es usado ya que la transmisión es inalámbrica (FM) 

El sistema de FM consiste en un transmisor y uno o más 

receptores que son usados por las personas con la 

discapacidad. La señal es transmitida desde el emisor 

directamente al oído del niño por ondas de FM. 

 

1. Introducción 
La audición es la vía habitual para adquirir el lenguaje, 

uno de los más importantes atributos humanos. El 

lenguaje permite a los seres humanos la comunicación a 

distancia y a través del tiempo, y ha tenido una 

participación decisiva en el desarrollo de la sociedad y 

sus numerosas culturas. El lenguaje y la audición son las 

principales vías por la que los niños aprenden lo que no 

es inmediatamente evidente, y desempeña un papel 

central en el pensamiento y el conocimiento. Como el 

habla es el medio de comunicación fundamental en 

todas las familias-excepto en aquellas en que los padres 

son sordos-, la sordera es un impedimento severo cuyos 

efectos trascienden ampliamente la imposibilidad de 

hablar. 

El diagnostico precoz de la hipoacúsia, la rehabilitación 

y la educación del oído previenen la consecuencia más 

importante de la hipoacúsia infantil: crecer sin lenguaje. 

El facilitar el acceso al mundo de los sonidos y hacer 

que se desarrollen con los demás sentidos desarrollados, 

permite a los niños entrar en la sociedad y en un mundo 

desconocido para ellos. 

2. Hipoacúsia Infantil 
La hipoacúsia es un trastorno caracterizado por pérdida 

o disminución de la audición que puede afectar a uno o 

a los dos oídos.  

La deficiencia auditiva tiene un efecto negativo en la 

calidad de la vida porque afecta la comunicación con la 

familia, amigos y colegas y puede resultar en 

aislamiento social, depresión, pérdida de empleo, 

disfunción cognitiva, reducida autoestima y pérdida de 

la independencia. 

Desde muy temprana edad los niños incorporan el 

sonido de su voz y la de sus padres y tratan de imitarlos, 

progresando luego en forma gradual, de palabras 

aisladas y frases cortas a oraciones completas y más 

elaboradas. En lo que respecta al desarrollo del 

lenguaje, los niños con problemas auditivos pasan por la 

misma etapa de los que oyen en forma normal, pero 

necesitan de un equipo que haga de nexo entre el 

exterior y su problema de disminución auditiva. 

Los trastornos auditivos deberían detectarse lo antes 

posible, para permitir la modificación de la plasticidad 

de las estructuras del sistema sensorial y de esta manera 

lograr que los niños puedan tener un mayor desarrollo 

cognitivo, social, afectivo, emocional y lingüístico.   

Hoy en día uno de cada mil niños de nuestra sociedad 

presenta algún tipo de hipoacúsia, la mayoría provienen 

de familias de bajos recursos. Esto se debe a que la 

hipoacúsia es consecuencia en muchos casos de mala 

alimentación o de enfermedades (otitis, madres con 

varicela, rubéola u otra eruptiva, complicaciones de 

resfríos, etc.). En estas familias los recursos económicos 

no son suficientes para tener acceso a la medicación o 

vacunación que podría prevenir el resultado de una 

complicación de oído o una posterior hipoacúsia. 

Durante los primeros años de vida del niño, tienen lugar 

la mayoría de los procesos intelectuales, lingüísticos y 

sociales. Es imprescindible la detección precoz de una 

deficiencia auditiva congénita adquirida en ese periodo, 

dada la repercusión que reviste sobre los aspectos 

relevantes de la comunicación: audición, habla y 

lenguaje 

 

3. Equipo de Transmisión FM 
Los sistemas de FM consisten en un transmisor 

(micrófono) que se ubica cerca de la boca del hablante 

primario (en el caso del niño pequeño, la persona que lo 

cuida, en el caso del escolar, el maestro) y un receptor 
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que es usado por el niño. La señal es transmitida desde 

el emisor directamente al oído del niño por ondas de 

FM, lo cual reduce los efectos negativos del ruido de 

fondo y la distancia. Son  útiles en el ámbito escolar y 

en los niños pequeños para las situaciones de la vida 

cotidiana que son auditivamente desfavorables (como 

los viajes en coche, las salidas, las comidas, etc.).  

 

Transmisor  Receptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Diagrama en bloques. 

 

El equipo que se desarrolló consiste en dos 

unidades básicas: El transmisor y El receptor con los 

auriculares. Trabaja con transmisión de señales 

inalámbricas moduladas en FM (en la fig.1. indicadas 

como OR: Ondas de radio). 

 

4. Transmisor 

El transmisor tiene cuatro bloques: el transductor de 

entrada, el amplificador, el modulador y la antena de 

salida. 
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Fig. 2. Circuito del transmisor. 

 

Para la construcción de esta etapa fueron necesarios 

cuatro transistores, de los cuales tres se emplean en el 

paso de baja frecuencia. 

Se ha utilizado un micrófono “electret” que contiene en 

su interior un preamplificador a FET  

Se eligió este micrófono por las cualidades que reúne en 

cuanto a tamaño, ancho de banda, resistencia a los 

golpes, alta sensibilidad y bajo costo. 

La señal de BF existente en la entrada se transfiere a la 

base del primer transistor  TR1. Este transistor  

procederá a preamplificar la señal con una ganancia en 

tensión de unas 40 veces. 

La señal presente en el colector de TR1, mediante el 

condensador C5, se transferirá a la base del transistor 

TR2. Este junto con TR3 constituye la etapa final de 

amplificación antes de entrar en la etapa de modulación. 

En el colector de TR3 tendremos una tensión variable 

proporcional al valor de la amplitud de la señal de BF 

que llegue al amplificador. 

Si  empleamos una tensión variable para alimentar la 

siguiente etapa obtendremos una señal Modulada en 

Frecuencia (FM). 

La modulación de la señal se hace directamente en la 

base del transistor por medio de la señal que llega a ese 

punto. Con el fin de que esa señal amplificada no sature 

el transistor se coloca P1 (potenciómetro)  

La señal de AF generada en esta última etapa deberá ser 

aplicada a una antena para poder irradiarse en el 

espacio. 

 

 

 
 

Fig. 3. Transmisor. 

 

 

5. Receptor 

Se encontró en el mercado un integrado que permite 

realizar un receptor de FM eliminando de los circuitos 

enorme cantidad de bobinas y filtros cerámicos, por esto 

se utilizo el integrado TDA.7000.  

En el interior de TDA.7000, existe un circuito 

denominado FLL que automáticamente procede a 

corregir la frecuencia del oscilador local en sentido 

inverso a la desviación de frecuencia existente en la 

señal de FM, obteniendo así además un eficaz control 

automático de frecuencia que hace altamente estable el 

enganche de frecuencia de la emisora captada. 
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Fig. 4. Circuito del receptor. 

 

A esta etapa se agregó un amplificador de potencia 

estéreo. 

El circuito general está alimentado por 9 volt. La 

potencia que es capaz de entregar la segunda etapa en 

ambos canales es del orden de 0,3 wat, suficiente para 

excitar el casco estéreo. 

La señal captada por la antena se transfiere al punto de 

unión de los dos condensadores C1 y C2 que situados en 

paralelo con la bobina L1, constituyen el circuito de 

sintonía de entrada. 

Para poder convertir a 70 KHz la señal de AF captada y 

llevarla al valor de la IF existente en el interior del 

TDA.7000, es necesario un oscilador local capaz de 

generar una señal de AF cuya frecuencia resulte sólo 70 

KHz más baja que la recibida en la antena. Esta función 

la desempeña la bobina L2 conectada a las patas 5 y 6 

del integrado. 

Para modificar la frecuencia del oscilador local, se 

coloco un diodo varicap (DV1 en el esquema). 

Aplicando a este diodo una tensión variable, que se 

toma del curso del potenciómetro R6, se puede 

sintonizar el transmisor en caso de que la frecuencia se 

modifique. 

Para aumentar la estabilidad de la sintonía se alimenta al 

TDA.7000 con una tensión de 5 volt, suministrada por 

un integrado estabilizador. 

El integrado TDA.7000 procede a efectuar internamente 

todas las funciones necesarias a un receptor. Es decir, 

amplifica las señales de AF captadas, genera la 

frecuencia local, efectúa la conversión de frecuencia, 

amplifica la señal de IF, demodula la FM y preamplifica 

la señal de BF de amplitud más que suficiente para 

excitar un final de potencia. 

Antes del potenciómetro de volumen está la etapa de 

atenuación de los agudos y de amplificación de las 

frecuencias mas bajas, para obtener una señal de BF de 

alta fidelidad. 

Del cursor del potenciómetro de volumen, la señal se 

transfiere al gate del fet FT1 que actúa como adaptador 

de impedancia. De allí la señal entra al IC3, obteniendo 

el la salida de este una señal pseudos esteréa.  

 

 
Fig. 5. Receptor y auriculares. 

 

6. Etapa de Sintonización 
Para sintonizar ambos equipos se dejo fijo el CV  del 

transmisor en un lugar donde no captara otras emisoras 

y se varió el DV1 (varicap) del receptor hasta obtener en 

los auriculares la salida de la señal presente en la 

entrada del trasmisor. Se dejo una excursión mínima de 

este diodo varicap para sintonizar el receptor durante su 

uso en caso de que la frecuencia del transmisor varíe. 

 

7. Equipo con Baterías Recargables 
El equipo esta alimentado por baterías recargables, 

posibilitando el continuo uso de éste sin dependencia de 

la compra de nuevas baterías. 

El transmisor esta alimentado por una batería de 

níquel/cadmio de 9Volt. Con su cargador respectivo 

para ser directamente conectada a la línea de 220volt. 

Cada uno de los receptores esta equipado por una 

batería de 9V construida con 6 pilas de níquel/hierro de 

1.5V cada una (tienen la ventaja de no poseer memoria 

como las de Ní/Cad). Con su cargador respectivo para 

ser directamente conectada ala línea de 220V. 

El equipo transmisor consume 12mA. La pila que se 

eligió para alimentar el circuito tiene una capacidad de 

corriente de 100mAh y 9Volt. Este consumo garantiza 

una larga autonomía de las pilas, 8 horas. 

El equipo transmisor consume en promedio 20mA. La 

pila con la que se alimenta el circuito tiene una 

capacidad de corriente de 600mAh y 9V. Este consumo 

garantiza una larga autonomía de las pilas, 30 h. 

 

8. Resultados 
Las pruebas que se realizaron en la escuela se hicieron 

durante el horario escolar. 

Se tomaron dos grupos:  

• Grupo I: Alumnos mayores de 12 años 

• Grupo II: Alumnos menores de 12 años 

En ambos casos las pruebas fueron en sus aulas de 

trabajo normal, habitaciones de 4x4 metros 

aproximadamente, en presencia de su maestra y la 

directora o subdirectora de la escuela. 

Se realizo de la siguiente manera: 

a) Se le pidió a los chicos que tenían audífono que se 

los retiraran, ya que una doble amplificación 

podría ser perjudicial para ellos. 
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b) Se les explicó que el equipo receptor poseía dos 

perillas, una de control de volumen y la otra para 

sintonizar el equipo en caso de que éste se saliera 

de frecuencia con el transmisor. Y se les colocó los 

auriculares. 

c) La maestra, que poseía el transmisor, hizo 

preguntas a los chicos pidiendo que respondieran 

(nombre, edad, nombre de padres y hermanos entre 

otras). Luego nombró los compañeros pidiendo 

que los señalaran a mediad que los nombraba. 

Estas preguntas se hicieron permitiendo que el 

niño tuviera acceso a la lectura de los labios de la 

maestra. 

d) El punto c) se repitió, pero con la diferencia que 

esta vez la maestra se tapo los labios con un 

cuaderno, obligando así a los chicos a responder 

sólo a lo que escuchaban sin apoyo de la lectura 

visual de labios.  

A continuación de describen las características de cada 

uno de los niños y la respuesta que tuvieron a la prueba 

realizada. 

Grupo I: 

 Nombre: Maico 

Edad: 15 años 

Discapacidad: Hipoacúsia 

Respuesta: Buena. 

 Nombre: Daiana 

Edad: 12 años 

Discapacidad: Hipoacúsia bilateral de causa 

desconocida 

Respuesta: Buena 

 Nombre: Gustavo 

Edad: 12 años 

Discapacidad: Hipoacúsia 

Respuesta: Buena  

 Nombre: Alfredo 

Edad: 14 años 

Discapacidad: Hipoacúsia 

Respuesta: Muy Buena 

 Nombre: Hernán 

Edad: 14 años 

Discapacidad: Hipoacúsia con problemas 

asociados 

Respuesta: Buena 

 Nombre: Marcos 

Edad: 14 años 

Discapacidad: Hipoacúsia 

Respuesta: buena 

 Nombre: Belén 

Edad: 12 años 

Discapacidad: Hipoacúsia 

Respuesta: Muy Buena 

 Nombre: Celina 

Edad: 14 años 

Discapacidad: Hipoacúsia con problemas 

asociados 

Respuesta: Buena 

 Nombre: Nicolás 

Edad: 12 años 

Discapacidad: Hipoacúsia con problemas sobre 

agregados 

Respuesta: Buena 

 Nombre: Carla 

Edad: 12 años 

Discapacidad: Hipoacúsia 

Respuesta: Muy Buena 

 

Grupo II: 

 Nombre: Melisa 

Edad: 11 años 

Discapacidad: Hipoacúsia 

Respuesta: Muy Buena 

 Nombre: Daniela 

Edad: 11 años 

Discapacidad: Hipoacúsia con problemas de 

Procesamiento auditivo central 

Respuesta: Buena a la audición pero con 

problemas para hablar 

Se realizo la prueba haciendo que señalara en un 

cuaderno el objeto que escuchaba. 

 Nombre: Cecilia 

Edad: 11 años 

Discapacidad: Hipoacúsia 

Respuesta: Muy buena  

 Nombre: Emmanuel 

Edad: 11 años 

Discapacidad: Sordera Profunda 

Respuesta: Mala 

 Nombre: Rocío 

Edad: 10 años 

Discapacidad: Hipoacúsia moderada 

Respuesta: Regular 

 Nombre: Federico 

Edad: 11 años 

Discapacidad: Hipoacúsia con Hiperquinesia 

Respuesta: Buena 

 

9. Conclusiones 
Los resultados de las pruebas realizadas en niños con 

hipoacúsias puras e hipoacúsias asociadas a otras 

discapacidades en la “Escuela de Educación Especial 

para Sordos José A. Terry”, fueron en general 

satisfactorios. La implementación del equipo en la 

escuela fue aprobada por las autoridades de la misma.  
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Resumo 
O objetivo deste trabalho é mostrar o resultado final e a 

conclusão do tratamento estatístico dos dados relativos a 

divulgação de um questionário difundido na Internet 

entre as entidades que trabalham com deficientes 

físicos, que teve como objetivo verificar as 

características dos pacientes brasileiros amputados do 

membro superior. A idéia de realizar tal questionário 

partiu da necessidade de se obter informações mais 

precisas sobre os pacientes amputados, para direcionar 

melhor a pesquisa sobre próteses, já que estes dados não 

são encontrados na literatura ou em órgãos 

governamentais ou não, como visto no artigo publicado 

na edição anterior deste congresso, onde foram 

mostrados os resultados preliminares desta pesquisa. 

Pode-se observar neste artigo que o número de respostas 

adicional não alterou significativamente os resultados 

apresentados no artigo preliminar. 

 

1. Introdução 
Este artigo traz o tratamento estatístico dos dados 

relativos a fase de divulgação de um questionário [1], 

difundido na Internet entre algumas das entidades que 

trabalham com deficientes físicos no Brasil, desde o 

início do ano de 2001, que teve como objetivo verificar 

as características dos pacientes brasileiros amputados do 

membro superior. Este questionário surgiu da 

necessidade de se obter informações mais precisas sobre 

os pacientes amputados brasileiros, visando direcionar 

melhor a pesquisa sobre próteses, já que estes dados não 

são encontrados na literatura ou em órgãos 

governamentais ou não. Neste questionário [1] é 

perguntado ao paciente várias das suas características 

sociais, se ele realiza atividades de físicas e de 

fisioterapia, e principalmente sobre sua amputação e 

sobre suas experiências com próteses. Os resultados 

preliminares desta pesquisa foram mostrados em uma 

versão anterior deste mesmo congresso [2], que mostrou 

os resultados obtidos até maio de 2003.  

 

 

 

 

2. Resultados 
Até o encerramento da pesquisa na Internet (no dia 5 de 

junho de 2004), houveram 49 respostas válidas deste 

questionário. Pode-se observar que o número de 

respostas adicional não alterou significativamente os 

resultados apresentados no artigo anterior [2] e que 

representam uma ínfima parcela do total de pacientes 

deste tipo no Brasil (apenas parte dos que tem acesso à 

Internet). Porém esta afirmação é empírica, já que no 

censo de 2000, o IBGE apenas contabiliza o total de 

pessoas (466.937 pessoas – aproximadamente 0.275% 

do total de pessoas residentes no Brasil) com uma falta 

de membros ou de parte dele (perna, braço, mão, pé ou 

dedo polegar), e não especifica o número de pacientes 

com cada tipo de amputação em particular [3].  

Dos participantes que responderam o questionário 

disponível na Internet, objeto deste trabalho, 24.49% 

pertencem ao sexo feminino e 75.51% ao masculino, 

como se pode observar no gráfico mostrado na figura 1. 

 

 
Fig. 1. Total de participantes, dividido por sexo. 

 

Destes participantes, a maioria encontra-se entre os 16 e 

45 anos (figura 2) e 97.96% consideram-se brancos 

(figura 3). Grande parte tem o segundo grau ou está 

cursando (ou já terminou) a graduação, como pode ser 

visto na figura 4, característica esta observada em todos 

usuários de Internet no Brasil [4]. Sua renda familiar 

pode ser vista no gráfico mostrado na figura 5, cuja 

maioria está entre R$758,00 e R$3783,00, que na época 

em que se iniciou a pesquisa (em meados de 2001) 

correspondia entre 5 e 25 salários mínimos, 

aproximadamente. 
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Fig. 2. Faixa etária dos participantes. 

 

 
Fig. 3. Etnia dos participantes. 

 

 
Fig. 4. Grau de escolaridade dos participantes. 

 

 
Fig. 5. Renda familiar média. 

 

Foi perguntado aos participantes se eles praticavam 

algum tipo de fisioterapia: maioria não pratica nenhum 

tipo (figura 6). Dentre os participantes, a distribuição 

das atividades praticadas podem ser vistas no gráfico da 

figura 7. 
 

 
 

Fig. 6. Quantidade de tipos de atividades de fisioterapia 

realizadas. 

 

 
 

Fig. 7. Tipo de atividade de fisioterapia realizada. 

 

Foi perguntado ao participante, qual a sua faixa de peso 

e sua faixa de altura, e de acordo com a sua resposta, foi 

montado o gráfico mostrado na figura 8, que mostra, 

com um erro de 0.3%, a categoria de peso dos 

participantes. Observa-se que um número muito elevado 

(41.67%) de participantes está fora do peso normal 

(estas faixas foram obtidas da ABESO – Associação 

Brasileira para o Estudo da Obesidade [5]). 

 

 
Fig. 8. Categoria de peso média (IMC – Índice de Massa 

Corporal) dos participantes. 

 

Também foi perguntado se o participante praticava 

algum tipo de atividade física, e verificou-se que mais 

da metade não pratica (figura 9). Dos praticantes pode-

se ver na figura 10 a freqüência das atividades físicas 

durante a semana e no gráfico mostrado na figura 11 

quais os tipos de atividades que são mais praticadas. 
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Fig. 9. Quantidades de participantes que pratica algum tipo de 

atividade física. 

 

 

 

 

 
Fig. 10. Freqüência das atividades físicas praticadas. 

 

 

 

 
Fig. 11. Tipos de atividades de físicas realizadas. 

 

 

 

Em relação ao uso de algum tipo de prótese pelos 

participantes, verificou-se que menos da metade (figura 

12) já utilizou algum tipo. 

 

 
Fig. 12. Quantidade de participantes que usaram ou não algum 

tipo de prótese. 

 

Dos usuários, a maioria utilizou apenas um tipo de 

prótese (figura 13), e a maioria das próteses usadas são 

ou foram a do tipo estética seguida da prótese 

mioelétrica (figura 14). Este dado é refletido no nível de 

satisfação, que pode ser visto na figura 15, onde se 

observa que a maioria dos usuários gostou do tipo de 

prótese usada. Em relação à insatisfação, a principal 

reclamação dos usuários diz respeito à característica 

antropomórfica (figura 16), ou seja, o paciente deseja 

uma prótese que se pareça com a mão natural e não 

chame a atenção, ao mesmo tempo que seja barata e 

possa realizar diversas funções. 

 

 

 
Fig. 13. Quantidade de tipos de próteses usadas pelos 

participantes. 

 

 

 

 
Fig. 14. Tipo de prótese usada. 

 

 

 

 

 
Fig. 15. Nível de satisfação a respeito das próteses usadas. 
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Fig. 16. Motivos da Rejeição, Insatisfação ou Indiferença em 

Relação ao Uso da Prótese. 

 

 

Foram feitas várias perguntas aos pacientes relativas ao 

nível de amputação e à sua localização. 44.90% dos 

pacientes tem uma amputação do lado direito, enquanto 

22.45% tem uma amputação bilateral (figura 17), com a 

maioria das amputações ocorrendo desde os dedos até 

amputações no terço proximal do antebraço, como visto 

no gráfico da figura 18. A principal causa das 

amputações, segundo os participantes é o acidente no 

trabalho, que vai desde acidentes causados durante a 

operação de máquinas até choques de alta-tensão, 

seguidos dos acidentes automobilísticos, que juntos 

representam mais de 50% das causas listadas (figura 

19). 

 

 

 
 

Fig. 17. Lado da amputação. 

 

 

 

 

 
Fig. 18. Nível da amputação 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19. Causa da amputação. 

 

Ao final do questionário, o paciente era questionado 

sobre qual a função de preensão ele julgava ser a mais 

importante, e verificou-se que a maioria considera a 

garra palmar como a função mais importante, seguida 

da pinça tridigital, de precisão e força, da garra de força 

e, como visto na figura 20.  

 

 

 

 
Fig. 20. Função de preensão mais votada. 
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De posse destes dados, a criação da prótese 

antropomórfica multifunção “Mão de São Carlos” [6] é 

justificável, já que se destina a substituir a mão, para 

amputações até o terço medial do antebraço e pretende 

reproduzir, de forma antropomórfica, três funções da 

mão: a pinça tridigital, a garra de força e a preensão 

lateral. A pinça tridigital consegue substituir as pinças 

de força e precisão; a garra palmar pode ser substituída 

pela garra de força ou a própria pinça tridigital em 

alguns casos. A não inclusão da garra palmar é 

explicada pelo fato de que apenas os três primeiros 

dedos serão reproduzidos, de forma que não seria viável 

realizar tal função. 

 

3. Conclusões 
A Internet não se mostrou um meio eficiente de 

divulgação do questionário, por isso ainda se mantém a 

necessidade da segunda fase desta pesquisa: enviar, 

através do correio, uma cópia para o máximo de 

entidades que tratam com deficientes físicos, visando 

um espaço amostral mais significativo. 

Esta fase ainda não foi iniciada, por motivos que 

compreenderam principalmente a falta de recursos 

necessários. 

Fica claro que os resultados apresentados não são 

representativos da maioria da população brasileira com 

alguma falta de membro (apenas, aproximadamente, 

0.01% do total deste tipo de paciente [3]) e acredita-se 

que uma pesquisa mais ampla, envolvendo órgãos 

governamentais, como o IBGE, deva ser realizadas para 

se verificar o potencial desta aplicação. Porém, os 

resultados aqui apresentados apontam para uma direção 

na qual as pesquisas envolvendo o desenvolvimento de 

próteses para membros superiores no Brasil devem 

nortear-se. 
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Resumen 
La formación en Internet, Ofimática, Maquetación y  

Edición proporciona nuevas oportunidades, personales y 

profesionales, a las personas con discapacidades. Los 

alumnos con limitaciones en brazos y manos utilizan  

ayudas para manejar los sistemas informáticos que sin 

ellas les resultaría imposible usar. De su elección 

dependen no sólo las posibilidades operativas del 

alumno sino también su seguridad, confianza en sí 

mismo y autoestima, siendo estos aspectos esenciales en 

el aprendizaje. Durante la realización de una Tesis 

Doctoral que analiza dificultades de estos alumnos en 

diversos entornos educativos se desarrolló la versión 

española de la Psychosocial Impact of Assistive Device 

Scale (PIADS), desarrolladas por Day y Jutai [1], con el 

fin de disponer de un instrumento que permitiera 

evaluar  el estado emocional del alumno respecto a sus 

ayudas asistivas como paso previo a su instrucción. 

Aunque el estudio no ha concluido, los primeros 

resultados indican una correlación entre los efectos de 

las ayudas y su  progreso en el aprendizaje.  

 

1. Introducción  
Las nuevas Tecnologías Informáticas y de 

Comunicaciones (TICs) están favoreciendo la aparición  

de soluciones alternativas para controlar las viviendas, 

comunicarse, trabajar, estudiar o disfrutar del tiempo 

libre. Para muchas personas con discapacidades, esas  

soluciones son una opción preferente para mejorar su  

calidad de vida.  

Las personas con discapacidades en los miembros 

superiores utilizan ayudas asistivas para manejar los   

equipos y soluciones telemáticos. Pero las ayudas, que 

les habilitan para utilizarlos, también condicionan lo 

que pueden hacer, cómo tienen que hacerlo e influyen 

en su estado emocional positiva o negativamente. Sus 

logros dependen en gran parte de que se sientan 

motivados y predispuestos a usar las nuevas soluciones 

y de que desarrollen una estrategia de manipulación del 

material informático que les proporcione los resultados 

esperados.   

Durante el aprendizaje de informática u otras disciplinas 

en las que se utilizan programas o materiales en formato 

digital, los alumnos que usan ayudas asistivas tienen 

dificultades atribuibles a diversas causas. Unas se deben 

a falta de usabilidad del material utilizado, otras a 

incompatibilidades entre las diversas herramientas o 

entre estas y el software. Esos problemas suponen una 

carga adicional intelectual y emocional para estos 

alumnos. Si a ello se añadiera que las ayudas asistivas 

no les proporcionaran confianza en que puedan manejar 

el material y aprender, seguridad en que pueden 

demostrar lo que han aprendido y disposición para 

plantearse nuevas metas, el riesgo de que se sintieran 

frustrados o desinteresados sería considerable. Por ello, 

es conveniente asegurar que su estado emocional 

respecto a lo que le proporcionan sus ayudas es positivo.  

 

2. Problemas Detectados en Entornos 
Educativos Informatizados  

La investigación de Draffan y Rainger [2] sobre el 

aprendizaje de alumnos discapacitados que utilizaban 

ayudas asistivas en entornos informatizados resalta la 

existencia de desajustes entre las necesidades de los 

alumnos y el material educativo que les obligaban a 

desarrollar complejas estrategias que interrelacionan 

factores cognitivos, emocionales y físicos. Davis y 

Hubona [3] advierten que la utilización de ayudas afecta 

a la usabilidad de los sistemas informáticos y 

condicionan su aceptación por esos usuarios. Durante la 

Tesis Doctoral, antes mencionada, se detectaron 

problemas al utilizar algunas funciones de los 

programas con ayudas asistivas. No fue posible 

seleccionar algunas de las opciones de accesibilidad y 

aparecieron problemas de compatibilidad que se 

manifestaban en un comportamiento errático de los 

programas. En ocasiones, se producían situaciones que 

provocaban desconcierto y frustración en los alumnos. 

Por ello, se consideró necesario revisar si los alumnos se 

sentían cómodos y a gusto con sus ayudas a la vez que 

se investigaban otras causas posibles de problemas.  

 

3. Abandono de las Ayudas Asistivas   
Pese a que las ayudas técnicas permiten a las personas 

con discapacidades optimizar sus capacidades 

funcionales, les proporcionan mayor independencia y 

muchas personas se benefician de ellas, el número de 

abandonos de ayudas se sitúa alrededor del 30% [4], [5]. 

Las razones más frecuentes suelen ser la insatisfacción 

del usuario o cambios en sus necesidades.   

En la investigación realizada por Reimer-Reiss [5], 

resultó que los dispositivos utilizados por un mayor 

número de personas eran los ordenadores (21%), 

seguidos de las ayudas a la comunicación (16%) y del 

software adaptado (7%). Un 32,4% de las ayudas 

AH-119



prescritas fue abandonado en el periodo comprendido 

entre uno y tres años, el 6,4 % no se utilizó nunca y el 

3,2% se usó durante más de 6 años. Según sus palabras, 

esos resultados le sugerían que los procedimientos de 

asesoramiento y prescripción de las ayudas asistivas 

deben concentrarse en involucrar a los usuarios en todos 

los aspectos de la toma de decisiones y que los 

dispositivos o equipos prescritos deben proporcionales 

más ventajas que problemas de utilización. Otras 

investigaciones indican que los factores psicosociales 

pueden influir en la retención o el abandono de una 

ayuda [6] y que es esencial considerar conjuntamente a 

la persona,  sus ayudas asistivas y el contexto de uso 

[7].  

 

4. La escala del Impacto Psicosocial de 
Ayudas Asistivas (PIADS)  

Las ayudas asistivas se construyen con el objetivo 

último de mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Sin 

embargo, el concepto de calidad de vida es considerado 

desde muy diversas perspectivas. Para Jutai [8] la 

función de una ayuda técnica es promover una mejora 

de la calidad de vida de su  usuario y ello está 

determinado por la medida en que le haga sentir 

competente, seguro e inclinado a explotar las 

posibilidades de la vida. Estos factores psicosociales, así 

como la eficacia, capacidad, sensación de control o 

adaptabilidad proporcionados por las ayudas son 

considerados críticos para la percepción de sus usuarios 

acerca de su calidad de vida.   

La Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale, 

mide la percepción del usuario sobre cómo influyen las 

ayudas en la mejora de su calidad de vida bajo tres 

dimensiones que son: adaptabilidad, competencia y 

autoestima. La adaptabilidad evalúa la percepción de los 

efectos habilitadores y liberadores de la ayuda, la 

competencia los efectos en la independencia funcional, 

en la productividad y en el rendimiento percibidos y la 

autoestima evalúa los efectos en la confianza en sí 

mismo, autoestima y bienestar emocional. A la utilidad, 

fiabilidad y validez de la PIADS como medida del 

impacto psicosocial de las ayudas contribuyen la 

evaluación multidimensional de la calidad de vida y los 

trabajos en los que ha sido utilizada para analizar la 

influencia de diferentes tipos de ayudas [9], [10], [11] 

en usuarios de cualquier edad [12], [13] y con diversos 

estados de salud [14], [15], [16]. 

El instrumento para evaluar la percepción de una 

persona acerca de cómo influyen sus ayudas en la 

mejora de su calidad de vida es un cuestionario de 26 

indicadores, que completa el usuario con la ayuda de su 

cuidador si es necesario. La adaptabilidad se mide 

mediante 12 indicadores, la competencia con 6 y la 

autoestima con 8. Cada indicador se expresa mediante 

un nombre o frase que debe puntuarse dentro del rango 

comprendido entre –3 (que representaría el máximo 

impacto negativo de la ayuda en el aspecto que recoge 

el indicador) hasta +3 (que representaría el máximo 

efecto positivo). La tabla 1 muestra un ejemplo de 3 

indicadores del cuestionario y de la forma de 

puntuarlos. .  

 
Disminuye -3 -2 -1 0 1 2 3 Aumenta 

1) competencia         

2) felicidad          

3) independencia         

Tabla 1:  Ejemplo de 3 indicadores del cuestionario PIADS. 

 

El cuestionario PIADS debe aplicarse para evaluar el 

efecto de cualquier ayuda pudiendo completarse con 

otros cuestionarios específicos para los diferentes tipos 

de ayudas, en función de las necesidades de cada 

proyecto. Por ejemplo, Lim y Lenker [10], cuya 

investigación se orientó a las ayudas basadas en 

tecnologías informáticas, utilizaron una entrevista 

estructurada como complemento a la evaluación 

mediante el cuestionario.   

La PIADS, desarrollada por sus autores en inglés [1],  

ha sido adaptada al francés [17], al italiano [18] y al 

español [19].  

 

5. Adaptación de la PIADS al Contexto 
Español   

La versión española de la PIADS se realizó en la 

primera parte de una Tesis Doctoral utilizando la 

metodología especificada por sus autores para la 

traducción y localización de cuestionarios de salud. Una 

vez revisada por un experto en esos aspectos y por el 

Dr. Jutai se aceptó la versión española de la PIADS, 

compuesta por el cuestionario, el glosario de términos e 

instrucciones de utilización y el método de cálculo de 

los índices finales.  

La Tabla 2 muestra los 26 indicadores del cuestionario 

PIADS agrupados en las 3 subescalas usadas para 

evaluar la calidad de vida, en su versión original y los 

términos equivalentes en su versión española.  

 

English version Versión española  

Subscales  Items   Subescalas  Indicadores   

Competence  Competencia 

Independence Independencia 

Adequacy 

Sentirse a la  

altura de las  

circunstancias 

Confusion*  Confusión* 

Efficiency Eficacia       

Productivity Productividad  

Usefulness  Sentirse útil  

Expertise  Saber hacer  

Skilfulness Aptitud  

Capability Sentirse capaz 

Quality of Life  Calidad de 

vida          

Competency 

Performance 

Competencia 

Ejecutar      

Well Being Bienestar  

Willingness to 

take chances  

Dispuesto a 

darse 

oportunidades   

Adaptability  

Ability to 

participate 

Adaptabilidad 

Capaz de 

participar          AH-120



English version Versión española  

Subscales  Items   Subescalas Indicadores   

Eagerness to try  

new things 

Deseoso de 

cosas  nuevas 

Ability to adapt to 

the activities of  

the daily living   

Capacidad para 

adaptarse a las 

actividades de  

la vida diaria. 

Adaptability 

Ability to take 

advantage of  

opportunities  

Adaptabilidad 

 

 

Capacidad para 

aprovechar las  

oportunidades    

Happiness Felicidad  

Self-steem Autoestima        

Security Seguridad               

Frustration* Frustración* 

Self-confidence Confianza en sí  

mismo 

Sense of power Sensación de 

poder 

Sense of control  
Sensación de  

control  

Self-steem 

Embarrassement* 

Autoestima 

Sentirse a  

disgusto* 

*Para el cálculo de los índices de calidad de vida, se toman sus 

valores contrarios, ya que conforme aumentan estos decrece la 

percepción del usuario sobre su calidad de vida.   

 
Tabla 2: Versión original y española de los indicadores 

PIADS y de las tres subescalas de calidad de vida. 

 

6. Primeras Experiencias en la Utilización 
de la Versión Española de la PIADS 

Las primeras aplicaciones de la PIADS han tenido como 

objetivo evaluar el impacto piscosocial de las ayudas 

asistivas en 6 alumnos de materias informáticas con 

discapacidades severas en brazos y manos. Para ello, se 

han utilizado el cuestionario PIADS y los específicos 

para ayudas de lecto/escritura y para ayudas basadas en 

tecnologías informáticas. La Tabla 3, muestra la 

distribución de los alumnos por edades y sexo.  
 

  < 18 años  >18  y <  65  > 65 años 

Mujeres  3  3  

Hombres 3  3  

Tabla 3: Distribución de alumnos por edades y sexo. 

 

Las materias de estudio eran Ofimática, Maquetación y 

Edición. La Tabla 4, refleja las materias que estaban 

aprendiendo cada uno de los alumnos. 

   
 Ofimática   Maquetación y 

Edición 

A 1  X 

A 2 X  

A 3  X 

A 4 X  

A 5 X  

A 6  X X 

Tabla 4: Materias de estudio de los alumnos. 

 

El tipo y el número de ayudas utilizados por los 

alumnos eran diferentes. Solamente uno de ellos 

necesitaba una sola ayuda para manejar sus programas 

de maquetación y edición, que era un joystick adaptado 

con pulsadores. Los demás necesitaban dos o tres 

ayudas. La experiencia en la utilización de ayudas 

similares también varía en el rango comprendido entre 

menos de un año a más de cinco. La Tabla 5 muestra las 

ayudas utilizadas por cada alumno y los años de 

experiencia en su utilización.    

 

Ayudas/Alumnos A1 A2 .A3 A4 A5 A6 

Joystick/pulsador X X X    

Pulsador    X X X 

Teclado   X X X X X 

Barrido    X X X 

Otros       

Experiencia (años) <1 >1<2 >5 <1 >5 >5 

Tabla 5: Ayudas de los alumnos y años de experiencia en su 

utilización.  

 

Los alumnos A1 y A2 evidenciaban dificultades y 

problemas durante el aprendizaje. En ese momento el 

alumno A1 no utilizaba ninguna ayuda manejando sus 

programas mediante un ratón convencional. Su 

instructor solicitó  asesoramiento a expertos en ayudas 

que recomendaron sustituir el ratón por un joystick 

adaptado. Tras dos semanas de practicar con él, el 

rendimiento del alumno empezó a mejorar de forma 

notable así como sus perspectivas y planes de futuro.  

Su evaluación, en la PIADS, sobre la aportación de las 

ayudas a su calidad de vida así lo refleja. El alumno A2  

utilizaba dos ayudas desde hacía un año pero, pese a su 

experiencia, se producían con cierta frecuencia 

situaciones en las que se mostraba frustrado, cansado e 

irritado. Se revisaron su equipo y el material del curso y 

se utilizó la PIADS para evaluar su percepción sobre sus 

ayudas resultando ser muy negativa. Se le propuso 

cambiarlas por otras de funcionalidad equivalente lo que 

aceptó. Unas semanas después se repitió la evaluación 

de su percepción sobre las nuevas ayudas que esta vez 

fue muy positiva. Desde ese momento ha ido 

progresando en su aprendizaje habiéndose observado un 

aumento en su motivación e interés en la materia y en la 

integración con sus compañeros. Los resultados de la 

evaluación del alumno A3 son los más cercanos a la 

media del grupo. En este caso, el alumno utilizaba un 

teclado adaptado y no estaba predispuesto a utilizar 

otras ayudas. Se le sugirió cambiar su ratón por un 

joystick adaptado, lo que aceptó. Su percepción acerca 

de esa ayuda es que le ha supuesto mejorar su capacidad 

de control, seguridad, eficacia y competencia así como 

su disposición a probar nuevas cosas. Para el alumno 

A4, que tampoco usaba ayudas, se ha desarrollado un 

pulsador especialmente adaptado a sus características. 

Su percepción acerca de lo que aporta esa ayuda es muy 

positiva ya que le está permitiendo probar nuevas 

soluciones informáticas para la comunicación. Al 

alumno A5 fue necesario sustituirle una de las ayudas, 

con la que se sentía muy satisfecho, por otra similar 

debido a que se ha descatalogado. Sus resultados son los 

más bajos del grupo, aunque se mantienen positivos. AH-121



Actualmente está aprendiendo a manejar las tecnologías 

Internet con ella. El alumno A6 es una persona con una 

enfermedad degenerativa que con sus ayudas ha 

aprendido maquetación y edición y actualmente elabora 

una revista muy apreciada. Su percepción acerca de la 

competencia y adaptabilidad que le han proporcionado 

las mismas es alta. La Tabla 6 refleja los valores 

máximos posibles para las tres subcategorías de la 

PIADS: competencia, adaptabilidad y autoestima (que 

serían los el obtenidos sí todos los indicadores se 

puntuaran con +3), la valoración media del grupo y la 

de cada alumno.   
  

 Competencia Adaptabilidad Autoestima  

Valor máximo  
posible  

36 18 24 

Valores medios  17,57 8 9 
Alumno 1 34 14 23 

Alumno 2 (antes)  -27 -18 -23 

Alumno 2 (después) 35 16 21 

Alumno 3 17 8 10 

Alumno 4  28 16 17 

Alumno 5 8 6 2 

Alumno 6  28 14 13 

Tabla 6: Resultados de la evaluación PIADS de los alumnos 

 

7. Conclusiones 
En el aprendizaje influyen las capacidades intelectuales, 

motoras y afectivas del alumno. Las ayudas condicionan 

las capacidades motoras e influyen, positiva o 

negativamente, en el estado emocional de los alumnos. 

Para que progrese el aprendizaje, el alumno tiene que 

sentirse capaz de manejar el material educativo y de 

aprender con él, seguro de sí mismo y motivado. La 

PIADS es una herramienta de utilidad para detectar 

como influyen las ayudas en el estado emocional del 

alumno. Si el resultado es positivo, el alumno está en 

disposición de poder progresar con el apoyo de los 

instructores y de su entorno. En caso de un resultado 

negativo es necesario identificar las causas de esa 

percepción sobre lo que aportan las ayudas y tratarlas en 

el contexto adecuado.  
 

8. Futuros Trabajos 
En este momento se está difundiendo la versión 

española de la PIADS en organizaciones españolas y de 

habla hispana que piensan utilizarlas con diferentes 

propósitos. Es de esperar que en un futuro próximo se 

disponga de mayor número de datos y experiencias 

acerca de lo que piensan nuestros usuarios sobre los 

beneficios que les proporcionan sus ayudas. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta uma investigação a respeito de 

um curso de Informática na Educação Especial 

promovido pela SEESP/MEC e ministrado na 

modalidade a Distância. Os sujeitos do estudo são 

professores da rede pública (estadual e municipal), além 

de organizações não governamentais, com limitações 

visuais. O objetivo da investigação é apresentar as 

dificuldades enfrentadas por tais sujeitos em uma 

plataforma de Educação a Distância, bem como 

estratégias empregadas para a superação dessas 

barreiras, no que tange ao próprio ambiente, a 

metodologia e acesso aos materiais do curso. 

Palavras-chave: acessibilidade, deficientes visuais, 

tecnologias assistivas, ambiente de educação a distância. 

 

1. Introdução 
A emergência na utilização das novas tecnologias de 

informação e comunicação e a crescente oferta de cursos 

a distância abre um leque de oportunidades a todos 

aqueles que necessitam ampliar seus conhecimentos e 

onde tempos e espaços podem ser maleáveis e ajustáveis 

às necessidades do usuário. 

Engajados nesse ideário a Secretaria de Educação 

Especial do Ministério da Educação (SEESP/MEC), 

através do Programa Nacional de Informática na 

Educação Especial (PROINESP) contemplou algumas 

instituições públicas e organizações não governamentais 

de todo o território nacional com laboratórios de 

informática e cursos aos professores que atuavam nos 

mesmos. Referenciando os cursos, além de uma 

capacitação presencial de vinte horas, em suas 

localidades de origem, os alunos (professores em 

serviço) realizaram também o curso a distância (100 

horas, distribuídas em quinze semanas), que ficou sob 

inteira responsabilidade da equipe supracitada. Para este 

último foi utilizado o ambiente de educação a distância 

TELEDUC, desenvolvido pela Unicamp 

<http://teleduc.nied.unicamp.br/teleduc/>.  

Dentre os alunos encontravam-se, em duas das quinze 

turmas, sete deficientes visuais (incluindo-se aqui 

sujeitos cegos e com visão residual). O objetivo desse 

trabalho foi investigar nas referidas turmas as 

dificuldades relativas às questões de acessibilidade do 

próprio ambiente, da metodologia empregada, das 

atividades, leituras, programas e sítios sugeridos; além, é 

claro, das estratégias empregadas por formadores e 

alunos para resolvê-las ou minimizá-las.  

 

2. Desenho Universal, Acessibilidade, 
Ajudas Técnicas 

O Desenho Universal refere-se ao desenho de produtos 

e ambientes para serem utilizáveis por todas as pessoas, 

no limite do possível, sem a necessidade de adaptação 

ou desenho especializado (Wright in [1]). Seu propósito 

é atender as necessidades e viabilizar a participação 

social e acesso aos bens e serviços a maior gama 

possível de usuários, contribuindo para a inclusão. 

Constituem esse grupo todas as pessoas que por alguma 

razão são excluídas da participação social [2]. 

O conceito de Desenho Universal pressupõe a 

Acessibilidade Física, qual seja: "garantia de mobilidade 

e usabilidade para qualquer pessoa em todos os 

espaços", [2] e a Acessibilidade Virtual: "garantia de 

mobilidade e usabilidade de recursos computacionais" 

(ibidem). 

As duas formas de acessibilidade descritas acima são 

contempladas na Lei 10.098/00, que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da mesma a 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 

(PNEE's). No seu artigo segundo, esta palavra é assim 

definida: "possibilidade e condição de alcance para 

utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, 

dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, 

por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida" [3]. 

Por barreiras nas comunicações a Lei, em seu artigo 

segundo, estabelece: "qualquer entrave ou obstáculo que 

dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento 

de mensagens por intermédio dos meios ou sistema de 

comunicação, sejam ou não de massa" (ibidem). 

Desta forma, legalmente amparadas, as PNEE's, assim 

como qualquer outra pessoa, têm o direito de acesso a 

informação. E uma das mais significativas formas desse 

acesso torna-se possível por meio dos recursos 

tecnológicos.  

Mas, como os computadores e seus periféricos foram 

concebidos para pessoas que não apresentam 

necessidades especiais existem as chamadas 

Tecnologias Assistivas ou Ajudas Técnicas. Os termos, 

utilizados como sinônimos por muitos autores, 

dependendo da influência norte-americana ou européia, 

referem-se ao conjunto de artefatos disponibilizados a 

essas pessoas que contribuem para proporcionar-lhes 

uma vida mais independente, com maior qualidade e 
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possibilidades de inclusão social (www.clik.com.br in 

[4]). Montoya (1997) [5] complementa a assertiva acima 

ao mencionar que muito além de servirem para 

compensar necessidades especiais, as Ajudas Técnicas 

podem estender e valorizar o contexto de 

desenvolvimento e atuação das PNNE's.  

Diante do exposto acima torna-se imperativo que 

concentremos esforços no sentido de vislumbrar nas 

Ajudas Técnicas importantes aliados à prática da 

inclusão digital e, consequentemente, social. Neto & 

Rollemberg (2005) complementam a assertiva ao 

declarar: "um ramo da ciência voltado para a pesquisa, 

desenvolvimento e aplicação de instrumentos que 

aumentam ou restauram a função humana e que 

necessita urgentemente ser fortalecido no Brasil é a 

Tecnologia Assistiva" [6]. Segundo eles, esta última 

abarca uma série de possibilidades do desempenho 

humano, desde tarefas básicas de autocuidado, até 

atividades de lazer e trabalho. 

Os autores alertam, entretanto, que o uso das 

Tecnologias Assistivas no Brasil ainda é restrito. 

Apontam como principais motivos a falta de 

conhecimento do público em geral, falta de orientação 

aos usuários pelos profissionais da área de reabilitação, 

alto custo de algumas delas, carência de produtos no 

mercado, falta de financiamento para pesquisa, dentre 

outros. 

Mas se ultrapassarmos essas barreiras, ainda assim nos 

deparamos com outro entrave: as Ajudas Técnicas não 

dão conta da pluralidade de formas pelas quais as 

informações são veiculadas na rede. Muitos sítios e 

Ambientes de Aprendizagem Mediados por computador 

(AAMC), onde incluímos as plataformas de Educação a 

Distância ainda configuram-se inacessíveis a uma 

parcela significativa da população, especialmente às 

PNEE's, e, no caso de nosso estudo, aos Deficientes 

Visuais.  

Esse obstáculo nos faz voltar ao conceito de 

acessibilidade, ou a falta dela; no caso aqui: 

acessibilidade a Internet. Segundo Soares (2005) [7] 

esta última refere-se ao desenvolvimento de páginas que 

estejam disponíveis e acessíveis via web a qualquer 

hora, local, ambiente, dispositivo de acesso e por 

qualquer tipo de visitante/usuário. 

Recorrendo novamente à legislação, encontramos o 

Decreto 5296/04 [8] que regulamenta as Leis 10.098/00 

e 10.048/00. Tal decreto, em seu artigo 47°, torna 

obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios 

eletrônicos da administração pública na rede mundial de 

computadores para o uso das pessoas com necessidades 

especiais garantindo-lhes o pleno acesso às informações 

disponíveis. O mesmo artigo declara que o prazo para 

readequação dos sites é de doze meses a contar da data 

de publicação do Decreto. Entretanto, esse prazo poderá 

ser estendido por mais doze meses em websites muito 

complexos, o que constitui a maioria dos portais 

governamentais.  

Assim, no aguardo da concretude do decreto e na 

esperança da conscientização e na capacitação de 

webdesigneres e de projetistas de páginas ou AAMC, no 

sentido de pensar na pluralidade de usuários que estão 

acessando os ambientes, almejamos, através desse 

trabalho, adentrar no mundo virtual em busca de 

soluções para as dificuldades enfrentadas por uma 

pessoa com limitações visuais quando da realização de 

um curso totalmente a distância. 

Na seqüência, apresentamos o perfil dos alunos 

(professores em serviço) que também são deficientes 

visuais. 

 

3. Metodologia 
Descrição dos Sujeitos: Alunos Deficientes Visuais 
Turma A:  
04 alunos com visão subnormal e 01 aluna cega, 

perfazendo um total de três instituições: 

Instituição 1 – Rio Branco / AC: EMS (baixa visão) e 

LACB  (baixa visão) 

Instituição 2 - Londrina / PR: SMM (baixa visão) e SMS 

(cega) 

Instituição 3  - Cuiabá / MT: EFMN (baixa visão) 

Turma B: 
03 alunas cegas, perfazendo um total de duas instituições 

Instituição 4 – Fortaleza – CE: NMO (cega) 

Instituição 5 – João Pessoa – PB: ALL e MSBS (cegas) 

 

4. Procedimentos 
Após analisar o ambiente como um todo, foi possível 

perceber que tais ponderações encontravam-se nas 

seguintes ferramentas: Fórum, Bate-Papo, Correio, 

Diário de Bordo e Portfólio.  

 

4.1. Fórum 
Nos primeiros fóruns os alunos deficientes visuais (dv's) 

relataram sua ansiedade e expectativas em relação ao 

curso. Destacaram sua experiência com tecnologias 

assistivas e preocupação com o custo de algumas. 

Postaram também na ferramenta algumas teclas de 

atalho e estratégias para aceder às telas de modo geral. 

No fórum relativo a acessibilidade à web, alguns deles 

divulgaram o que fazem ao depararem-se com sítios que 

não são acessíveis. Um dos alunos estabelece uma 

analogia entre Acessibilidade a Web e Orientação e 

Mobilidade, relatando que regiões distintas diferem 

quanto a: meios de transporte, ruas, costumes; assim 

como os sítios na Internet e o mundo virtual como um 

todo: comandos utilizados em um sítio ou em um 

programa residente podem não servir para outro, fato 

este que demanda uma grande habilidade por parte do 

usuário. Outra questão trazida à tona por sujeitos com 

baixa visão trata da boa acessibilidade do Teleduc, 

sugerindo apenas a incorporação de algumas 

facilidades, como, por exemplo, a possibilidade de 

criação de páginas pessoais no próprio ambiente.  

Sítios Acessíveis: De acordo com Soares (2005) [7] um 

sítio acessível funciona exatamente como qualquer 

outro. A diferença é que para assim tornar-se é 

necessário que sejam aplicadas nas páginas algumas 

técnicas e regras de acessibilidade, além da correta 
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utilização da marcação HTML
1
, XHTML

2
. "É um erro 

pensar que é necessário a criação de uma outra versão 

do site apenas em modo texto para torná-lo acessível, 

assim como é um mito dizer que Websites acessíveis 

têm um design limitado e pobre" (ibidem).  

Complementando o exposto acima, Caplan (2002) [9] e 

Cifuentes (2000) [10] fornecem algumas sugestões para 

se desenvolver páginas acessíveis a deficientes visuais, 

àqueles que utilizam navegadores antigos e para todos 

os que fazem uso de tecnologias assistivas. 

 
4.2. Bate-Papo 
No Chat os alunos postaram algumas das dificuldades 

atinentes ao curso e também à própria ferramenta 

síncrona. Sobre essa última, aqueles com um grau 

residual de visão não apresentaram maiores problemas. 

Uma das alunas da "TurmaA", que é cega, disse que o 

bate-papo não apresentava uma boa acessibilidade para 

ela (pois usava uma tecnologia de Leitor de Telas). Essa 

situação foi contornada utilizando a ferramenta 

"MSChat" em alguns dos encontros. O mesmo 

procedimento foi realizado para os alunos cegos da 

"TurmaB". Ao analisar o ambiente como um todo, 

através dos relatos dos próprios alunos, percebe-se que 

o Bate-papo foi a ferramenta que apresentou maiores 

problemas de acessibilidade. Um dos entraves foi a 

rolagem automática da conversação, que, por padrão, 

encontra-se ativada.  

Assim, conforme explanado pelos alunos, podemos 

observar que os maiores problemas encontrados no 

ambiente como um todo e explicitados nessa ferramenta 

foram: acompanhar o chat na íntegra, utilizando leitores 

de tela, acessar os arquivos que encontravam-se no 

formato PDF, compreender as imagens não etiquetadas. 

Diante disso, as estratégias empregadas foram: utilizar 

outras formas de bate-papo: MSN, Skype, MSChat, 

sugerir que os alunos solicitassem auxílio a guia 

vidente
3
 (apesar de a maioria deles apresentar uma certa 

resistência); trocar o leitor Virtual Vision pelo Jaws, 

embora esse nem sempre respondesse a contento; 

transformar os arquivos pdf para o formato texto, 

etiquetar imagens. 

Quanto à ferramenta do Chat, quem encontrou maiores 

dificuldades foram os alunos cegos ou com pouco grau 

residual de visão, pois aqueles que possuíam um grau 

residual que os permitisse utilizar o mouse, o fizeram 

                                                           
1
 HyperText Markup Language (linguagem de marcação 

de hipertextos). Linguagem padrão para criação de 

páginas em um sítio (http://www.dicweb.com/) 
2
 Extensible hypertext markup language. Possibilita 

recursos na construção de páginas da Web ainda não 

possíveis com a HTML. 

(http://www.startpoint.com.br/glossar.htm) 
3
 Como o ambiente de Educação a Distância ainda não 

configurava-se plenamente acessível às Tecnologias 

Assistivas utilizadas pelos deficientes visuais, a 

coordenação do curso sugeriu que cada aluno com 

limitação visual tivesse auxílio de um guia vidente.  

em momentos que as teclas de atalho do sistema 

operacional e/ou do leitor de telas não respondiam a 

contento. 

 

4.3. Correio 
Através do e-mail os alunos responderam algumas 

questões da formadora atinentes à acessibilidade do 

ambiente e solicitaram sugestões quando as atividades 

propostas na semana ficavam inviáveis ou 

impossibilitadas frente aos problemas de interface dos 

sítios e programas. 

Relataram que com a Interface Especializada Dosvox, a 

utilização da ferramenta Teleduc ficou impossibilitada, 

mas com os leitores de tela Virtual Vision ou Jaws, os 

problemas foram minimizados. Destacaram também que 

o maior entrave foi a utilização do Chat. 

Cabe ressaltar aqui o apoio, cooperação e colaboração 

encontradas no grupo de deficientes visuais. Isso pode 

ser percebido pelas palavras de confiança e entusiasmo 

aferidas pelo colega SMM, conforme abaixo: 

Gostaria de saber do grupo quasi alunos cegos 

cogitaram a possibilidade de desistir do curso?  

Não podemos permitir a perda de uma oportunidade 

impar como esta de forma alguma. Temos encontrado 

dificuldades também, mas estamos buscando meios 

para supera-las. Colocamo-nos a disposição para 

ajuda-los. Nós DVs temos consciência que o 

computador, os aplicativos, a internet, etc. foi 

desenvolvida para videntes, mas estamos aí na parada 

buscando ferramentas para minimizar esta exclusão. 

Vamos nos unir em torno de um objetivo comum, nos 

ajudando mutuamente para que todos que iniciaram 

nesta turma terminem. (SMM) 

 
4.4. Diário de Bordo 
Nesta ferramenta os alunos destacaram seus sentimentos 

em relação a cada semana do curso, algumas estratégias 

empregadas para realização de atividades que 

priorizavam ações visuais e os pontos que precisam ser 

repensados relativos à acessibilidade do ambiente e dos 

programas utilizados durante o curso. Quanto a esse 

último, os alunos foram unânimes em destacar que os 

software "Turma da Mônica", "HQ" e "Logo" não são 

acessíveis a cegos, fato este que restringe sua utilização 

apenas a alguns alunos com um grau residual de visão. 

Já para a utilização do "Front Page", enquanto alguns 

relataram ter muita dificuldade em utilizá-lo, outros, por 

sua vez, destacaram ser essa uma ferramenta acessível 

inclusive aos cegos. Entendemos que isso seja explicado 

em função da tecnologia assistiva utilizada e da própria 

experiência individual. 

 

4.5. Portfólio 
No portfólio individual os alunos disponibilizaram suas 

produções e ponderações relativas à acessibilidade. 

Apresentaram também sugestões de sítios acessíveis e 

algumas estratégias/alternativas utilizadas para a 

realização das atividades em programas/sites não 

acessíveis. 
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5. Algumas Considerações 
Felizmente o crescente uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação e, inseridos nestas, as 

Tecnologias Assistivas, vêm permitindo acesso a 

informação a uma parcela da população que até então 

sofria da exclusão digital. 

Referenciando os software de acessibilidade a 

deficientes visuais, constatamos que, apesar de 

apresentarem algumas limitações, facilitam muito o 

acesso desses sujeitos aos ambientes digitais, 

garantindo-lhes um bom nível de independência e 

autonomia, motivando-os e oportunizando sua inclusão 

ao mundo da comunidade dos cibernautas. 

Ao vislumbrarmos algumas alternativas para 

determinados problemas, como, principalmente, o da 

falta de acessibilidade em AAMC e muitos sítios, 

percebemos que nessa seara muito trabalho a que se 

fazer, mas que a maioria desses empecilhos é passível 

de solução, bastando para isso maior comprometimento 

de todos aqueles envolvidos com a construção e 

disponibilização das páginas que são veiculadas na rede. 

Engajados nesse ideário, ao traçar essas linhas 

percebemos, através das próprias contribuições dos 

alunos, que muitos entraves ainda existem quando da 

realização de um curso à distância envolvendo pessoas 

com limitações visuais. Objetivando iniciar o processo 

de ruptura de tabus e adentrar em um mundo digital 

acessível, relatamos abaixo os maiores obstáculos 

enfrentados por esses atores sociais, bem como as 

estratégias empregadas pelos mesmos e pelos 

formadores, quais sejam: 

- Publicação da Página (Solução: auxílio da guia 

vidente e/ou dos formadores); 

- Atividades com o LOGO (SuperLogo e 

Micromundos) (Solução: guia vidente, destaque maior 

na filosofia, propor atividades que utilizassem áudio, 

realizar as atividades com alunos/professores com 

baixa visão apenas); 

- Atividades com os software HQ e Turma da Mônica 

(Solução: guia vidente, realizar as atividades com 

alunos/professores com baixa visão apenas, 

exploração de outros sítios, acessíveis); 

- Acesso a sites com informações predominantemente 

visuais (Solução: utilização da guia vidente, utilização 

de outro leitor de telas, sugestão de exploração de sites 

acessíveis); 

- Textos em PDF (Solução: disponibilizá-los em 

formato DOC); 

Quanto às dificuldades com o ambiente em si, pelas 

ponderações analisadas até o momento, para os alunos 

com baixa visão o mesmo apresentou–se acessível. Já 

para os alunos cegos, houve dificuldades significativas 

na ferramenta bate-papo. Alternativas encontradas 

foram a realização de sessões de chat utilizando o 

software MsChat, ou a ferramenta Skype (que 

configuram-se acessíveis a dv's) ou utilização da guia 

vidente. 

Apesar de estarmos convictos de que a maioria das 

soluções foram paliativas, percebemos, através dos 

relatos dos próprios alunos, que os mesmos sentiram-se 

gratificados e capazes de realizar atividades que até 

então lhe pareciam impossíveis. Sabemos também que 

estamos apenas iniciando uma longa caminhada; 

caminhada esta, felizmente, sem volta. Estamos certos 

de que se tivermos a oportunidade de utilizar ambientes 

colaborativos de aprendizagem que realmente sejam 

acessíveis a pluralidade de usuários, daremos passos 

decisivos na senda da tão sonhada inclusão digital! 
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Resumo 

A questão social de idosos e pessoas com deficiência 

produz importante discussão sobre questões de cidadania, 

principalmente quanto aos direitos básicos no Brasil e no 

mundo. 

É uma problemática que precisa ser desvendada, para 

gerar informações que mobilizem a sociedade. 

Monteiro Lobato-SP apresenta alto índice de pessoas 

portadoras de deficiência, mentais e/ou deficientes físicos 

e o desconhecimento da população sobre a problemática, 

contribui para a exclusão social. 

Em parceria, a Universidade Solidária, o Banco Real e a 

Universidade do Vale do Paraíba, foi desenvolvido um 

trabalho, num período de dez meses na comunidade, e na 

Instituição de Longa Permanência, com as temáticas 

“Saúde e Qualidade de Vida”, atividades de vida diária, 

práticas e orientação familiar.  

Como resultado, podemos apontar que ocorreram 

mudanças comportamentais em diferentes aspectos, tanto 

nos relacionamentos familiares como sociais, e também 

verificar que é  possível conviver com a diversidade, 

trabalhando o que cada um tem de melhor para oferecer, 

na construção de uma sociedade inclusiva. 

 

1. Introdução 
Este projeto foi criado a partir do concurso promovido 

pelo Banco Real com o tema “Saúde e Qualidade de 

Vida”, cujo prêmio consistiu em R$ 20.000,00 para o 

desenvolvimento do mesmo, que teve por objetivo 

preparar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

educadores e lideranças comunitárias, que atuam no 

município para promover a inclusão social de pessoas 

portadoras de deficiência (PPD’s). 

A atuação foi direcionada a PPD’s e à comunidade, 

esperando-se que esta última viesse a compreender 

melhor o contexto de vida dos primeiros, bem como seu 

papel junto à sociedade, como seres humanos providos 

de potenciais que muitas vezes tornam-se suprimidos 

pelo estigma e preconceitos resultantes da falta de 

informação. 

A cidade de Monteiro Lobato foi escolhida a pedido da 

prefeitura local, através da sua Diretoria de Saúde, tendo 

em vista o alto índice de pessoas portadoras de 

deficiência no município. 

 

2. Metodologia 
Para o alcance dos objetivos propostos no presente 

trabalho a metodologia foi divida em três etapas: 

 

1ª etapa: seleção de 12 alunos, entre os 34 universitários 

inscritos, dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, 

História e Geografia, Odontologia, Serviço Social e 

Terapia Ocupacional, através de dinâmicas de 

apresentação, sensibilização, integração e oficinas com 

profissionais qualificados no assunto. 

 

2ª etapa: trabalho de campo compreendendo visitas 

domiciliares e entrevistas, a fim de conhecer a realidade 

das pessoas portadoras de deficiência e integrando a 

equipe UNIVAP/UniSol/Banco Real com os Agentes 
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Comunitários de Saúde (ACS) do município, com 

duração de um mês. 

 

3ª etapa: nesse período houve dois momentos: 

 

a) Capacitação dos ACS, educadores e 

representantes de lideranças da 

comunidade, através de discussões sobre 

assuntos pertinentes ao público-alvo e 

debates sobre os recursos disponíveis pela 

comunidade para integrar as pessoas 

portadoras de deficiência; 

b) Atuação da equipe UNIVAP/UniSol/Banco 

Real com os ACS, educadores e lideranças 

junto às pessoas portadoras de deficiência e 

seus familiares. Foram realizados encontros 

com dinâmicas de apresentação, jogos de 

percepção para conscientizar as pessoas 

portadoras de deficiência da necessidade do 

resgate e/ou construção da auto-estima e 

auto-conceito, reuniões com o setor 

produtivo da cidade, visando a verificação 

das reais possibilidades de emprego para o 

público-alvo, além da criação de oficinas 

associativas que visem a mão-de-obra para 

geração de trabalho e renda, reuniões com 

familiares e visitas domiciliares para 

orienta-los como lidar com seus 

dependentes. 

Essas ações foram desenvolvidas 

semanalmente, aos sábados. 

 

Os equipamentos de pequeno porte necessários para 

a execução da 1ª etapa, bem como os materiais didáticos 

fotocopiados utilizados nas três etapas, foram cedidos 

pela UNIVAP. Enquanto os materiais específicos, 

necessários para o desenvolvimento da 3
a
. etapa, bem 

como o custeio de transporte, alimentação e ajuda de 

custo para a equipe, foram cobertos pelos recursos 

recebidos do VII Prêmio Banco Real/Programa 

Universidade Solidária. 

 

3. Objetivo 
Preparar os Agentes Comunitários de Saúde, educadores 

e lideranças comunitárias que atuam no município, para 

promover a inclusão social de PPDs, visando a melhoria 

da saúde e da qualidade de vida. 

 

4. Resultados 
Durante o andamento do projeto surgiram algumas 

dificuldades, porém, houve êxito em outras tarefas 

desenvolvidas pela equipe UNIVAP/UniSol/Banco Real: 

 

 

a) Dificuldades: 
 

- Falta de efetiva participação dos Agentes 

Comunitários de Saúde, uma vez que do 

total de sete apenas dois participaram das 

capacitações e acompanharam as ações da 

equipe de campo UNIVAP/ UniSol/Banco 

Real. 

 

- Dificuldades em atuar junto aos 

idosos/deficientes, residentes no Instituição 

de Longa Permanência para idosos, em 

função de várias ações programadas como 

oficinas, festa de confraternização e 

passeios, para os mesmos dias de trabalho 

da equipe de campo. Denotando ciúme, 

inveja e até incomodo por parte da diretoria 

da entidade. 

 

- Falta de interesse do representante do poder 

público local junto ao Projeto, Diretor de 

Saúde, em acompanhar os trabalhos da 

equipe, realizados nos locais escolhidos 

para a atuação da equipe 

UNIVAP/UniSol/Banco Real. 

 

b) Êxitos: 
 

- Melhoria na atuação dos dois ACS que 

acompanharam todas as etapas do trabalho 

de campo com a equipe UniSol. 

 

- Os trabalhos em cerâmica e argila, visando 

a futura criação de uma associação de 

deficientes/idosos, com ênfase na geração 

de trabalho e renda. 

 

- Lançamento de um concurso de desenho 

entre os alunos das escolas públicas, sobre o 

tema do projeto: “O preconceito é o espelho 

da deficiência humana”, cujo desenho 

vencedor foi estampado em camisetas 

distribuídas aos participantes, no 

encerramento do projeto. 

 

- Sr. A., com seqüelas de um acidente 

vascular encefálico (AVE), não saía de casa 

há mais de seis anos. Motivado, foi levado 

por uma parte da equipe a um passeio no 

centro do município, o que lhe 

proporcionou momentos de muita emoção 

por rever os velhos amigos e por caminhar, 

mesmo com dificuldades, pelas ruas da 

cidade. Foi um momento de clara 
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demonstração da possibilidade do resgate 

da dignidade e auto-estima do indivíduo.  

 

- Confeccionar objetos de artesanato em 

argila motivou vários deficientes e foi razão 

de integração entre estes, seus familiares e a 

comunidade. 

 

- A presença de um aluno, também portador 

de deficiência, especialista no 

desenvolvimento de atividades com garrafas 

PET, foi de fundamental importância para a 

auto-valorização do público-alvo. 

 

- Resultados positivos junto aos deficientes 

mentais com relação à autonomia para a 

vida diária, como: higiene bucal e pessoal, 

alimentação, organização do local em que 

vive. 

 

- Famílias que estavam em vias de 

desagregação, compreendendo a 

importância da sua participação no processo 

de inclusão de seus dependentes, 

melhoraram o convívio familiar. 

 

- A rádio FM 95,5 - Regional Lobatense, com 

grande audiência local, tornou-se 

importante espaço para a divulgação das 

atividades do projeto com a criação do 

Programa “Momento UniSol”, ocasião em 

que eram transmitidas à comunidade 

informações sobre saúde em geral e 

especificamente esclarecendo dúvidas à 

respeito do trato com a pessoa portadora de 

deficiência, sob os mais diversos aspectos. 

 

- Melhoria no cotidiano dos residentes do 

asilo, seu envolvimento com a comunidade, 

aumento da auto-estima, através de 

capacitação para os funcionários, 

adequando e incrementando a relação destes 

com o idoso/deficiente. 

 

- O projeto foi agraciado com uma 

homenagem do Programa Saúde da Família, 

da Diretoria Estadual de Saúde (DIR 21 – 

São José dos Campos) pelos serviços 

prestados à população de Monteiro Lobato. 

 

5. Conclusão 
Frente aos contratempos apresentados, a equipe 

comprometida com os objetivos, se fez presente e os 

resultados foram concretizados. A troca constante, a 

multiplicação das emoções e o contato com essas pessoas 

fizeram com que a equipe UNIVAP/UniSol/Banco Real 

percebesse a importância da proximidade da universidade 

com a comunidade e a Instituição de Longa permanência 

na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em 

sala de aula, bem como a necessidade de continuar 

buscando, cada um na sua área do saber, por melhor 

qualidade de vida, na busca de uma sociedade melhor. 

 

Referência 
[1] CLEMENTE, C. A. – Vencendo Barreiras. Osasco, Ed. 

Espaço. Cidadania, 2002. 

[2] GOMES, D. – O deficiente à luz da constituição. R.J. Ed. 

Kroart, 1996. 

IBGE, 2002 www.ibge.com.br (acessado no dia: 07/07/02) 

 

AH-129



 

AH-130



Integração de Conceitos de Acessibilidade e 
Usabilidade na Concepção de Tecnologias de 

Informação e Comunicação 
 

Andréa da Silva Miranda
1
, Janae Gonçalves Martins

1
, Alejandro Martins Rodriguez

1
,  

João Bosco da Mota Alves
2
 

 
1
Instituto Virtual de Estudos Avançados (VIAS) 

Parq Tec Alfa, Rodovias SC 401 Km 1 João Paulo. Florianópolis – SC-Brasil  

CEP: 88030-000, fone: 048-32336544, E-mail: janaegm@gmail.com, andreamiranda@vias.org.br, 

martins@vias.org.br 
2
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, jbosco@inf.ufsc.br 

 
 
Resumo 
Considerando as necessidades da sociedade atual de se 

prover educação para todos de forma igual busca-se 

atualmente criar soluções para o desenvolvimento de 

competências nos mais diversos níveis, com uma 

modelagem educacional adequada a cada situação 

visando a acessibilidade  a usabilidade, das diferentes 

ferramentas de suporte ao ensino aprendizagem por 

meio das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). Assim, este artigo apresenta uma proposta de 

integração entre os aspectos relacionados a 

acessibilidade e a usabilidade de sistemas interativos.  

 

1. Educação Online 
De acordo com os dados do Censo, no Brasil cerca 

24,5 milhões de pessoas apresentam algum tipo de 

incapacidade ou deficiência, aponta ainda que há no 

Brasil 567 mil alunos na educação especial no ensino 

básico (que inclui fundamental e médio). Nesse grupo 

estão incluídos cegos, surdos, deficientes físicos e 

alunos superdotados, entre outros. A maior parte 

desses estudantes (57% do total) estão em escolas 

públicas.  

A educação online um processo de ensino-

aprendizagem que está sendo muito utilizado como 

apoio ao ensino presencial. Ele inclui uma ampla 

gama de aplicações e processos, tais como 

aprendizagem baseada na Internet, aulas virtuais e 

colaboração digital com a entrega de conteúdos como 

áudio, vídeo, textos e animação através da Internet, é 

possível criar comunidades dinâmicas de 

aprendizagem nas quais os participantes podem fazer 

perguntas e trocar idéias. 

Percebe-se que a maioria dos sistemas 

computacionais não são desenvolvidos tendo os 

conceito de acessibilidade, usabilidade e desenho 
universal como primordiais.  

Os ambientes de suporte a educação on-line, para ser 

acessíveis e ter um certo nível de qualidade 

contemplando as pessoas com deficiência, deveriam 

possuir, funcionalidades e ferramentas que 

possibilitassem, por exemplo, a comunicação e o 

acesso à informação através de Línguas de Sinais, um 

equivalente textual a cada imagem ou um design de 

fácil memorização.  

A primeira das exigências na concepção das TICs é 

que esta permita, e até “obrigue”, uma interação 

muito grande do aprendiz com o objeto de estudo. 

Essa interação, contudo, não significa apenas apertar 

teclas ou escolher opções de navegação. A interação 

deve ultrapassar isso, integrando o objeto de estudo à 

realidade do sujeito, dentro de suas condições, de 

forma a estimulá-lo e a desafiá-lo, ao mesmo tempo 

permitindo que novas situações criadas possam ser 

adaptadas às estruturas cognitivas existentes, 

propiciando o seu desenvolvimento [2]. 

 

2. Acessibilidade e Usabilidade Digital 
A acessibilidade na web se caracteriza pela 

flexibilidade da informação de tal sorte que 

indivíduos com necessidades especiais, em diferentes 

ambientes e situações, através de diferentes 

equipamentos e navegadores consigam acessar as 

informações [3].   

Segundo Romeu Kazumi Sassaki (consultor de 

Inclusão), a acessibilidade tecnológica ou digital 

permeia todos os aspectos relacionados aos diferentes 

tipos de acessibilidade expostos a seguir: 

Acessibilidade Arquitetônica (relacionada ao meio 

físico); Acessibilidade Comunicacional (relacionada a 

qualquer tipo de comunicação interpessoal, escrita e 

virtual); Acessibilidade Metodológica (relacionada 

aos métodos e técnicas de estudo, de trabalho e de 

lazer ou recreação; Acessibilidade Programática 

(relacionada as políticas públicas e normas ou em 

regulamentos).  

Já o termo Usabilidade é definido pela norma ISO 

9241, como sendo a capacidade que apresenta um 

sistema interativo de ser operado de maneira, eficaz, 

eficiente e agradável. Este descreve a qualidade da 

interação dos usuários com uma determinada 
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interface [1]. 

Para verificar a usabilidade de um sistema, é 

necessário considerar as características dos usuários 

que irão utilizá-lo, os equipamentos e os ambientes 

físico e organizacional que os usuários estão 

inseridos.  

Quando se analisa a usabilidade de um sistema 

verifica-se conseqüentemente, a interação do usuário 

com o sistema ao realizar uma dada tarefa.  

Apesar da usabilidade e acessibilidade buscarem a 

satisfação do usuário, a acessibilidade abrange uma 

população muito mais ampla e genérica, já que 

“implica em tornar utilizável a Interface por qualquer 

pessoa independente de alguma deficiência física, 

sensorial, cognitiva, condição de trabalho ou barreira 

tecnológica” [6]. 

 

4. Proposta do Modelo 
As informações sobre acessibilidade descritas na 

tabela abaixo consideram as capacidades sensoriais e 

funcionais de usuários com algum tipo de limitação 

física, sensorial, motora ou múltipla. A coleta de 

informações para criação deste documento baseou-se 

nas recomendações descritas W3C/WAI;  IBM – 

WEB accessibility; The Universal design file - design 

for people of all ages and abilities; Dive Into 

Accessibility; Designing Web Usability e  GUIA – 

Grupo Português pelas Iniciativas da Acessibilidade.  

A coleta de informações sobre técnicas de avaliação 

da usabilidade para criação da proposta deste 

documento baseou-se nas seguintes referências:  ISO 

(1999), Nielsen [4],  Lynch & Hortson, Vanderdonck 

(1994),  Mayhe,Matias.  

Vale ressaltar que os níveis de prioridade 1, 2 e 3 

referentes as recomendações de acessibilidade do 

W3C/WAI estão nesta tabela representados, 

respectivamente por *, **, ***. 

Baseado na avaliação, descrita acima, e nas 

necessidades dos usuários com deficiência a proposta 

apresentará um amplo conjunto de elementos que 

facilitem o processo de desenvolvimento e avaliação 

de sistemas interativos, ver Tabela 1. 

6. Considerações 
Os aspectos relacionados a acessibilidade e 

usabilidade são primordiais no desenvolvimento de 

tecnologias que visem o acesso de todas as pessoas, 

independente de suas limitações. Entretanto, as 

tecnologias de informação e comunicação, muitas 

vezes, são desenvolvidas baseadas na lógica de 

funcionamento e não na lógica de execução 

desconsiderando assim, as necessidades e 

características dos usuários. 

Logo um dos motivos que ocasiona a dificuldade de 

acesso deve-se ao fato de que os desenvolvedores de 

tecnologias, parecem mais rigorosos na decomposição 

da lógica da tarefa do que na consideração efetiva dos 

conhecimentos, dos procedimentos e dos objetivos 

dos utilizadores. Na maior parte dos casos, os 

programadores possuem modelos de usuário que 

permitem somente responder questões genéricas; o 

contato dos programadores com os usuários é 

geralmente residual e a variabilidade destes é 

subestimada. 

Assim, os paradigmas da época tecnicista de que “o 

homem se adaptará ao meio” e de que o que é bom 

para o programador é de igual forma bom para o 

usuário devem ser desconsiderados ao se conceberem 

tecnologias a fim de serem utilizados por todos de 

forma igual.  

Portanto considerar as características dos usuários, as 

atividades cognitivas e os fatores que contribuem para 

que o ser humano evolua do entendimento à 

compreensão; da compreensão à aprendizagem; da 

aprendizagem à auto- aprendizagem e desta ao “devir 

a ser” no desenvolvimento de ambientes virtuais de 

aprendizagem são fundamentais para que a inclusão 

digital e conseqüentemente a inclusão social de 

milhares de pessoas pode acontecer de forma efetiva. 
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Recomendação Aplicabilidade Relevância Critério 
Ergonômico 

*Verificar se há versão 

exclusivamente em texto para 

páginas com apresentações visuais 

ou sonoras. 

Telas com 

apresentação 

gráfica e sonora. 

Versões: textuais, visuais e sonoras facilitando o acesso dos cegos, surdos e surdos que 

não sabem ler. 

 

  

Compatibilidade, 

Flexibilidade. 

* Verificar se as páginas online estão 

livres de intermitência. Caso ela 

exista, verificar se o usuário pode 

facilmente desativar este efeito.  

Janela auxiliar, 

animação. 

A intermitência ou o pulsar de imagens, pode desencadear crises em pessoas com 

epilepsia fotossensível. Estes efeitos molestam igualmente os usuários com problemas 

visuais e que estejam usando um software leitor de tela. 

Compatibilidade 

 

Verificar se há diferentes tipos de 

pesquisa para funções de busca, bem 

como diferentes tipos de 

apresentação de resultados. 

Função de busca 

direta 

Por vezes, as funções de busca oferecem recursos para a elaboração de buscas 

complexas. Muitos destes recursos são por demais complexos para serem usados por 

usuários novatos. É indicado, portanto, que sejam oferecidos recursos básicos de busca 

de forma a facilitar as pesquisas. 

Compatibilidade, 

Flexibilidade. 

**Verificar se o texto está escrito na 

voz ativa  

Texto As frases de um texto devem ser escritas de forma clara, direta e objetiva, excluindo a 

voz passiva, facilitando o acesso de usuários com dificuldade de operações mentais. 

Compatibilidade 

**Verificar se os recursos de 

navegação estão livres de menus ou 

listas do tipo pull-down.  

Menu Os usuários com dificuldades visuais ou de coordenação motora encontrarão 

obstáculos na realizar movimentos precisos necessários para acionar uma opção de um 

menu pull-down. Como design alternativo, sugere-se a elaboração de uma hierarquia 

de páginas de menu. 

compatibilidade 

Verificar se o cursor é destacado nas 

telas. 

 

Cursor Usuários com limitações visuais podem ter muitas dificuldades para encontrar a 

posição de um cursor de tamanho reduzido ou de formato esbelto, em um tela 

carregada de elementos.  

Compatibilidade 

**Verificar se os objetos de 

controle, apresentam uma área 

sensível às ações dos usuários  

Objetos de 

controle, links, 

botões de 

comando,  etc.  

Usuários com declínio em suas capacidades de controle motor fino, apresentam 

dificuldades para "acertar" sobre minúsculas áreas sensíveis de objetos de controles 

como links, botões de comando, caixas de atribuição, botões de rádio, barras de 

rolagem, etc.  

Compatibilidade 

*Verificar se legendas e descrições 

sonoras aparecem sincronizadas às 

passagens a que estão associadas nas 

apresentações multimídia. 

Legenda, 

descrição 

sonora. 

   

 

Usuários com dificuldades visuais, e/ou auditivos, de concentração e atenção irão se 

beneficiar de representações alternativas sincronizadas.  

 

 

Flexibilidade  

**Verificar se os componentes do 

site podem ser operados por meio de 

diferentes dispositivos. 

Formulário e 

campo de 

edição, botão, 

link, lista de 

seleção, etc.  

Usuário com destreza reduzida ou incapacidade de ver o cursor na tela têm dificuldade 

em usar um dispositivo apontador como o mouse. Por outro lado, esta flexibilidade de 

operação pode prevenir lesões por esforço repetitivo (LER) na medida em que 

proporciona outros meios de interação.  

Flexibilidade.  
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**Verificar se há um contraste 

favorável entre as cores do texto e as 

do fundo no qual o texto se encontra. 

Programação 

visual de cores. 

Discriminação entre cores de mesmo matiz (tom), são difíceis de serem realizadas.  legibilidade 

*Verificar se a informação expressa 

(codificada) por cores é também 

percebida sem o uso de cores. 

Código de cor O uso de codificações redundantes (cor+sublinhado, cor+espessura de linha, etc.), 

dentre outras opções, pode proporcionar uma melhor legibilidade das páginas ao 

prover formas alternativas para acesso à informação, por idosos e deficientes visuais. 

Legibilidade e 

Compatibilidade. 

***Verificar se os textos estão 

escritos em letras maiúsculas e 

minúsculas.  

texto A leitura de textos corridos é facilitada, principalmente para idosos, quando são 

empregados caracteres maiúsculos apenas para o início de uma frase ou palavra e 

minúsculos para o restante da frase ou palavra. O emprego de letras minúsculas 

permite que as pessoas possam identificar as palavras também por sua topografia ou 

perfil (partes da palavra que estão para baixo ou para cima das linhas demarcatórias 

inferiores e superiores).  

legibilidade 

**Verificar se o texto está alinhado à 

esquerda.  

 

 O alinhamento de texto à esquerda favorece a leitura por criar espaços uniformes entre 

as palavras e por minimizar as distâncias para os movimentos oculares rápidos para os 

saltos entre o final de uma linha e o início da próxima linha.  

legibilidade 

Verificar se o nível de brilho das 

cores do fundo da página, ou das 

imagens nela existentes é o menor 

possível.  

Fundo de página Para idosos e/ou pessoas com problemas visuais, o brilho excessivo de fundos, 

Banners, ou imagens nas páginas podem ofuscar-lhes a visão dificultando ou 

impossibilitando a realização da leitura das informações de difícil visualização (letras 

pequenas, linhas delgadas, detalhes, etc.).  

Legibilidade 

 

**Verificar se os textos importantes 

estão livres do recurso de rolagem 

automática e se existe uma forma 

fácil de desativar esta rolagem.  

Texto, 

mensagem de 

aviso, 

mensagem de 

advertência, etc.  

Usuários com problemas visuais e com dificuldades de concentração e/ou atenção 

terão imensas dificuldades para ler um texto que se movimenta na tela. Assim, este 

recurso não deve ser empregado em sistemas cujo público alvo inclua idosos, pessoas 

com deficiência cognitiva, etc. . 

Legibilidade, 

controle do 

usuário  

*Verificar se links textuais 

colocados lado a lado em uma 

mesma linha (links adjacentes) são 

visualmente distintos e separados 

por caracteres. 

Âncora textual 

(grupo de link 

textual 

organizado em 

linha no final de 

uma página).  

A correta separação entre links textuais adjacentes diminui a carga perceptiva de 

idosos com dificuldade de aprendizagem e problemas visuais que utilizam leitor de 

tela.  

Agrupamento e 

Distinção por 

Localização 

*Verificar se links naturalmente 

relacionados estão agrupados e se 

estes grupos estão adequadamente 

identificados. 

Menu, grupo de 

link 

O correto agrupamento de links diminui a carga cognitiva de idosos com problemas 

visuais e aqueles que utilizam leitor de tela. 

 

*Verificar se as informações 

importantes estão colocadas em 

destaque 

Layout de 

página. 

 

Os elementos e informações importantes (ex. como precondições para a instalação de 

aplicativos, resultados de buscas, botões de comando para ações freqüentes, etc.) 

deveriam ser os mais salientes de modo a serem os primeiros percebidos pelos 

usuários, principalmente aqueles com dificuldades perceptiva 
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*Verificar se os ícones são grandes, 

legíveis, significativos, facilmente 

discriminados e, se possível, estão 

rotulados.  

Ícone Para usuários com problemas de visão, a percepção das imagens de ícones pode ser 

um incômodo e à vezes impossível de ser realizada. Para facilitar a identificação e 

compreensão das funções dos ícones, as imagens (representativas e significativas) 

devem ser ampliadas e estar associadas à  etiquetas textuais.  

Significados dos 

Códigos, 

Presteza, 

Legibilidade. 

 

*Em páginas com formulários, onde 

haja a entrada de dados e/ou de 

comandos, verificar o correto 

posicionamento dos objetos de 

interação. 

Formulário, 

campo de 

edição, botão de 

comando, lista 

de seleção, etc. 

A associação inequívoca entre objetos de interação e seus rótulos diminui as 

possibilidades de erros e hesitações por parte dos usuários nas entradas de dados e de 

comandos. 

Presteza 

**Verificar se são fornecidas 

informações de identificação (títulos 

e cabeçalhos) no início de 

parágrafos, listas, etc. (blocos de 

informação). 

Blocos de 

informação, 

parágrafos, 

tabela, listas, 

etc.  

 

Títulos e cabeçalhos (elementos identificativos) diminuem a carga cognitiva de 

usuários normais, mas principalmente daqueles com dificuldades de retenção e/ou que 

utilizam leitor de tela.  

Presteza 

 

***Verificar se existe informação 

sobre a localização da página e se 

esta informação aparece 

suficientemente realçada  para o 

usuário.  

Cabeçalho Títulos representativos, significativos e destacados nas páginas diminuem a carga 

cognitiva, facilitam e reduzem erros de navegação principalmente para idosos com 

dificuldade de aprendizagem.  

Presteza 

***Verificar se são fornecidos 

resumos de figuras e tabelas. 

Figura, tabela.  

 

Na medida em que tabelas e figuras são difíceis de serem compreendidas por alguém 

que emprega um leitor de tela, uma descrição textual de seu conteúdo e de seus dados 

principais deveria ser fornecida. 

Presteza 

 

***Verificar se há botões com 

rótulos legíveis para permitir que o 

leitor retorne ou siga em frente 

 

Link Os botões existentes nos navegadores podem, além de levar os usuários para outros 

sistemas, em determinadas situações (quando uma nova janela é aberta pelo próprio 

sistema) estar desabilitados. Assim, e de modo a evitar incidentes na interação, 

recomenda-se que sejam implementados botões "página anterior" e "próxima página" 

em todas as páginas do sistema onde forem pertinentes. 

Presteza 

***Verificar se é fornecido um mapa 

que mostre como o sistema é 

organizado. 

 

Recurso de 

navegação 

A desorientação tem sido reconhecidamente, um dos problemas que mais afetam os 

usuários de sistemas extensos e repletos de todo o tipo de informação. Para estes tipos 

de sistemas, os mapas representam um importante recurso para a orientação de 

usuários em geral e de idosos, em particular.  

Presteza 

 

Tabela 1: Entrelaçamento entre os conceitos de acessibilidade e usabilidade, fundamentais para a concepção das TICs. 
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Resumo 
Neste artigo é tratado o resultado de um projecto de 

mestrado [1] que aborda o problema da falta de 

acessibilidade dos documentos com conteúdos 

matemáticos na Internet para pessoas com necessidades 

especiais, nomeadamente cegos e amblíopes num 

ambiente escolar.   

A solução apresentada baseia-se na análise e 

interpretação de documentos com fórmulas matemáticas 

em MathML[2] e sua conversão para uma forma escrita 

por extenso, sendo posteriormente lida com recurso a 

um conversor texto-fala. Foram desenvolvidas três 

aplicações: AudioMathENGINE, AudioMathGUI e 

AudioMathWEB. Neste trabalho apresentam-se também 

algumas considerações sobre a prosódia da leitura da 

matemática e a forma como os humanos lêem e 

compreendem a leitura das expressões matemáticas. 

O artigo termina com a apresentação de um conjunto de 

testes objectivos e subjectivos para a determinação da 

qualidade dos resultados obtidos; assim como um 

conjunto de conclusões sobre esses mesmos resultados. 

 

1. Introdução 
No mundo da ciência e da comunidade técnica e 

cientifica, a comunicação, a educação, a distribuição e a 

partilha de conhecimento é realizada através de canais 

tais como: livros, revistas, artigos ou até mesmo da 

Internet, de forma sempre crescente desde o seu 

aparecimento em 1973 [3]. A quantidade de documentos 

técnicos ou conteúdos científicos on-line tem crescido 

substancialmente nos últimos 30 anos, e o paradigma da 

educação começa a mudar na direcção da era digital [4]. 

Em Junho de 2005 ficou estabelecido que 14,6% da 

população mundial (cerca de 938 milhões de pessoas) 

utiliza activamente a Internet [5]. No entanto, apesar do 

vasto acesso à informação electrónica, existe um grupo 

considerável de pessoas com necessidades especiais, 

para as quais este acesso é pouco facilitado e nalguns 

casos impossibilitado. Estão nesse caso os cegos e os 

amblíopes. Segundo um estudo realizado em 2002, o 

ICEVI e a OMS concluíram que 35 milhões de pessoas 

no mundo são cegas e outras 124 milhões de pessoas 

sofrem de um tipo qualquer de deficiência visual [6]. 

Geralmente o acesso à educação e à informação técnica 

é bastante limitado nas pessoas com deficiências visuais 

[7][8][9]. Este acesso é feito, tipicamente, com recurso a 

documentação em Braille, gravações áudio de livros e 

revistas ou, em casos mais raros, recorrendo a 

computadores e a tecnologias de fala, tais como síntese 

e reconhecimento. Contudo, a percentagem de 

deficientes visuais que conhece o Braille é 

consideravelmente reduzida, e existem poucas 

publicações técnicas em formato áudio. É também 

conhecido que a dificuldade para os cegos aumenta e o 

grau de acesso diminui, à medida que aumenta o nível 

de informação técnica no documento, apesar de 

existirem meios para que estes possam aceder a 

informações em formato digital [10]. A introdução de 

tecnologias assistidas e o uso do computador pessoal 

contribuíram para um melhoramento das condições de 

acesso à informação dos deficientes visuais, mas 

levantaram outras barreiras técnicas [11][12]. 

Aplicações como os leitores de ecrã são ainda pouco 

eficazes no que diz respeito à Internet e à leitura de 

conteúdos específicos como a matemática. 

Este artigo faz uma introdução ao projecto AudioMath 

na secção 2, seguido de uma breve descrição das 

aplicações AudioMathENGINE, AudioMathGUI e 

AudioMathWEB nas secções 3, 4 e 5. A introdução de 

conceitos sobre leitura de expressões matemáticas é 

feita na secção 6, enquanto que a navegação de 

expressões matemáticas é abordada na secção 7. A 

apresentação de resultado de testes efectuados é 

abordada na secção 8. Na secção 9 apresentam-se 

conclusões do trabalho realizado. 

 

2. O Projecto AudioMath 
AudioMath [13][14][15][16][17] é um projecto nascido 

em 2003, com o objectivo da criação de ferramentas de 

acessibilidade, usadas como stand-alone ou integradas 

em conversores texto-fala, capazes de: 

• Falar fórmulas matemáticas – Análise, 

interpretação e conversão de MathML numa 

forma de texto por extenso; Gerar o modelo 

prosódico de expressões matemáticas; e  

implementar um sistema de navegação. 

• Reconhecer e converter elementos de texto ou 

mark-up que não são directamente 

compreendidos pelo motor de conversão texto-

fala, tais como: numerais, abreviações, 

acrónimos e referências de rede. 

 

A solução proposta consiste no uso de um conversor 

texto-fala para a reprodução oral de expressões 
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matemáticas codificadas em MathML (Figura 1), uma 

vez que: o meio áudio se encontra disponivel e é 

acessível; existem diversos conversores texto-fala no 

mercado; e em princípio, a matemática pode ser descrita 

oralmente. 

 

a

b
 

<math> 

    <msqrt> 

        <mfrac> 

          <mi>a</mi> 

          <mi>b</mi> 

        </mfrac> 

    </msqrt> 

</math> 

Fig. 1. Exemplo de fórmula matemática em MathML 

Presentation Markup. 
 

Os desafios deste projecto encontram-se em: -a 

interpretação inteligente de uma expressão matemática 

(“Como interpretar MathML e processá-lo para 

linguagem natural?”); o estudo prosódico da leitura da 

matemática (“Como ler matemática de forma não 

ambigua?”); e a implementação de um sistema para 

tratar os problemas de cognição em expressões longas 

(“Como navegar num documento convertido e rever 

partes de uma expressão matemática complexa de 

forma contextualizada?”). As possíveis aplicações de 

um trabalho executado neste projecto permitem: a 

promoção de acessibilidade através da integração em 

sistemas informáticos; a sua utilização com ferramenta 

didáctica da matemática; a aplicação isolada de pré-

processamento de documentos para conversores texto-

fala e o desenvolvimento de serviços de acessibilidade 

on-line. 

 

3. AudioMathENGINE 
AudioMathENGINE consiste num motor de análise, 

interpretação e conversão de documentos com 

conteúdos matemáticos, e que possui módulos de 

processamento para numerais, abreviações, acrónimos e 

referências de rede, incluindo reconhecimento 

automático dos elementos a converter e interpretação e 

conversão para texto das expressões matemáticas. 

Implementa também mecanismos de navegação nas 

mesmas. Possui as seguintes características técnicas: 

• Desenvolvido em PERL (Windows e 

Unix/Linux); 

• Disponível como: ActiveX DLL; EXE; CGI; 

componente .NET; 

• Possui uma arquitectura modular, extensível e 

configurável; 

• Disponível para Português Europeu (mas pode 

suportar facilmente outras línguas); 

• Uso interno de uma linguagem especial do tipo 

XML – AKML; 

• Suporte nativo de MathML Presentation 

Markup [18]; 

• Suporte de MathML Content Markup [19] 

através de uma stylesheet da W3C; 

• Suporte de Unicode [20]. 

Todos os algoritmos desta aplicação são fortemente 

baseados em processamento de texto através de 

expressões regulares [21] e analisadores XML [22]. 

Uma das particularidades desta aplicação é também o 

uso de dicionários de MathML (com mais de 4200 

entradas) e Unicode (com mais de 5200 entradas) para a 

conversão de entidades XML e MathML em Unicode e 

posteriormente em Português Europeu. Por exemplo, a 

entidade MathML “&infin;” encontrada num 

documento, é convertida em “U+221E” (código 

unicode) e posteriormente em “infinito” (tradução do 

código em Português Europeu). 

Anteriormente referiu-se uma linguagem da família 

XML denominada AKML - AudioMath Knowledge 

Markup Language. Esta linguagem tem por objectivo 

permitir: a configuração de aplicações AudioMath; 

suportar a navegação de expressões matemáticas; 

permitir a marcação de textos pré e pós-processados; e 

definir dicionários. Na Figura 2 podemos observar um 

documento em AKML, resultado de uma conversão de 

um documento XHTML+MathML através do 

AudioMathENGINE. 

 
<akml version="1.0"> 

 <result> 

  <stats> 

   <stat name="numeral" value="2"/> 

   <stat name="abbreviation" value="3"/> 

   <stat name="acronym" value="0"/> 

   <stat name="network" value="0"/> 

   <stat name="math" value="1"/> 

   <stat name="convtime" value="0.121"/> 

  </stats> 

  <doc> 

    <txt> 

       O <abr>professor</abr> Helder e a 

       <abr>senhora</abr> Ana encontraram a     

       <abr>página</abr> que mostrava a 

       expressão:  

    </txt> 

    <mat>  

       chis mais <num>cinco</num> igual a  

       <num>zero</num>  

    </mat> 

  </doc> 

  <nav> 

    <txt value="Texto:"> 

      O professor Helder e a senhora Ana  

      encontraram a página que mostrava a  

      expressão:  

    </txt> 

    <mat value="Fórmula:"> 

      <node value=" chis mais cinco igual a  

       zero "> 

         <node value=" chis "></node> 

         <node value=" mais "></node> 

         <node value=" cinco "></node> 

         <node value=" igual a "></node> 

         <node value=" zero "></node> 

      </node> 

    </mat> 

  </nav> 

 </result> 

</akml> 

Fig. 2. Ficheiro AKML de resultante de uma conversão. 
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As expressões matemáticas são convertidas com base no 

seguinte princípio: “Todas as expressões matemáticas 

podem ser simplificadas em sub-expressões 

constituintes; a interpretação de cada uma dessas sub-

expressões e a análise do contexto onde estas se 

inserem, permite a interpretação de toda a fórmula.”. 

Significa isto que foi implementada uma estrutura de 

dados que permite conhecer a semântica da expressão 

matemática e seu histórico, a partir da memorização de: 

a etiqueta de marcação detectada; o conteúdo original 

dessa etiqueta; e o conteúdo convertido da mesma. 

 

Exemplo de uma conversão do AudioMathENGINE: 

2 4

2

b b ac

a

− ± −
 

“inicio de fracção, numerador: menos bê mais ou 

menos raiz quadrada de bê ao quadrado menos quatro 

à vezes cê fim de radicando a dividir por denominador: 

dois vezes à fim de fracção”.  

 

4. AudioMathGUI 
AudioMathGUI (figuras 3 e 4) consiste numa aplicação 

gráfica desenvolvida em C# para Windows 2K e XP, 

que permite a aplicação do motor de análise, 

interpretação e conversão de expressões matemáticas, 

assim como a demonstração do mecanismo de 

navegação contextualizado das fórmulas.  

 

 
Fig. 3. Documento on-line a ser convertido pelo AudioMath. 

 

5. AudioMathWEB 
AudioMathWEB consiste num serviço público on-line 

de conversão de documentos com MathML, que se 

encontra disponível no sítio web [1] da dissertação. O 

seu objectivo é a análise, interpretação e conversão 

simplificada de páginas on-line com conteúdos 

matemáticos em MathML Presentation Markup. O 

resultado de uma conversão apresenta um documento 

com resultados estatísticos sobre as conversões (nº de 

numerais reconhecidos e convertidos, nº de abreviações, 

nº de expressões matemáticas, tempo de conversão, etc), 

assim como o documento original convertido, 

totalmente por extenso. 

 

6. Leitura de Expressões Matemáticas 
A leitura de expressões matemáticas apresenta 2 

grandes desafios: 

• A não-ambiguidade na leitura, isto é, como se 

deve converter matemática para texto por 

extenso de forma não- ambígua. 

• A influência da prosódia na leitura, isto é, 

como se deve ler o texto convertido. 

 

 
Fig. 4. Árvore de navegação do AudioMathGUI. 

 

Após uma pesquisa sobre esta temática, facilmente se 

depara com a ausência, quase total, de documentos ou 

estudos relacionados com a leitura de expressões 

matemáticas. Existem no entanto alguns trabalhos de 

referência tais como: Fateman [23], Karshmer [24], 

Stevens [25] e Raman [26]. Apesar de Fateman ter 

elaborado uma teoria focada no reconhecimento oral de 

expressões matemáticas, apresentou diversos artigos de 

opinião sobre como os humanos deveriam ler oralmente 

expressões matemáticas, nomeadamente: números, 

expressões algébricas, somatórios e integrais. Karshmer, 

por sua vez, procurou basear os seus estudos na forma 

como é percepcionada, na audição, a matemática 

focando-se na área da psicologia. Enquanto que Stevens 

e Raman desenvolveram teorias focadas na 

interpretação e análise prosódia ao nível da frequência 

fundamental (F0) e pausas. Contudo Stevens baseia-se 

apenas em modelos de expressões algébricas e Raman 

não apresenta na sua tese resultados e regras provindos 

da experimentação, mas sim um método de formatação 

áudio – AFL, Audio Formatting Language. 

A fim de colmatar esta lacuna, foi criado um corpus 

matemático do AudioMath constituído por 74 fórmulas 

matemáticas seleccionadas entre 200 possíveis e 

agrupadas em: álgebra simples, fracções, raízes, 

potências, trigonometria, matrizes e sistemas de 

equações, integrais, derivadas e somatórios. Da análise 

deste corpus matemático foram retiradas conclusões 

sobre: vocabulário não-ambíguo (usado nos algoritmos 

de conversão do AudioMathENGINE), pausas de leitura 
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(acerca da sua duração – curta ou longa) e frequência 

fundamental (F0 – do tipo suspensivo ou conclusivo). 

Na figura 5  é possível observar-se um exemplo de uma 

fórmula matemática analisada nos pontos anteriores 

com a utilização do software PRAAT. 

 

 

Fig. 5. 
42  - “dois (PC - 1) elevado ao expoente (PC - 2) 

quatro (PL - 3) fim de expoente”em que: PC – pausa 

curta; e PL – pausa longa. O ponto 4 indica um F0 

suspensivo e o ponto 5 um F0 conclusivo. 

 

7. Navegação em Expressões Matemáticas 
O ser humano possui um mecanismo particular de 

adquirir conhecimento a partir da leitura de um texto. 

Sabe-se que as pessoas lêem um texto letra-a-letra 

começando pelo símbolo mais à esquerda numa linha de 

texto (se for escrito numa língua cuja leitura se faça da 

esquerda para a direita); ou pelo símbolo mais à direita 

(se estiver escrito numa língua cuja leitura se faça da 

direita para a esquerda). Contudo, a leitura não é directa 

e sempre seguida. É frequente a re-leitura de trechos do 

texto que já passaram para correlacionar com a 

informação lida no ponto corrente. [27] No entanto 

existem diversas diferenças entre a leitura de um 

documento com conteúdos matemáticos e a leitura de 

um documento de foro não técnico [28]: 

• Enquanto que a leitura de um texto não técnico 

possui um sentido de leitura bem definido, 

nalgumas partes de uma expressão matemática 

o sentido de leitura pode ser um qualquer. 

• A matemática é uma linguagem bidimensional, 

ao contrário dos textos literários que são 

unidimensionais. 

• Em quase todas as línguas, primeiro aprende-se 

a falar e posteriormente a escrever, na 

matemática isto é feito tipicamente ao 

contrário: a notação vem primeiro e a leitura 

depois. 

 

Assim sendo, para o ser humano sem necessidades 

especiais no campo da visão, compreender uma 

expressão matemática requer diversas releituras de sub-

expressões e saltos lógicos entre os mesmos [29][15]. 

No entanto, este processo pode ser uma tarefa 

demasiado complexa ou mesmo impossível, para os 

cegos ou amblíopes, uma vez que o cérebro humano 

involuntariamente realiza este tipo de iterações sobre a 

notação visual da expressão matemática. Em [30] é 

afirmado que estas notações visuais funcionam como 

memória externa ou auxiliar. Por outro lado, a leitura 

completa e seguida de uma fórmula matemática não 

apresenta uma solução prática devido a restrições de 

memória, percepção e cognição. Assim sendo, a 

possibilidade de navegação dentro de uma expressão 

matemática torna-se essencial para “simular” a 

capacidade de iteração que o cérebro executa sobre a 

expressão matemática a fim de a apreender na 

totalidade. Em [25] discute-se a necessidade da 

navegação devido a um fenómeno onde os utilizadores 

se sentem perdidos por não conhecerem a estrutura e a 

orientação da informação que procuram adquirir. 

Fenómeno esse que atinge proporções maiores quando o 

utilizador é cego, uma vez que este apenas se 

conseguem concentrar numa pequena janela de 

informação, onde o controlo é difícil e impossível sem 

os mecanismos de navegação. Conclui-se, portanto, que  

a navegação é um mecanismo essencial na interpretação 

áudio de uma expressão matemática. 

Neste projecto AudioMath, a solução implementada 

baseia-se num conceito discutido por [26], onde uma 

expressão matemática complexa pode ser decomposta 

em expressões matemáticas mais simples, construindo 

assim uma árvore de estruturas onde a navegação se 

desenrola. Os níveis mais elevados desta estrutura 

possuem descrições mais detalhadas da expressão 

matemática, enquanto os níveis mais interiores da 

hierarquia da árvore, possuem as descrições mais 

simples da expressão matemática. A figura 6 apresenta 

um exemplo da navegação no AudioMath. 

 

3
a b+  

<mat value="Fórmula:"> 

 <node value=" raiz quadrada de á ao 

  cubo mais bê fim de radicando "> 

  <node value=" raiz quadrada de " /> 

  <node value=" á ao cubo mais bê "> 

   <node value=" á ao cubo "> 

    <node value=" á " /> 

    <node value=" ao cubo " /> 

   </node> 

   <node value=" mais " /> 

   <node value=" bê " /> 

  </node> 

  <node value=" fim de radicando "/> 

 </node> 

</mat> 

Fig. 6. Árvore de navegação do AudioMath. 

 

8. Testes e Validação de Resultados 
Foram realizados testes com mais de 400 expressões 

matemáticas, com um grupo de 14 utilizadores 

heterogéneos (2 professoras de matemática, 4 cegos e 8 

utilizadores não-invisuais), com idades compreendidas 

entre os 22 e os 60 anos, e com diversos graus de 

conhecimento na área da matemática e da informática. 

Foram elaborados 4 tipos distintos de testes: 

1
2

34 5
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• Robustez e qualidade dos algoritmos de 

análise, interpretação e conversão. Nestes 

testes foram detectadas pequenas deficiências 

na conversão, e alguma falta de definições em 

dicionários de abreviações e acrónimos. O 

tempo médio de conversão 

• Interpretação escrita: foram utilizadas 10 

fórmulas de nível de ensino secundário e 10 

fórmulas de nível de ensino superior, onde foi 

pedido ao utilizador que desenhasse ou 

descrevesse a fórmula depois de ler o texto ou 

vocabulário que a descrevia. 

• Interpretação oral: este teste é em tudo 

semelhante ao anterior, com a excepção de que 

foram usados ficheiros áudio para a descrição 

de fórmulas matemáticas. 

• Efectividade do mecanismo de navegação de 

expressões matemáticas: neste teste foi pedido 

aos utilizadores que navegassem em diversas 

expressões matemáticas complexas. Foram 

detectadas deficiências, nomeadamente na 

escolha de teclas de navegação, qualidade da 

fala sintetizada e na necessidade de um 

pequeno periodo de adaptação. 

 

Os resultados de todos os testes efectuados foram 

positivos. Todos os utilizadores cumprirem as suas 

actividades com sucesso, validando assim o trabalho 

realizado. 

 

9. Conclusões e Perspectivas Futuras 
Durante este trabalho foi possível adquirir diversos 

conhecimentos nas mais variadas áreas, tais como a 

psicologia, a matemática, a engenharia e a linguística. 

Foi realizado um estudo tendo como objectivo a 

interpretação oral da codificação matemática em 

MathML, onde o primeiro desafio colocado consistia na 

escolha do conjunto de etiquetas de marcação MathML 

a usar. Concluiu-se que apesar do Content Markup ser o 

mais adequado (uma vez que exprime a semântica da 

expressão ou fórmula), por uma questão prática foi 

seleccionado o Presentation Markup, uma vez que todos 

os materiais produzidos e publicados on-line se 

encontram codificados desta forma.  

Um dos desafios colocados consistia na determinação 

da forma correcta e não-ambígua de leitura de 

expressões matemáticas. Para esse efeito foi realizado 

um estudo aprofundado de diversos grupos de 

expressões matemáticas, do qual resultou um corpus 

matemático e onde foram identificadas palavras-chave 

na interpretação oral da matemática. Com base nos 

estudos anteriores foi desenvolvida uma aplicação - 

AudioMathENGINE – com capacidade de análise, 

interpretação e conversão de diversos elementos num 

documento, tais como: abreviações, acrónimos, 

numerais, referências de rede e fórmulas matemáticas. 

Durante a elaboração destes algoritmos de análise, 

reconhecimento e conversão foi necessário criar uma 

linguagem de XML interna da aplicação – AKML - com 

o objectivo de identificar posteriormente as acções de 

substituição que ocorreram, assim como estruturar os 

resultados do AudioMathENGINE. O uso do AKML 

conferiu aos resultados uma maior flexibilidade, 

permitindo a sua análise e processamento por parte de 

outras aplicações de outros autores, desde que o seu 

XML Schema seja conhecido. Durante este trabalho 

foram também desenvolvidos dicionários Unicode para 

as entidades do MathML, que fazem a transformação do 

código MathML para Unicode e posteriormente para 

Português Europeu. Tanto quanto se sabe, estes foram 

os primeiros dicionários desenvolvidos a permitir esta 

transformação. Juntamente com a conversão das 

fórmulas matemáticas foi implementado um algoritmo 

de navegação das mesmas. Este algoritmo permite a 

colocação de pontos de navegação e estruturação em 

árvore de uma fórmula matemática. A colocação dos 

pontos de navegação que permite construir a árvore de 

navegação é baseada nos conceitos de que uma 

expressão matemática pode ser sucessivamente 

subdividida em sub-expressões menos complexas. 

Provou-se, com testes realizados, a utilidade deste tipo 

de estrutura. Como complemento ao motor 

AudioMathENGINE de análise, interpretação e 

conversão, foram desenvolvidas mais duas aplicações: 

um interface gráfico que permite a edição, visualização, 

conversão e navegação de conteúdos matemáticos em 

MathML – AudioMathGUI; e um serviço on-line de 

conversão de MathML – AudioMathWEB. Na 

conclusão deste trabalho, e como forma de validação do 

mesmo, foram realizados diversos testes com 

utilizadores visuais e cegos, obtendo resultado positivos 

e validando o trabalho executado.  

A curto prazo pretende-se: 

• Concluir o suporte para MathML Presentation 

Markup e MathML Content Markup; 

• Adicionar suporte de tecnologias de fala para 

conversores texto-fala, nomeadamente SAPI4, 

SAPI5 e SSML; 

• Incluir a opção de modos de utilizador para 

expressões matemáticas; 

 

A longo prazo pretende-se: explorar com mais detalhe a 

prosódia da matemática, construir um navegador de 

fórmulas adequado a cegos e amblíopes, suportar a 

conversão para mais do que uma língua, optimizar os 

algoritmos de análise, conversão e interpretação de 

expressões matemáticas; e desenvolver um serviço 

público e gratuito de acessibilidade a documentos 

técnicos on-line contendo MathML. 
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Resumo 
A necessidade geradora deste projeto é melhorar o 

acesso ao transporte urbano de pessoas portadoras de 

algum tipo de deficiência visual, incluindo pessoas da 3ª 

idade. Será construído um dispositivo capaz de receber 

como dados de entrada a identificação de um usuário e o 

pedido de uma linha de ônibus, por meio de sinais 

infravermelhos, além de um teclado adaptado para 

deficientes visuais. O dispositivo deverá armazenar tais 

entradas e exibir o número da linha de ônibus em um 

display instalado no ponto de ônibus, visível aos 

motoristas. Este dispositivo receberá o nome de módulo. 

Deverá ser construído também um dispositivo que ficará 

em posse de cada usuário, o qual será utilizado para sua 

identificação no módulo, restringindo assim o uso 

apenas àquelas pessoas que, em cadastro prévio, 

comprovaram sua limitação visual. Tal medida visa 

evitar o vandalismo e o mau uso do módulo. Este 

dispositivo será chamado de módulo pessoal. 

 

1. Introdução 
A deficiência visual é definida pelo Decreto nº 3.298 de 

20 de dezembro de 1999 como sendo uma “acuidade 

visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após 

melhor correção, ou campo visual inferior a 20º, ou 

ocorrência simultânea de ambas as situações”.  

Nessa descrição se enquadram cerca de 10% da 

população capixaba, somando-se a esta parcela o 

significativo grupo da terceira idade. Como 

conseqüência disto, diversos trabalhos de inclusão 

social estão sendo desenvolvidos por instituições como 

o SENAI, a Secretaria do Estado de Educação, 

Secretarias Municipais de Ação Social, Associações 

Representativas das Pessoas com Necessidades 

Especiais, entre outras. 

A dificuldade visual se agrava quando o texto a ser lido 

se encontra em movimento e a uma distância 

considerável do indivíduo [1], como é o caso dos 

letreiros presentes nos ônibus, indicando destino e 

número da linha correspondente.  

Um indivíduo com deficiência visual que precise se 

deslocar utilizando o transporte público se vê em uma 

situação difícil e muitas vezes até constrangedora, pois 

ele não consegue por si só efetuar este deslocamento. 

Uma solução, freqüentemente utilizada, é andar sempre 

acompanhados por pessoas sem a mesma dificuldade 

visual. Porém em muitas situações, quando isto não é 

possível, a solução é solicitar um favor a alguém que se 

encontra no mesmo ponto de ônibus para que pare o 

ônibus requerido. Entretanto, esta atitude não traz 

completa solução ao problema, afinal o solicitado pode 

ter que deixar o ponto antes da passagem do ônibus 

desejado pelo deficiente e o pedido terá que ser refeito a 

outra pessoa. 

Esta solução também não funcionará quando o 

deficiente estiver sozinho no ponto, ou seja, não haverá 

a quem solicitar a ajuda. 

Este projeto é uma proposta alternativa ao trabalho 

realizado por [2], o qual também tem por objetivo 

promover a inclusão de pessoas com necessidades 

visuais especiais a partir da implantação de um sistema 

que melhore o acesso de tais pessoas aos transportes 

coletivos urbanos, proporcionando-lhes independência 

em seus deslocamentos. 

 

2. Desenvolvimento e Elaboração do 
Projeto 

Para desenvolvimento, elaboração e definição deste 

projeto foi preciso conhecer a real necessidade e 

problemas enfrentados por esta parcela da população. 

Para tanto, foi feita uma visita ao Instituto Braile de 

Vitória e realizada uma enquete com alguns dos 

presentes, de ambos os sexos e diferentes faixas etárias. 

Esta enquete continha perguntas de cunho social e 

perguntas direcionadas ao projeto. Seu resultado 

encontra-se a seguir: 

 

QUESTÕES SOCIAIS 

1) Você é usuário do transporte coletivo? 

60% SIM   40% NÃO 

2) Encontra dificuldades de acesso ao transporte 

coletivo? 

100% SIM   0% NÃO 

3) O que você acharia se houvesse nos pontos de ônibus 

um módulo que o ajudasse a pegar o ônibus desejado, 

sem a ajuda de terceiros? 

100% ÓTIMO      0% BOM       0% DESNECESSÁRIO 

4) Você o utilizaria? 

100% SEMPRE       0% ÀS VEZES          0% NUNCA 

5) Sobre o seu conhecimento de Braile 

5% ÓTIMO   10% BOM     45% REGULAR     

25% RUIM   15% NENHUM 
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Após breve explicação sobre as idéias iniciais do 

projeto, foram feitas as seguintes perguntas: 

 

QUESTÕES SOBRE O PROJETO 

1) O que você achou do projeto? 

100% BOM             0% REGULAR               0% RUIM 

2) O que você achou do acesso ao módulo? 

60% BOM 40% REGULAR                 0% RUIM 

3) Em relação à interface, você acha que teria 

dificuldades em iniciar seu acesso no módulo? 

45% SIM  55% NÃO 

4) Você acha que teria dificuldades no transcorrer do 

processo de pedido da linha de ônibus? 

25% SIM  75% NÃO 

5) Em resumo, você considera o projeto funcional? 

100% SIM  0% NÃO 

6) Espaço aberto a sugestões, críticas e comentários 

adicionais. 

− Alguns deficientes internos da terceira idade 

disseram não sair do Instituto tanto quanto 

gostariam, devido à dificuldade de se utilizar o 

transporte público. Alegaram que o custo para 

se utilizar transporte privado (táxis) é elevado, 

portanto, alegavam que o melhor era aguardar 

a visita esporádica de parentes para sair do 

Instituto; 

− Os deficientes de menos idade demonstraram 

maior empolgação e aceitação para com a idéia 

do projeto. 

 

Constatações resultantes da enquete: 

− O mecanismo de funcionamento deve ser 

baseado em eletrônica simples com facílima 

interface com o usuário. Pessoas com mais 

idade e pessoas com menos instrução 

demonstraram receio em utilizar equipamentos 

muito modernos ou que exijam uma interface 

mais complexa com o usuário; 

− Constatou-se a importância fundamental de um 

treinamento não só com os motoristas de 

ônibus, mas também com todos os usuários. 

Para garantir o uso do módulo, tais pessoas 

precisam conhecer e saber usá-lo bem; 

− A leitura em Braile é privilégio de uma 

pequeníssima parcela, portanto, não se pode 

basear neste recurso para fornecer instruções 

de uso do módulo; 

− É indispensável para a funcionalidade do 

módulo que ele seja bem demarcado e esteja 

em local exclusivo no ponto de ônibus. 

 

3. Definição do Projeto 
Com a complementação de informações trazidas pela 

enquete realizada, pôde-se definir o projeto, seus 

requisitos e especificações. 

Assim, será construído um dispositivo capaz de receber 

como dados de entrada a identificação de um usuário e o 

pedido de uma linha de ônibus. O dispositivo deverá 

armazenar tais entradas e exibir o número da linha de 

ônibus em um display visível aos motoristas dos ônibus. 

A este dispositivo daremos o nome de módulo. 

Além do módulo, deverá haver um dispositivo em posse 

de cada usuário, o qual será utilizado para sua 

identificação no módulo. Este dispositivo será chamado 

de módulo pessoal. 

 

4. Descrição dos Dispositivos 
Dispositivos de entrada: 

− Equipamento para identificação do usuário 

(módulo pessoal). Trata-se de um dispositivo 

portátil que estará em posse de cada usuário, 

permitindo seu acesso ao módulo. Sua 

comunicação com o módulo será feita através 

de infravermelho. Ele deverá ser de pequeno 

porte e possuir formato que permita somente 

um tipo de acoplamento ao módulo (Figura 1); 

− Teclado com 12 teclas com escrita em Braile. 

O teclado será o meio através do qual o usuário 

irá registrar o número da linha de ônibus 

desejada. Ele deverá conter, além de teclas com 

numeração algébrica (0 a 9), teclas de 

‘CONFIRMA’ e ‘CANCELA’ (Figura 1). 

 

 
Fig. 1. Vista frontal do módulo. 

 

Dispositivo de saída: 

− Será constituído de um painel com três displays 

de 7 segmentos (Figura 2). Cada display terá 

capacidade para três dígitos. Como as linhas de 

ônibus típicas possuem três dígitos, esse painel 

terá possibilidade de apresentação de até três 

linhas de ônibus simultaneamente. 

 

 
Fig. 2. Dispositivo de saída - Painel de displays. 
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Dispositivo de identificação e armazenamento: 

− Será constituído por um circuito baseado em 

um microprocessador de pequeno porte, 

associado a circuitos auxiliares e periféricos. 

 

5. Funcionamento Geral 
Um portador de deficiência visual que for cadastrado e, 

portanto, possuir seu módulo pessoal, ao chegar ao 

ponto de ônibus, poderá se conduzir à área exclusiva, 

onde se encontra o módulo. 

Ele utiliza seu módulo pessoal e, em caso de validade, o 

módulo já estará pronto para receber seu pedido de linha 

de ônibus (pressupõe-se que o usuário conhece o 

número correspondente à linha que ele deseja). 

Ao final da digitação do número da linha, deve-se 

pressionar a tecla ‘CONFIRMA’ e, automaticamente, o 

mesmo será exposto no painel durante um período pré-

determinado. 

O usuário pode aguardar tranquilamente porque, quando 

da passagem do ônibus desejado pelo ponto em que ele 

se encontra, um motorista, que já recebeu o devido 

treinamento, irá parar o veículo para seu embarque. 

 

6. Requisitos do Projeto 
São os seguintes os requisitos para o projeto: 

− Presença de um módulo em cada ponto de 

ônibus; 

− Delimitação de uma área exclusiva para 

colocação do módulo no ponto de ônibus 

(Figura 3). Esta área deverá conter piso com 

textura diferenciada, que é padronizado pela 

Prefeitura de Vitória como sendo de colaração 

vermelha com círculos em alto relevo. Deverá 

também ser delimitada por uma marcação 

pintada no piso em cor vibrante, que será útil 

àquelas pessoas que possuem visão, porém 

deficiente. Esta área será destinada somente às 

pessoas que farão uso do módulo; 

 

 
Fig. 3. Vista superior da área exclusiva para localização do 

módulo. 

 

− Separação desta área exclusiva destinada ao 

módulo e seus usuários do ponto de ônibus. 

Para facilitar o acesso e a identificação pelo 

motorista dos usuários que deverão embarcar, 

deve-se alocar esta área em local separado 

porém não muito distante do ponto (Figura 4); 

 

 
Fig. 4. Vista frontal da área exclusiva para localização do 

módulo. 

 

− O módulo deverá possuir uma sinalização 

sonora. A cada tecla pressionada pelo usuário 

no teclado deverá ser emitido um sinal sonoro 

(um bip), para que o usuário tenha certeza de 

correto funcionamento e operação do módulo. 

As teclas ‘CONFIRMA’ (confirmação de 

entrada do dado) e ‘CANCELA’ deverão 

possuir bip diferenciado; 

− Indicação sonora diferenciada indicando que 

algum pedido foi apagado do display após ter 

permanecido durante seu tempo pré-

estabelecido em exposição; 

− Estudo estatístico para determinação do tempo 

pré-determinado que a indicação do pedido de 

linha deverá ficar exposto no display; 

− O painel de displays deverá ser posicionado de 

tal forma que permita aos motoristas de ônibus 

visualizarem se há algum pedido e se este 

pedido é para a sua linha em uma distância 

hábil que permita sua parada para embarque do 

usuário. Ele, portanto, deve estar em altura 

considerável e direcionado no sentido do 

tráfego; 

− Cadastro prévio de usuários. De cada usuário 

será requerida uma identificação válida para 

utilização do módulo, com o objetivo de 

restringir o uso apenas àquelas pessoas com 

comprovada limitação visual. Tal medida visa 

evitar o vandalismo e o mau uso do módulo; 

− Distribuição de módulos pessoais para cada 

usuário cadastrado; 

− Treinamento dos motoristas de ônibus: os 

motoristas deverão receber treinamento 

apropriado para atender a este novo sistema. 

Será de exclusiva responsabilidade do 

motorista a parada de seu ônibus quando de um 

pedido (exibido pelo painel); 

− Treinamento dos usuários (pessoas com 

deficiência visual): os usuários deverão receber 

treinamento apropriado para atender a este 

novo sistema. Será de exclusiva 

responsabilidade do usuário a correta execução 

Módulo Display 

Painel de displays Módulo Ponto de ônibus 
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dos procedimentos para solicitação de uma 

linha de ônibus. 

 

7. Especificações do Projeto 
O módulo estará exposto a várias adversidades, tais 

como: intenso calor, chuvas, poeira, vandalismo etc. 

Portanto, ele deverá ser um equipamento robusto, 

construído em material resistente e com boa vedação, 

protegendo os circuitos internos, os quais são mais 

frágeis. 

 

8. Limitações do Projeto 
O projeto proposto possui algumas limitações. Ele foi 

definido de tal forma a conter o menor número e /ou 

limitações de menores conseqüências. São elas: 

− O módulo aceitará apenas uma solicitação por 

usuário, ou seja, para cada identidade distinta 

(fornecida pelo módulo pessoal) poderá se 

fazer um único pedido. Esta decisão foi tomada 

para evitar que uma única pessoa 

“monopolize” todos os displays disponíveis 

com números de linhas de ônibus diferentes 

que lhe forem convenientes; 

− O módulo poderá aceitar, no máximo, três 

solicitações de linha. Caso este limite de 

solicitações tenha sido alcançado e um quarto 

usuário chegue ao ponto, infelizmente ele terá 

que esperar para utilizá-lo; 

− Fica estabelecido que o pedido para parada de 

uma linha de ônibus ficará exposto no painel 

durante um período predeterminado. Esta 

decisão traz limitações ao projeto, pois caso o 

ônibus não passe dentro deste período, a 

indicação é apagada automaticamente do 

display e o usuário terá que refazer seu pedido. 

Em outra situação, o usuário já terá deixado o 

ponto e a indicação continuará sendo exposta 

no display, e assim ela estará “ocupando” em 

vão o dispositivo de saída. Foi pensado uma 

outra solução que não trouxesse estas 

limitações, como, por exemplo, relacionar o 

número do módulo pessoal com o pedido da 

linha de ônibus. Desta forma, a indicação no 

display permaneceria até que o usuário 

utilizasse seu módulo pessoal novamente, 

apagando seu pedido. Esta solução traria 

limitações ao projeto, que foram consideradas 

mais graves e com maiores conseqüências do 

que a solução adotada, afinal caso o usuário 

esquecesse de repassar seu módulo pessoal, a 

indicação ficaria por tempo indeterminado no 

display. Outro agravante seria o tempo 

acrescido ao processo pois, após a parada do 

ônibus no ponto, o deficiente teria que se 

dirigir novamente ao módulo para desativar seu 

pedido. 

 

9. Metodologia para o Desenvolvimento do 
Projeto 

Coleta de informações: 

− Catálogos de fabricantes; 

− Literatura técnica. 

Critérios: 

− Menor dimensão possível; 

− Menor preço; 

− Simplicidade. 

Ensaios, simulações e avaliações: 

− Simulação analógica: O circuito é inicialmente 

montado no “protoboard”, após ser simulado 

em softwares para essa finalidade, com o 

objetivo de evitar o consumo de tempo em 

circuitos ou programas de concepção errada; 

− Simulação icônica, com uso do “protoboard” 

para os testes de funcionamento; 

− O circuito é avaliado quanto ao funcionamento, 

verificando se atinge os objetivos de solução 

dos problemas inicialmente levantados pelo 

projeto. Em caso negativo, volta-se à 

modelagem do circuito ou programa (no caso 

do uso de microcontrolador) e efetuam-se 

novos ensaios até a satisfação dos problemas;  

− Otimização: Uma vez concebida a solução, 

efetua-se o processo de otimização, eliminando 

partes ou reduzindo-as; 

− Especificação da solução: Após a otimização, 

especifica-se a solução com a elaboração do 

memorial descritivo (diagrama elétrico, 

circuito impresso, descritivo de 

funcionamento), do memorial de cálculo, da 

lista de materiais, do cronograma de execução 

e do orçamento de execução (plano de 

negócios). Anexo ao projeto, inclui-se o 

memorial de modelagens, ensaios, simulações 

e avaliações. 

 

10. Possíveis Melhorias do Projeto  
Para trabalhos futuros poderiam ser implementadas 

algumas melhorias, como: 

− Interface por voz com usuário. Através da 

interface por voz, o usuário poderia escutar os 

números que ele digitou no teclado antes de 

confirmar ou cancelar seu pedido. Isto 

eliminaria o problema de o usuário digitar um 

número de linha não correspondente à desejada 

e permanecer, sem saber do engano, esperando 

por ela. 

 

11. Conclusão  
O projeto está em andamento e encontra-se na fase final 

de testes. 

Os microcontroladores foram adquiridos e suas 

programações foram concluídas. Para identificação e 

armazenamento de informações no módulo, foi 

adquirido um PIC16F628, e para identificação no 
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módulo pessoal de posse de cada usuário, foi adquirido 

um PIC10F202. 
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          Resumo 

Este artigo tem por finalidade relatar a experiência quanto 

ao uso da ferramenta de interação Chat como recurso 

didático no processo de ensino-aprendizagem em 

disciplinas oferecidas na modalidade de educação a 

distância nos cursos de graduação presencial da 

Universidade do Vale do Itajaí – Univali/SC. 

 

1. Introdução 
Cada vez mais os processos educativos assumem um 

caráter flexível, entre esses a modalidade de educação a 

distância representa uma possibilidade de acesso a 

informações e conhecimentos por um expressivo 

contingente de pessoas, independente da distância 

geográfica em que se encontram, promovendo a difusão do 

saber, antes centralizado em locais e em horários fixos. 

É necessário focalizar as necessidades de formação no 

mundo atual, as competências requeridas no mundo do 

trabalho e a contribuição social das Instituições de Ensino 

Superior e Institutos, bem como são discutidas as 

potencialidades da EaD no ensino superior para formação 

inicial e continuada de profissionais (tecnologias e 

formação), os caminhos, a pluralidade metodológica e a 

convivência de diferentes mídias. Para corresponder à 

demanda acumulada e às necessidades de formação 

superior, inicial e continuada, a educação a distância no 

Brasil está encontrando caminhos próprios. 

A utilização de computadores e Internet como ferramenta 

de ensino é uma idéia crescente nas instituições de ensino 

atualmente. A importância desse instrumento na educação 

trouxe a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, 

como um método colaborativo no aprender, isto é, a 

Educação a Distância. 

Valente já dizia há uma década atrás:  
“(...) cada dia surgem novas maneiras de usar o 

computador como um recurso para enriquecer e 

favorecer o processo de aprendizagem. Isso nos mostra 

que é possível alterar o paradigma educacional; hoje, 

centrado no ensino, para algo que seja centrado na 

aprendizagem” [3]. 

A Educação a Distância tem como um ponto central a 

comunicação, que constitui o instrumento para a 

retroalimentação permanente do processo educativo. 

Torna-se, então, fundamental uma abordagem que 

considera o diálogo e concebe os estudantes como 

participantes interativos no ensino e na aprendizagem à 

distância.   

 

2. Avaliação da Aprendizagem 
A avaliação é um ato de correlação. O professore/tutor, 

então, correlacionam às características, não somente 

escolares, mas também comportamentais e sociais de seus 

alunos com as expectativas, manifestadas ou não, do 

sistema escolar. 

Por intermédio da interação e motivação, o professor/tutor 

despertará no aluno o interesse, a curiosidade e a vontade 

de aprender a aprender, conseguindo não somente facilitar 

a aprendizagem, mas também promover o 

desenvolvimento e o crescimento do indivíduo. 

A avaliação de aprendizagem deve ser considerada como 

meio de coleta de informações para a melhoria do ensino 

tendo assim funções de orientação, apoio, assessoria e 

não de punição ou simplesmente decisão final a respeito 

do desempenho do aluno. 

Em vista disso, a avaliação é processo contínuo e 

complexo. Tem por objeto investigar, além das 

competências individuais, também as competências para 

interagir em grupo. Sendo assim, os instrumentos e 

mecanismos de avaliação devem incidir sobre a análise 

de situações educativas complexas e/ou problemas de 

uma dada realidade. 

A avaliação das aprendizagens será feita ao longo de 

cada etapa do curso, envolvendo as produções do aluno e 

o processo de desenvolvimento individual, explicitado 

em diferentes níveis de desempenho, conforme plano dos 

diferentes módulos. 

A avaliação da aprendizagem, no novo paradigma, é um 

processo mediador na construção do currículo e se 

encontra intimamente relacionada à gestão da 

aprendizagem dos alunos [8].  

Desta forma em relação ao curso especificamente, a 

prática de avaliação será contínua e retroalimentadora do 

desenvolvimento curricular, seja no que tange às 

estratégias, conteúdos, relação professor-aluno, do 

próprio aluno, material didático, ou ainda, das condições 

institucionalmente disponibilizadas para sua oferta no 

sentido de melhor qualificar os processos e 

aprendizagens. 

A abordagem da avaliação dos cursos on-line também 

deve ser centrada no aluno e fazer parte do processo 

ensino-aprendizagem, como salienta Harasim. Para tal, 

ela necessita estar inserida nas atividades de aula e nas 

interações entre os alunos e destes com os professores .  

Além disso, para que a avaliação em EaD esteja revestida 

de uma prática mais qualitativa que quantitativa, 

essencialmente formativa, como ressalta, é premente que 

os objetivos educacionais estejam voltados não apenas à 

formação de um profissional que domine as habilidades 

básicas, mas, principalmente, que o encaminhem à 

resolução de problemas, ao raciocínio crítico e à auto-

avaliação, visando à formação de sujeitos criativos, 

autônomos e críticos. 

A integração e interdependência dos diferentes 

momentos de avaliação, que são importantes para a 

efetivação de um processo contínuo, somativo e 

abrangente, permitirá a avaliação da aprendizagem dos 

alunos, com vistas a apoiá-los na superação das lacunas 

verificadas e a promovê-los à etapa seguinte.  

A equipe multidisciplinar e técnico-administrativa 

responsável pela gestão do processo na modalidade de 

EaD, estará constantemente discutindo e analisando 

juntamente com os professores e alunos o 

desenvolvimento do curso, por meio de reuniões de 

colegiado e fóruns. 
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A avaliação poderá, assim, proporcionar aos docentes que 

se pronunciem sobre o que os alunos aprenderam e seus 

avanços e, aos alunos caberá, perceberem e se 

manifestarem acerca de onde se encontram em relação aos 

objetivos de sua aprendizagem, onde poderão chegar e o 

que será necessário realizar para que possam continuar 

aprendendo. 

Às estratégias de avaliação definidas na proposta do curso, 

soma-se a auto-avaliação, ou seja, participação nas 

atividades propostas, enquanto possibilidade de análise da 

própria trajetória, desenvolvimento da autonomia, 

colaboração, interação, responsabilidade e crítica. 

 

3. Mediação Pedagógica em Educação a 
Distância: Professor e Aluno 

O princípio da mediação ampara-se nas teorias 

interacionistas segundo as quais todo processo de 

aprendizagem se dá de forma mediada, considerando que o 

aprendiz, mesmo que não domine autonomamente algumas 

funções, possa realizar atividades em conjunto, de forma 

compartilhada. 

A mediação do professor torna-se fundamento-chave das 

ações de todos os envolvidos no processo educacional, 

pois se apresenta como um processo relacional, operado 

pelos sistemas simbólicos de que o sujeito dispõe e, 

portanto, enfatiza a construção do conhecimento como 

uma interação mediada por várias relações e pela mediação 

feita por outros sujeitos. 

A mediação pedagógica é a atitude, o comportamento do 

professor que se coloca como um facilitador, incentivador 

ou motivador da aprendizagem, que se mostra como uma 

ponte rolante e não estática entre o aprendiz e sua 

aprendizagem, através da instauração de diálogo 

permanente, promoção de troca de experiências e 

atividades compartilhadas, proposição de situações-

problema e desafios, dentre outras possibilidades [6]. 

Possibilita ao aluno adoção de métodos auxiliares para 

responder as atividades e propõe situações que, estando 

além das capacidades e conhecimentos já dominados pelos 

sujeitos, evidenciam o início rudimentar de novas 

habilidades [7]. Parte de uma concepção radicalmente 

oposta aos sistemas de instrução baseados na primazia do 

ensino como transferência da informação. A educação é 

concebida com base na participação, criatividade, 

expressividade e relacionalidade [5]. 

A educação a distância é entendida como uma modalidade 

de ensino com características específicas que permite criar 

um espaço para gerar, promover e implementar situações 

em que os alunos aprendam. O traço distintivo desta 

modalidade consiste na mediatização das relações entre os 

docentes e os alunos [4]. 

Assim, o conceito de aprendizagem nesta concepção é 

permeado por três princípios centrais: interação, 

colaboração e autonomia. 

Partindo desses princípios, o grande desafio é que 

comecemos a trilhar caminhos na EaD, de modo a superar 

a centralização do processo nos meios técnicos e  avançar 

para propostas que realmente privilegiem a aprendizagem 

autônoma e promovam a construção do conhecimento, 

possibilitando interação, mediação e níveis de auxilio ao 

sujeito que aprende. 

 

4. O Chat: Colaborando no Processo Ensino-
Aprendizagem 

Das várias ferramentas utilizadas no ambiente virtual de 

aprendizagem, existem aquelas que viabilizam a interação 

entre os participantes do curso, por exemplo, o Chat, o 

Fórum, Grupo de discussão (lista de e-mail de todos os 

participantes da disciplina),e Material da turma. Dependerá 

do planejamento estratégico e objetivo a ser alcançado na 

disciplina definido pelo professor e das características dos 

participantes no uso adequado dessas ferramentas.  

Embora todas sejam de extrema importância, cabe ao 

professor dar vida, ou seja, dinamizar o seu uso com os 

alunos. Geralmente, estas ferramentas, do ponto de vista 

técnico, são simples de serem manipuladas, mas as 

possibilidades e implicações pedagógicas dependem da 

ressignificação que o professor pode fazer no contexto do 

curso [1]. 

A intenção é tornar a experiência marcante, não apenas 

pela troca e aquisição de conhecimentos, como também 

pela avaliação dos alunos através das ferramentas do 

ambiente virtual de aprendizagem, em especial, o Chat. 

O chat é uma ferramenta complexa, pois depende da 

inter-relação de vários fatores que surgem da situação. 

Um dos caminhos é o professor observar as sinalizações 

que os alunos expressam nos vários espaços do ambiente 

do curso. No entanto, isto requer do professor 

flexibilidade e responsabilidade para contemplar as 

questões emergentes e inusitadas, de modo que possam 

ser integradas aos propósitos do curso. 

Segundo Moran [2] “O mais importante é a credibilidade 

do professor, sua capacidade de estabelecer laços de 

empatia, de afeto, de colaboração, de incentivo, de 

manter o equilíbrio entre flexibilidade e organização".   

As relações interpessoais e afetivas são fortemente 

evidenciadas quando as atitudes são carregadas de 

valores como respeito, reciprocidade e confiança entre os 

participantes. A possibilidade de compartilhar no 

contexto virtual é extremamente importante, pois é na 

troca de experiências, reflexões e sentimentos entre os 

alunos que se fortalece o trabalho coletivo e colaborativo. 

As múltiplas interações que acontecem de forma 

diversificada potencializam a construção da rede humana 

de aprendizagem [1].  

O professor nesta abordagem atua como mediador e 

desenvolve também ações investigativas. Ele analisa, ao 

mesmo tempo, o processo de aprendizagem do aluno que 

se expressa na sala virtual e, a sua própria prática 

pedagógica. Esta forma de atuação permite ao professor 

colocar-se como parceiro dos alunos respeitando seu 

estilo de trabalho, a sua autoria e as estratégias adotadas. 

O papel do professor, segundo, Perrenoud [8], concentra-

se "na criação, gestão e na regulação das situações de 

aprendizagem". 

O Chat, por ser um recurso de conversa em tempo real, 

possui um grande potencial para incentivar o diálogo, 

onde os participantes trocam mensagens de reflexão e 

discussão. Possibilita discutir idéias com outros 

participantes e/ou professor com respostas imediatas. ver 

Figura 1. 

 

 
Fig. 1: chat de uma das aulas 

 

O número de participantes em um chat é um aspecto que 

deve ser considerado para o bom aproveitamento da 

atividade.  Não é tarefa fácil para o 

professor/mediador/aluno interpretar as idéias de várias 

pessoas ao mesmo tempo. As estratégias a serem 

adotadas, dependem do que se foi planejado ou seja, o 
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objetivo a ser alcançado, a estratégia metodológica a ser 

utilizada e quais serão os critérios a serem adotados na 

avaliação do chat, e isto deverá estar claro ao aluno 

também. 

Uma das características dessa ferramenta é favorecer aos 

participantes a estarem extravasando algo que os esteja 

preocupando naquele momento, por exemplo, tirar 

dúvidas, questionamentos, posicionamentos, e até mesmo 

discutir questões mais complexas de forma articulada com 

as idéias dos colegas.  

Uma possibilidade é utilizar o chat também após a sua 

realização. O registro da conversa online pode ser tratado 

como um texto "desorganizado" a ser trabalhado tanto pelo 

professor como pelos alunos, categorizando as questões 

emergentes para serem discutidas no espaço de uma outra 

ferramenta do ambiente, por exemplo, o Fórum de 

Discussão. Outra será a possibilidade de através das 

dificuldades encontradas disponibilizar matérias no AVA e 

relacioná-lo um uma atividade de aprendizagem 

desafiadora a fim de que possam estar aprofundando temas 

problemáticos. Além destas interligações entre as 

ferramentas de interação, existem outras que podem estar 

diretamente relacionadas: são aquelas que organizam a 

disponibilização de material de leituras sobre conteúdos 

específicos [1]. 

O quadro a seguir, apresenta em números a evolução desta 

atividade nos cursos de graduação da Univali, desde 1999, 

ver Tabela 1: 

 

Ano/Sem Turmas Professores Alunos 

1999* 02 02 100 

2000 * 09 07 270 

2001 22 17 510 

2002 56 22 1.525 

2003 75 25 2.249 

2004 88 48 2.732 

2005/1 54 31 1.929 
Tabela 1: Evolução da oferta de disciplinas a distância nos 

cursos de graduação 

*Experiência pedagógica no curso de Pedagogia TE&TE 

 

Todas as ações que vêm sendo desenvolvidas ano a ano, 

por sua vez, têm sido objeto de pesquisas, gerando 

metodologias de ensino inovadoras, bem como programas 

de formação continuada, que têm por finalidade o 

desenvolvimento de novas competências junto aos 

profissionais da área para o uso dessas ferramentas com  

fins educativos.  

Percebeu-se através de pesquisas que o chat deve ser 

aproveitado como instrumento de avaliação. O 

professor/avaliador deve conduzir a turma para o debate. 

Desta forma facilita o processo avaliatório. 

A metodologia adequada a ser utilizada é a prévia 

determinação do conteúdo a ser discutido, como ocorre 

para realização de uma prova no método tradicional. Na 

sala nomeia-se o mediador, que neste caso, pode ser o 

próprio professor conteudista ou o tutor que seja 

responsável pela dinâmica da discussão. 

O chat propicia uma avaliação que, normalmente, não são 

vivenciados no ensino tradicional (sala de aula). Isto é, a 

leitura de uma mensagem – tradução – que neste tipo de 

discussão, ocorrem várias simultaneamente; a 

interpretação da mensagem para fundamentar e expor sua 

resposta; a agilidade de reflexão, considerando o envio e 

chegada de mensagens. 

As conversas paralelas podem dificultar o mediador. Dessa 

forma, deve-se expressar que outros assuntos que 

dispersam os alunos da discussão do tema previamente 

determinado devem ser realizados individualmente, ou 

reservadamente. 

Outra estratégia utilizada na dinamização de chats em 

turmas numerosas é a divisão em grupos: os chamados 

GV/GO (grupo de verbalização e grupo de observação). 

Salas de aula virtuais com excesso de alunos podem 

prejudicar o aprendizado. A quantidade de mensagens 

enviadas e recebidas torna complicado, para o mediador, 

responder os questionamentos de forma satisfatória. 

O chat deve ser bem organizado e gerido para não se 

transformar em “conversas sem sentido” onde cada um 

fala e não se sabe quem  responde a quem. Daí a 

importância de que se estabeleçam temas de discussão, 

ordens de intervenção, horários de acesso, etc. 

No ambiente virtual de aprendizagem, tem-se a 

possibilidade de exportar o chat, isto é, salvá-lo, gerando 

um arquivo-texto. Sendo assim, o professor poderá 

socializar a discussão em outra ferramenta do ambiente, 

para atender os alunos que sentiram dificuldades no 

acompanhamento da atividade. 

O chat permite maior liberdade de expressão, pois os 

alunos sentem-se mais a vontade para “falar”, promove a 

troca de idéias e informações. Além da vantagem de se 

ter o feedback imediato à opinião exposta e da 

possibilidade de se poder reformulá-la expondo-a 

novamente, enriquecendo a discussão. 

Há que se considerar que, é fundamental a identificação 

do aluno ao entrar na sala de aula virtual, para que o 

professor possa identificar o aluno e atribuir a avaliação 

final. 

Um chat bem aplicado e com um objetivo bem definido é 

uma ferramenta de bastante ajuda na aprendizagem. 

Estimula o aluno a fazer leituras rápidas, ao tempo que, 

exige a capacidade de filtrar as mensagens relevantes, já 

que muitos falam ao mesmo tempo. 

 

5. Conclusão 
Os benefícios de um chat são muitos. Como já descrito, a 

interação dos alunos com o mediador e também com 

outros alunos, cria uma rede construtivista de 

desenvolvimento e conhecimento, considerando que, este 

é disponibilizado para todos, independentemente da sua 

localização geográfica e condição econômica. A 

comunicação é síncrona. 

As desvantagens de um chat só podem ser caracterizadas 

pela falta de domínio da ferramenta e do não 

planejamento de sua aplicabilidade levando em conta a 

estratégia pedagógica a ser utilizada,  ou seja, é preciso 

que haja formação e entendimento da estrutura. 

É importante observar que esta não é uma ferramenta 

perfeita, mas, bem gerida e organizada pode tornar-se 

aplicável, isoladamente, como avaliação, bem como 

cominada a outras ferramentas que de interação.  

Contudo, é igualmente importante enfatizar que o chat 

proporciona benefícios que podem ser difíceis, quando 

não impossíveis, de se alcançar em situações presenciais. 

Assim, para obter êxito nesta ferramenta se deve 

obedecer os pré-requisitos metodológicos para conduzir 

esta atividade e respeitar o limite máximo de 

participantes por sessão para minimizar os problemas 

freqüentemente identificados como a fuga do tema 

proposto pela utilização de uma metodologia inadequada. 

Não basta querer fazer, temos que fazer! O professor tem 

que possui habilidades necessárias para desenvolver e 

transformar seu chat numa aula atrativa e produtiva. 

Por isso, há necessidade do permanente estudo de caso, 

dessa ferramenta, seja pela utilidade tal avaliação, ou 

pelos resultados obtidos através do chat. 

Sendo assim, torna-se fato que, esse é um assunto que 

não está esgotado. 
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Resumen 
Este trabajo presenta los resultados experimentales del 
uso de un ambiente lúdico de aprendizaje pensado para 
niños con discapacidades visuales. Como su nombre lo 
indica, Club de Othello, utiliza la metáfora de un club 
basado en el juego de mesa oriental Othello para 
presentar una variedad de actividades y personajes 
relacionados con éste. El aporte de este estudio con 
respecto a trabajos anteriores se centra principalmente 
en el proceso de evaluación de la aplicación de Club de 
Othello con un grupo de niños de la Escuela Residencial 
de Ciegos y Deficientes Visuales Santa Lucía de 
Asunción. Los niños manifestaron un alto grado de 
aceptación de la interfaz, motivación y satisfacción en el 
uso de la aplicación. El testeo piloto inicial del impacto 
cognitivo evidencia la viabilidad de la aplicación y 
requiere de una aplicación en terreno de más largo 
plazo. Los resultados obtenidos en la evaluación de la 
usabilidad del software son alentadores y abren espacios 
para mayores investigaciones en el área. 
 

1. Introducción a Club de Othello 
El Othello o Reversi es un popular juego de mesa de 
origen oriental en el que dos jugadores se turnan para 
ubicar fichas de su correspondiente color en un tablero 
de 8x8. A lo largo de la partida, si una o más fichas son 
rodeadas horizontal, vertical o diagonalmente por fichas 
del color contrario, estas también se convertirán a este 
color, siendo el ganador final el jugador que más fichas 
de su color tenga cuando no queden jugadas realizables. 
Gracias a este reducido conjunto de reglas el 
aprendizaje del juego Othello resulta generalmente fácil 
para los principiantes. 
La creación de un software de Othello se consideró 
especialmente adecuada para usuarios con discapacidad 
visual porque permite practicar una serie de conceptos y 
habilidades que son especialmente importantes. Los 
conceptos espacio-temporales, lógicos, la memoria y en 
general la interacción social, son algunos de los 
conceptos y destrezas ejercitados por Othello [1]. 
La presentación y las características de Club de Othello 
se han tratado en trabajos anteriores [1], [2], por ende, 
en esta instancia nos limitaremos a recordar los 
objetivos principales del ambiente de aprendizaje: 
1. Proveer un ambiente educativo entretenido orientado 

a niños con discapacidad visual 

2. Construir y ejercitar habilidades espacio-temporales 
y lógicas y conceptos abstractos como columna, fila, 
diagonal 

3. Crear interfaces que den acceso cómodo y atractivo 
tanto a personas con discapacidades visuales agudas 
y leves, como también a personas con visión total 

4. Favorecer interacciones tanto cooperativas como 
competitivas entre los usuarios de la aplicación. 

Para facilitar el análisis todas las habilidades a 
desarrollar y conceptos a ser aprendidos fueron 
agrupados en etapas que representan objetivos de más 
alto nivel. A continuación se expondrá cada una de estas 
etapas según el orden en que el usuario pasa por ellas: 
1. Operación básica de la aplicación: la aplicación 

misma enseña y ejercita los conocimientos básicos 
necesarios para su operación. Estos conocimientos 
incluyen la interacción con los personajes y la 
navegación por el edificio del club. 

2. Introducción básica al tablero de Othello: una vez 
aprendidos los comandos para navegar por el club, 
se utiliza una interfaz muy similar para manejar el 
tablero de Othello.  

3. Selección de jugadas posibles con mayor cantidad 
de fichas: aunque se explica brevemente la forma de 
hacer jugadas de Othello, el usuario en esta etapa 
todavía no tiene la experiencia necesaria para 
identificar por su propia cuenta dónde hacer sus 
jugadas. Por esta razón las jugadas posibles, es decir 
los espacios del tablero donde el jugador puede 
poner su ficha, son marcadas explícitamente para su 
mejor identificación. Al terminar este nivel de 
aprendizaje se espera que el usuario juegue al 
Othello recorriendo el tablero en busca de las 
jugadas posibles e intente identificar cuál de ellas 
capturará mas fichas. 

4. Selección de jugadas posibles con mejor ventaja 
posicional: se introduce el concepto de ventaja 
posicional del tablero. Esta etapa intenta transmitir 
al usuario la importancia de las esquinas y los bordes 
durante un juego de Othello. También se intenta 
estimular la previsión de las jugadas del oponente, 
de manera a poder elegir hacer las jugadas que no 
sólo representen un beneficio inmediato. 

5. Identificación de jugadas posibles: en esta etapa se 
intenta finalmente lograr la identificación de las 
jugadas posibles por parte del usuario. En los 
ejercicios de esta etapa, ya no se marcan en el 
tablero las jugadas posibles por lo que es la labor del 
usuario el encontrar las jugadas posibles basándose 
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en todo lo aprendido y practicado hasta el momento. 
Al superar esta etapa el juego de Othello adquiere su 
verdadero significado para el usuario y se encontrará 
razonablemente preparado para jugarlo en un tablero 
físico, sin necesitar la ayuda de la aplicación. 

6. Refinamiento de estrategias de juego: mediante la 
práctica y el repaso de lo aprendido, se intenta que el 
usuario mejore su estilo de juego llegando 
finalmente a un balance de todas las estrategias 
expuestas. Esta etapa nunca termina, ya que el 
usuario puede continuar practicando con la 
aplicación y jugando con otros oponentes humanos 
para refinar aún más sus estrategias de juego. 

Por último, Club de Othello utiliza una interfaz basada 
principalmente en sonido espacializado y en teclas 
específicas del teclado númerico, pero también utiliza la 
pantalla para presentar imágenes especialmente 
preparadas para niños con discapacidades visuales leves 
y que pueden ser utilizadas también por personas con 
visión normal. Las interfaces sonora y visual son 
presentadas simultáneamente para hacer la aplicación 
inmediatamente accesible a los usuarios con distintas 
capacidades y permitir más fácilmente interacciones de 
cooperación y competición entre ellos. 
 

2. La Metáfora y las Actividades 
Las hiperhistorias (o historias hipermediales) permiten 
la inmersión del aprendiz en un ambiente virtual, en 
donde puede relacionarse con objetos y personajes, 
desde un papel protagónico o como espectador [6], [7] , 
[8]. 
Particularmente, se decidió el uso de una hiperhistoria 
basada en un club de jugadores de Othello, ya que todas 
las actividades y los personajes necesarios para educar y 
desafiar al niño podían ser creados a partir de este tema, 
proveyéndose así un ambiente unitario y coherente para 
el aprendizaje. 
Las principales actividades de Club de Othello son las 
siguientes: 
� Tutoriales: los tutoriales de Club de Othello son una 

serie de diálogos interactivos mediante los cuales no 
sólo la aplicación transmite información al usuario, 
sino que también le pide acciones concretas que 
ayudan al desarrollo de la explicación o a la práctica 
de los conceptos expuestos.  

� Ejercicios o Desafíos: Club de Othello ofrece una 
serie de ejercicios basados en los distintos conceptos 
del Othello y los presenta ante el usuario con el 
nombre de 'Desafíos'. Estos desafíos completan a los 
tutoriales mencionados en el punto anterior, 
proporcionando la práctica necesaria para afianzar 
los nuevos conceptos. 

� Partidas contra la computadora: la función 
principal de las partidas de Othello contra el 
computador es servir de prueba final de la 
adquisición de los distintos conceptos comunicados 
por la aplicación. Por esta razón se decidió que los 
tres distintos oponentes controlados por la 
computadora tengan estrategias bastante 
diferenciadas para probar distintos aspectos del 
aprendizaje del usuario. 

� Partidas contra otros usuarios: las partidas contra 
otros jugadores humanos son el único elemento de 
Club de Othello que no depende directamente del 
guión de la hiperhistoria, y como tal constituyen el 
elemento dinámico principal de la aplicación. 
Cuando dos usuarios utilizan el Club de Othello para 
jugar una partida, la aplicación funciona como un 
tablero virtual gracias a que ambos jugadores pueden 
tener un juego justo sin importar las discapacidades 
visuales o la ubicación física de ambos usuarios. 

La asociación entre cada componente de la aplicación y 
la hiperhistoria fue tomada en cuenta hasta tal punto, 
que permitió que la hiperhistoria fuese usada como 
metáfora de la aplicación completa. Por ejemplo, entrar 
o salir de la aplicación se representa cómo entrar o salir 
del edificio del club; elegir las distintas actividades y 
opciones de la aplicación se representa al moverse y 
entrar en sus distintas habitaciones. El uso de esta 
metáfora facilitó en gran medida la explicación de 
varios conceptos que hubieran sido muy abstractos para 
las exposiciones iniciales de la aplicación y permitió 
crear un ambiente más unitario, coherente y atractivo 
para los usuarios. 
 

3. Estrategias de Evaluación 
Llevar a cabo la evaluación de usabilidad y del impacto 
cognitivo de Club de Othello requiere del empleo de 
estrategias que permitan obtener información precisa 
sobre las impresiones y reacciones que el uso de la 
aplicación genera en los niños. En particular, una 
combinación de varias estrategias permite contar con 
diferentes vistas de la misma fuente de información, ya 
que las características particulares de cada una de ellas 
las hacen más o menos adecuadas para capturar cierto 
tipo de información. 
 

 
Fig. 1. Niño ciego y con visión residual  

jugando con Club de Othello. 
 

Así, las estrategias utilizadas en la prueba y validación 
de Club de Othello se enmarcan en las siguientes 
categorías: 
� Entrevistas y cuestionarios: estas herramientas 

permiten el relevamiento de las impresiones del 
usuario y de otras personas involucradas en el 
proceso de prueba de una aplicación. En la 
evaluación del Club de Othello se utilizaron tres 
tipos de documentos: la Pauta Resumida para el 
Usuario Final, que recoge las impresiones del niño 
con indicadores cerrados primero y un cuestionario 
con mayor margen de libertad para finalizar; la 
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Pauta Resumida del Facilitador, de carácter similar 
pero orientado al facilitador; y la Evaluación al 
Usuario, que permite que el facilitador realice una 
evaluación al niño [9]. 

� Registros de acciones: los registros de acciones 
internos de la aplicación, permiten que las 
interacciones del niño con la misma se analicen 
posteriormente. Estas pueden ser de gran ayuda para 
la identificación de problemas en la aplicación, o 
para llamar la atención sobre áreas en las que un 
niño en particular tiene mucha dificultad. Para la 
implementación de esta estrategia se optó por la 
forma clásica de bitácora o log, pero almacenada en 
una base de datos para facilitar la organización de la 
información recogida. 

� Aplicación de tareas cognitivas: para poder obtener 
una idea del impacto cognitivo del uso de la 
aplicación es necesario poder medirlo por otra vía, 
independientemente de la aplicación evaluada, a 
manera de determinar de forma comparativa la 
adquisición de los conceptos, destrezas y habilidades 
por parte del niño. Dicha medición externa se realizó 
mediante una actividad especial, utilizando en 
conjunto la aplicación Club de Othello y un tablero y 
fichas reales de Othello. Esta medición externa 
aportó datos tanto acerca de las destrezas ejercitadas 
por la aplicación y la familiaridad del niño con las 
reglas del Othello, como de la creación de 
asociaciones de la aplicación con el mundo real y la 
formación de representaciones internas de 
información 

Las pruebas de usabilidad y cognición de Club de 
Othello fueron llevadas a cabo en la Escuela Residencial 
de Ciegos y Deficientes Visuales Santa Lucía de 
Asunción. Luego de varios tests iniciales se seleccionó 
un grupo de prueba compuesto por 6 niños de diversos 
grados de visión y desarrollo cognitivo (ver Tabla1).  
 

Niño Sexo Visión Edad Intelecto 

M.A. M Residual 9 Promedio 

M.T. F Residual 15 Promedio 

L.A. M Ceguera 13 Promedio 

C.A M Ceguera 9 Superior al promedio 

C.M. M Ceguera 12 Promedio 

M.E. F Ceguera 13 Inferior al promedio 

Tabla 1. Conformación del Escenario de Pruebas 

 
El grupo de prueba es bastante diversificado, en especial 
en lo que respecta a la edad cronológica, que en 
promedio es de 12 años. Algunos niños son residentes 
permanentes de la escuela y otros se retiran al finalizar 
la jornada, y en general pertenecen a familias de nivel 
cultural y económico muy pobres. 
Debido a la gran extensión de la aplicación y la poca 
disponibilidad de tiempo, sólo se pudo alcanzar el tercer 

nivel de aprendizaje (selección de jugadas posibles con 
mayor cantidad de fichas) de los seis que fueron 
especificados previamente. 
 

4. Resultados experimentales 
A continuación se presentan los resultados obtenidos  
con el grupo de prueba considerando las diferentes 
estrategias de evaluación.  
 

4.1 Impresiones de los niños 
La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos en 
estas experiencias, en cuanto a las impresiones de los 
niños sobre la motivación de la aplicación (ver Figura 
2). 

 
Fig.2. Impresiones de los usuarios (motivación). 

 

Aunque la aplicación recibió en general puntajes altos, 
es posible notar que los niños con restos visuales 
(representados por las barras de color Magenta) 
calificaron cada indicador de manera igual o 
ligeramente mejor que sus pares con ceguera aguda 
(representados por las barras violeta), esto se debe 
posiblemente a la capacidad de los primeros de 
experimentar simultáneamente los estímulos visuales y 
auditivos. 
A continuación se presentan las impresiones de los 
niños con respecto a la interfaz de Club de Othello (ver 
Figura 3). 

 
Fig.3. Impresiones de los usuarios (interfaz). 
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Si bien los niños lograron distinguir fácilmente los 
distintos sonidos en el juego, tuvieron algunas 
dificultades a la hora de asociar estos diferentes sonidos 
al significado que se pretendía otorgarles (como puede  
apreciarse en las calificaciones de algunos de los 
puntos). Cabe mencionar que esta dificultad era 
subsanada una vez que el usuario tomaba mayor 
familiaridad con la aplicación. 
Por último, gracias a la aplicación de los cuestionarios, 
se notó que una de las áreas que proporcionó mayor 
motivación y entretenimiento fue la interacción con los 
personajes. Los aprendices demostraron especial interés 
en conocer e interactuar con los distintos personajes de 
la aplicación e identificaron sus distintas 
personalidades. Este interés llegó hasta tal punto, que en 
varias ocasiones los niños hicieron preguntas que iban 
más allá de la aplicación misma sobre los personajes. 
 

4.2 Impresiones del facilitador 
La siguiente es la gráfica de las impresiones del 
facilitador luego de haber utilizado la aplicación con los  
niños (ver Figura 4). 

 
Fig.4. Impresiones del facilitador. 

 
De nuevo la interfaz de salida del software recibe las 
más altas puntuaciones (“El uso del sonido es 
aceptable” y “El uso de las imágenes es aceptable”), 
pero esta vez también la interfaz de entrada en particular 
recibe buenas calificaciones (“El juego es fácil de 
controlar”, “Los controles son claramente 
identificables” y “La organización de los controles es 
aceptable”). Aunque tuvieron menos contacto directo 
con la aplicación en comparación con los aprendices, 
los facilitadores también aprendieron como manejar la 
interfaz de la aplicación (para poder enseñarla). Basados 
en esta experiencia y en la observación de dificultades 
en los aprendices para llevar a cabo algunas de las 
actividades más complejas, calificaron los puntos “Es 
fácil ejecutar la acción deseada” y “La interfaz del juego 
es placentera” ligeramente por debajo de los otros. 
Sin embargo, otras fuentes de información como el 
punto “El diseño general del juego es aceptable” y las 
entrevistas, revelaron que en general los facilitadores se 
encuentran conformes con el desempeño y la 
organización general de la información. 
 
 
 
 

4.3 Evaluación de los niños 
A continuación se presentan las calificaciones que los 
facilitadores dieron a los niños después de observar su 
interacción con Club de Othello (ver Figura 5). 
 

 
Fig.5. Evaluación de los niños. 

 
La mayoría de los puntos referidos a la navegación del 
club no presentan dificultades grandes, ya que los niños 
interactuaron exitosamente con el teclado y utilizaron 
los sonidos para guiarse por el edificio representado en 
la aplicación. El mayor problema que puede observarse 
en esta parte lo constituye la comprensión y el 
seguimiento de algunas de las indicaciones dadas por 
los personajes. Algunos niños encontraron 
particularmente difícil entender y seguir las direcciones 
de la aplicación y se necesitaron varias sesiones y la 
ayuda del facilitador para superar estos bloqueos. 
 
4.4 Registro de Acciones 
La primera gráfica que será presentada a continuación 
expresa el porcentaje de errores que tuvieron los niños a 
lo largo  del primer tutorial de la aplicación (Tutorial de 
Navegación), y la segunda es similar, pero corresponde 
al tutorial del tablero de Othello (ver Figura 6). 

 
Fig.6. Registros de acciones. 
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En la primera gráfica podemos ver que 3 de los niños 
superaron este tutorial fallando en 20% o menos de los 
pasos del mismo y 2 de ellos lo superaron fallando en 
menos del 40% de los pasos.  
Si bien el tutorial representado por el segundo gráfico 
posee un número mayor de pasos y algunas de sus 
actividades son bastante complejas, en él notamos un 
desempeño ligeramente mejor ya que esta vez fueron 4 
niños los que pudieron superarlo sin equivocarse en mas 
del 20% de las preguntas. 
Atribuimos esto al hecho de que al realizar el primer 
tutorial los niños tienen aún escasa idea de la dinámica 
de la aplicación, pero ya cuentan con mayor experiencia 
cuando llegan al segundo tutorial. 
Por último, presentamos un diagrama que muestra los 
intentos que tuvo que hacer cada uno de los 5 niños que 
alcanzaron esta parte de la hiperhistoria para vencer 3 
veces en una partida de Othello al primer oponente que 
presenta la aplicación (ver Figura 7). 
 

 
Fig.7. Intentos por niño para vencer al primer oponente. 

 
La explicación de cada una de estas partidas por 
separado es: 
1. Primera partida: durante la primera partida la 

aplicación utiliza un algoritmo introductorio que 
hace más fácil la victoria del aprendiz para darle 
confianza. Como consecuencia de esto la gran 
mayoría consiguió vencer este nivel de dificultad en 
su primer intento. 

2. Segunda partida: en este nivel se hace funcionar el 
algoritmo de estrategia particular del oponente con 
una profundidad de evaluación de 1 (considera el 
turno actual para decidir). Como esta representa la 
primera partida con una dificultad apreciable, puede 
comprobarse en su resultado que en general requirió 
de la mayor cantidad de intentos para ser superada. 

3. Tercera partida: en este nivel empieza a usarse el 
denominado “tablero grande” (6x6 espacios) y se 
aumenta la profundidad del algoritmo del oponente a 
2 (considera el turno actual y el siguiente para 
decidir). Sin embargo, aún con estos aumentos de la 
dificultad, la tercera partida necesitó de menos 
intentos para ser superada en la mayoría de los 
casos. De nuevo, esto probablemente se deba al 

aprendizaje y experiencia adquirida durante las 
partidas del segundo nivel. 

Mediante las bitácoras internas de la aplicación y la 
medición de intentos para superar obstáculos de 
distintas dificultados, los aprendices demostraron su 
capacidad de aprender y la influencia que la aplicación 
había tenido en ellos. 
 

4.5 Aplicación de Tareas Cognitivas 
Por último, el siguiente diagrama muestra el desempeño 
de los niños en las tres actividades realizadas para medir 
el impacto cognitivo de la aplicación (ver figura 8). 

 
 

Fig.8. Resultados de los tres ejercicios de cognición. 

 
Cada una de las tres barras horizontales, representa el 
desempeño de los niños en cada uno de los ejercicios 
pertenecientes a esta actividad. A continuación 
especificamos estos ejercicios junto al análisis de sus 
resultados: 
1. Poner fichas en el tablero dictando sus distintas las 

posiciones y colores: a partir de un tablero de la 
aplicación, los facilitadores empiezan a dictar al 
niño la fila, columna y color de cada una de las 
fichas del mismo. 
Los buenos resultados obtenidos demuestran la 
diferencia de conocimientos y destreza producida 
luego de estar contacto con la aplicación, ya que 
actividades que eran ajenas o poco frecuentes (como 
localización por filas y columnas y las propias reglas 
del Othello), pudieron ser realizadas con poca ayuda. 

2. Pedir al niño que identifique cuál es la ficha 
faltante: proveyéndole sucesivos accesos a la 
aplicación (tablero virtual) y al tablero físico, el niño 
intenta encontrar la ficha que falta en el tablero real, 
para que su configuración sea idéntica a la del 
tablero virtual. 
Los resultados de este ejercicio demuestran que los 
niños son capaces de establecer la asociación entre 
la aplicación y el mundo real (con algo de ayuda en 
algunos casos), mediante la creación de 
representaciones internas de la información 
presentada en la aplicación. 

3. Pedir al niño que realice una jugada cualquiera: 
dejando de lado la aplicación, se pide al niño que 
identifique y realice alguna jugada usando 
exclusivamente el tablero físico. 
Este ejercicio requirió, en todos los casos, de ayudas 
para que los niños pudieran resolverlo. Esto es 

AH-157



debido a que los niños requieren de mayor trabajo 
con la aplicación para poder ejercitarse en la 
búsqueda de jugadas posibles (perteneciente a la 
etapa 5 de aprendizaje) y por lo tanto aún no tienen 
noción muy clara de las reglas que permiten 
determinarlas. 

 

5. Conclusiones y Trabajos Futuros 
En primera instancia, vale la pena recalcar la 
importancia de la motivación que ha generado Club de 
Othello para el aprendizaje de los niños con 
discapacidad visual. En particular, pudo comprobarse 
que  gracias a la interacción con los personajes y la 
presentación de sucesivas metas, fue posible introducir 
conceptos y ejercitar destrezas de relativa complejidad y 
abstracción. 
Esto también fue posible gracias a los buenos resultados 
arrojados por las interfaces basadas en vídeo y en 
sonido espacializado de la aplicación. El sonido 
especializado, en particular por su versatilidad y la 
amplia difusión de la plataforma hardware que requiere, 
representa un poderoso transmisor de información 
digital y por su conveniencia tiene la potencialidad de 
reemplazar a esquemas de interacción más costosos 
como el Braille. 
Los aprendices demostraron su capacidad de aprender y 
la influencia que la aplicación había tenido en ellos. En 
particular, el impacto cognitivo de la aplicación fue 
evidenciado porque durante las distintas actividades, no 
sólo los aprendices demostraron haber adquirido ciertas 
reglas y conceptos relacionados con el Othello (al cual 
ninguno de ellos había sido expuesto con anterioridad), 
sino que también demostraron mejores resultados con 
ejercicios relacionados con destrezas espacio-
temporales y lógicas en general. 
Sin embargo, debido a la gran extensión de la aplicación 
y las limitaciones de tiempo de este estudio la 
validación exhaustiva del Club de Othello y su impacto 
en sus usuarios sólo pudo ser llevada a cabo hasta la 
tercera etapa de aprendizaje (selección de jugadas 
posibles con mayor cantidad de fichas). De esta manera 
sería necesario mayor tiempo de exposición a la 
aplicación para que los aprendices estuviesen en 
condición de superar la etapa final (sexta) de 
aprendizaje. Sólo después de concluido este período de 
pruebas, podrán sacarse conclusiones definitivas sobre 
la aplicación y su correspondiente impacto cognitivo. 
Por ello, se pretende continuar la validación y el ajuste 
de la aplicación con otras pruebas adicionales 
incluyendo, en la medida de lo posible, a otras 
instituciones especializadas que puedan tener interés en 
ella. 
Por último, también sería interesante profundizar las 
pruebas en el aspecto competitivo y colaborativo que 
ofrece la aplicación, involucrando a usuarios de distintas 
capacidades gracias a la presentación simultánea de 
varias interfaces de la aplicación, así como también a 
usuarios de distintas regiones geográficas gracias a sus 
capacidades de conexión a través de Internet.
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Resumo  
 
Diante a inserção da informática na Unidade Clínica 

AVAPE – Taubaté, e o uso crescente desta em todos os 

ambientes do mundo atual, o presente trabalho teve 

como objetivo fazer um levantamento dos aspectos 

concernentes à aplicação na (re) habilitação clínica. 

Através deste levantamento observou-se que são vários 

os aspectos positivos como a motivação e o feedback 

audio-visual-terapêutico alcançado. Entretanto,  existem 

considerações que devem ser observadas ao fazer uso de 

tais instrumentos, como a importância da definição 

prévia  do objetivo de tratamento e as necessidades 

especificas de cada paciente para uma escolha adequada 

de equipamentos (software, hardware e instrumentos de 

apoio) que favoreçam a obtenção de tais objetivos. 

O uso da informática no processo terapêutico em 

hipótese alguma pode ser um substituto da relação 

terapeuta – cliente  e  sim mais um recurso neste 

processo. 

 
 Introdução 
 

Atualmente está cada vez mais comum falar das novas 

tecnologias de comunicação, principalmente a 

INFORMÁTICA.  A informática vem ocupando um 

espaço cada vez maior nas reflexões e práticas clínicas. 

A cada dia que passa surgem novos softwares para a 

área clínica, no processo de (re) habilitação do paciente. 

No entanto, uma das dificuldades que os profissionais 

enfrentam é selecionar, entre os diferentes softwares 

disponíveis no mercado, aqueles que serão mais 

adequados para os seus objetivos terapêuticos frente  

aos seus pacientes. Como aponta Brooks, 1987 e 

Pressman, 1997 in (Duduchi, 2002), ...”com a crescente 

complexidade alcançada pelos softwares modernos, que 

além de suas características essenciais ainda fazem uso 

de uma enorme gama de novas tecnologias, diversos 

problemas passaram a surgir em seu desenvolvimento 

comprometendo a sua qualidade”... 

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo fazer 

um levantamento dos aspectos positivos, considerações  

e as adaptações necessárias no uso da informática no 

processo de (re) habilitação e a sua importância nos 

aspectos terapêuticos favorecidos através da 

implantação deste recurso. 

 
 

1. Tecnologia Assistiva 

A Tecnologia Assistiva, de forma resumida  pode ser 

um aparelho ou técnica que auxilia  pessoas de 

necessidades especiais na redução ou remoção de 

barreiras e na melhoria das suas atividades diárias. A 

Tecnologia Assistiva é utilizada para tornar os sistemas 

de informática acessíveis aos portadores de 

necessidades especiais, e inclui ampliadores de imagem, 

leitores de tela,  sistemas de legenda, ampliação de 

teclado e softwares de ampliação e destaque de texto.  

Assim sendo, a tecnologia assistiva pode estar 

representada por um equipamento, parte dele ou por um 

software que é utilizado para manter ou ampliar  as 

habilidades das pessoas com necessidades especiais.  

Seguindo os objetivos do presente trabalho serão 

descritos aqueles referentes ao uso da informática no 

processo terapêutico. 

 

1a – Tipos de recursos 
Vários são os  tipos de recursos que podem ser 

utilizados para a redução ou remoção de barreiras no 

auxílio à pessoas portadoras de necessidades especiais, 

mas alguns levantamentos importantes em relação ao 

tipo de recurso a ser adotado, devem ser considerados : 

 

• Pessoas que não precisam de recursos especiais: são 

importantes no uso de pacientes que apresentam 

alguma dificuldade de acesso mas não o suficiente 

para necessitar de adaptações.  

• Pessoas  que necessitam de adaptações em seu 

próprio corpo: são as pessoas que se beneficiam de 

órteses colocadas nas mãos ou dedos que facilitam 

o teclar. Algumas necessitam de pulseira de peso 

para diminuir a incoordenação e outras de faixas 

para restringir o movimento dos braços, entre 

outros. A indicação desses recursos deve ser feita 

por um terapeuta ocupacional. Essas crianças vão 

utilizar o computador sem modificações.   
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• Pessoas  que necessitam de adaptação do próprio 

computador: são as pessoas cujas quais a 

introdução de recursos no próprio corpo não são 

suficientes ou não são eficazes. 

 

• Pessoas que necessitam de programas especiais: 

pessoas que necessitam de programas especiais são 

aquelas que vão interagir com o computador com o 

auxílio de acionadores externos, por não serem 

capazes de utilizar o teclado e o mouse, mesmo 

adaptados.  

 

1.b - Equipamento – Computadores 
Em relação ao uso da informática no processo 

terapêutico, faremos como referência o uso de 

computadores nas salas de atendimento clínico, 

vantagens no uso dos mesmos e aspectos levantados por 

alguns teóricos e observados na prática. 

• “A utilização de computadores no processo 

terapêutico nos da a possibilidade de apresentações 

múltiplas, visuais e auditivas”. Josep M. Vendrell, 

1998. 

• “Uma característica marcante dos computadores é 

a sua capacidade de motivar, devido à variedade de 

estímulos que proporcionam as múltiplas 

combinações em que estes estímulos são 

apresentados e o imediato feedback. A combinação 

destes três fatores estimula a atenção e aumenta a 

motivação, de maneira que, como resultado, se 

ampliam as possibilidades de um aprendizado mais 

efetivo”. Josep M. Vendrell, 1998. 

• O computador tem a possibilidade de adaptar os 

exercícios para cada paciente em particular, 

ajustando o nível de dificuldade dos exercícios, o 

número de estímulos apresentados e o número de 

repetições das tarefas às características específicas 

de cada paciente. Josep M. Vendrell, 1998. 

• Os computadores proporcionam possibilidades de 

auto-correção. Com o computador, ao contrário da 

terapia tradicional o paciente pode sentir-se dono 

da situação, estimulando-o a buscar sua própria 

reabilitação, apesar de saber que os resultados 

serão armazenados, e analisados pelo terapeuta. 

• A possibilidade de obter informação imediata 

sobre o rendimento do paciente abre as portas da 

interação paciente-computador e, portanto, situa o 

computador não como um simples instrumento 

intermediário, mas como um instrumento 

conceptual novo para formulação e aplicação de 

técnicas de tratamento. Josep M. Vendrell, 1998. 

• A capacidade para armazenar e processar os dados, 

com a possibilidade subsequente de uma rápida 

avaliação e interpretação. A capacidade dos 

computadores para armazenar todos os resultados 

permite a análise de evolução da reabilitação de 

sessão a sessão ou inclusive de exercícios a 

exercícios dentro de uma mesma sessão. Esta 

análise pode ser muito útil para uma melhor 

compreensão das estratégias utilizadas pelo 

paciente, e portanto, proporciona uma base sólida 

para a formulação de novos procedimentos 

terapêuticos. 

• Estimula a auto-estima e a auto-confiança do 

paciente, dando-lhe ânimo para continuar com os 

exercícios e tentar se superar. 

 

1.c - Software 

• Existem softwares que são específicos para 

determinados tipos de terapias, e estes têm que ser 

utilizados por profissionais especializados na área 

destinada. Por exemplo Speech Viewer III é um 

software que está limitado à terapia de voz - Pelo 

fato de ser um recurso de uso exclusivo dentro nas 

clínicas de reabilitação, este sistema não apresenta 

características que possam possibilitar aplicação 

direta nos processos de reabilitação profissional, 

porém, certamente os pacientes que forem 

trabalhados com este recurso nas terapias clínicas, 

terão melhor  desempenho verbal, favorecendo sua 

capacitação e colocação em algumas alternativas de 

trabalho. 

Na análise de softwares, alguns pontos que 
devem ser verificados antes da sua 
utilização: 

• Livre comercialização.  

• Informações técnicas.  

• Assistência técnica.  

• Facilidade de instalação.  

• Está condensado em um único cd ou exige a 
troca do mesmo em determinadas 
atividades.  

• Clareza e eficácia do manual.  

• Facilidade de navegação.  

• Instruções são  claras      

• Ícone ajuda está presente em todas as 
atividades.  

• Recurso de multimídia usado 
adequadamente.  

• Apresentação  visual.  

• Apresenta adequação na linguagem não só a  
faixa etária mas também a especialidade a 
que se destina. 

• Oferece a possibilidade de gravar sons 

• Seqüência de apresentação dos exercícios.  

• Os ambientes são diferentes com atividades 
bastante diversificadas;  

• O ambiente é lúdico e estimulante.  
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• Há muitos apelos no sentido de se explorar o 
ambiente e participar das atividades 
propostas. 

• Motivação para a solução de problemas. 

• Apresentação de diferentes níveis de 
dificuldade. 

• Permite novas tentativas em cada erro. 

• Permite Auto – Correção. 

• Feedback  

• O programa propõe atividades que podem 
ser facilmente complementadas com 
atividades paralelas. 

• O programa permite que o usuário crie  e 
recrie suas atividades. 

• Apresenta atividades relacionadas à nossa 
cultura ou tem interferências estrangeiras. 

• Possibilidade de utilização por diversas 
áreas 

Softwares Infantis 

Existem vários softwares disponíveis no mercado que 

são para fins de entretenimento, educacionais ou 

terapêuticos. 

Vários dos que foram criados para uso exclusivo de 

entretenimento da criança podem ser utilizados para fins 

terapêuticos em diversos processos com o objetivo de 

(re) habilitação de pacientes buscando proporcionar 

acima de tudo, ambiente motivador e desenvolvimento 

cognitivo. 

Softwares educacionais que tem como principal objetivo 

o desenvolvimento cognitivo de uma forma divertida, 

pode ser utilizado não só para o público de aprendizes 

normais mas também no processo de desenvolvimento 

de habilidades defasadas em qualquer tipo de paciente, 

desde que seja útil ao seu processo terapêutico e 

objetivos de tratamento.  

Softwares terapêuticos, que já foram desenvolvidos para 

esse fim, apresenta objetivos específicos a pacientes 

específicos, devendo sempre o terapeuta estar ciente do 

seu planejamento para então aplicá-los. 

Na análise destes softwares, além dos aspectos 

anteriormente citados para a análise de softwares em 

geral, alguns outros itens são importantes de serem 

avaliados. 

 
Softwares Especializados 
Hoje, com o avanço tecnológico e o avanço da ciência , 

são vários os recursos que temos na área de saúde que 

utilizam da informática no atendimento do paciente. 

Profissionais da saúde, buscando acompanhar esses 

avanços procuraram desenvolver ao longo dos anos, 

recursos em forma de softwares especializados para o 

processo terapêutico como um todo, ou seja, para o 

processo de avaliação diagnóstica, tratamento e 

acompanhamento domiciliar e até mesmo recursos que 

hoje fazem parte da vida do indivíduo, como por 

exemplo os softwares específicos de comunicação 

alternativa, que muito beneficiam os pacientes.  

 

2 – Experiência de aplicabilidade de 
softwares na Unidade Clínica AVAPE 
Taubaté. 

O uso da informática em atendimentos com portadores 

de necessidades especiais ou pessoas com dificuldades 

de aprendizagem e/ou algum atendimento especializado, 

por exemplo a linguagem, é de grande valor para a 

obtenção de um plano terapêutico satisfatório mas 

alguns aspectos, como já citado anteriormente por 

alguns autores, devem ser levados em conta para melhor 

e maior eficácia. 

É importante que após processo de avaliação do 

paciente o terapeuta tenha claro quais  objetivos podem 

ser atingidos com o uso de softwares e qual o mais 

adequado para aquele paciente  levando sempre em 

consideração os facilitadores de aprendizagem (visual, 

auditivo, tátil-cinestésico, entre outros). 

Como hoje, a prática da informática faz parte do meio 

nos vários segmentos da sociedade sem distinção sócio 

– econômica - cultural, com a presença do equipamento 

e dos novos recursos de tratamento percebeu-se 

motivação por toda a equipe, desde o contato e 

conhecimento de uma nova ferramenta de trabalho, até a 

busca de novos materiais para melhor aplicabilidade no 

atendimento, havendo grande troca de informações 

entre os mesmos e auxílio mútuo no processo de 

aprendizagem do uso do software. Nesta busca, também 

surgiram muitas dúvidas e sugestões que foram  

positivas uma vez que propulsionaram a novos 

conhecimento. 

Este fator motivacional também foi percebido nos 

pacientes, não havendo nenhum tipo de recusa nem 

receio em relação ao uso de computador, pelo contrário 

um grande interesse em conhecê-lo e auto percepção de 

suas dificuldades. 

Os aspectos mais observados no processo terapêutico  

foram o retorno auditivo e visual, auxiliando a auto 

percepção, sendo que na terapia convencional esta pode 

ser mais a longo prazo, (acreditamos que este aspecto 

pode contribuir muito para aceleração do processo de 

alta). 

Podemos trabalhar estimulação de linguagem, trocas 

fonêmicas e grafêmicas, qualidade vocal, noções 

espaciais, conceitos básicos, atenção, memória, 
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percepções visual, auditiva e motora e coordenação 

motora. 

Quanto ao microfone utilizado, o microfone 

convencional, em que o paciente tem que segurá-lo é 

uma coisa que interfere no desempenho do paciente, 

tanto no que se refere ao peso do mesmo, quanto na 

maneira correta de segurá-lo para atingir uma resposta 

mais adequada. O microfone de mesa exige uma postura 

que muitas vezes não é a que o paciente pode fazer 

devido as suas limitações físicas ou outras. Sugerimos 

para a grande maioria dos pacientes que seja utilizado 

headfone (microfone acoplado à cabeça) com  a 

distância necessária da boca do paciente para o 

aparelho ou  microfone de mesa fixo ou com pedestal 

pesado. 

Muitos softwares disponíveis no mercado, os de 

domínio público ou mesmo os destinados a terapias 

especializadas, não permitem impressão do resultado 

apresentado, o que muitas vezes auxiliaria no processo 

de auto percepção do paciente entre outros aspectos. 

Observar como funciona o banco de dados para que 

possibilite um armazenamento livre de riscos de perda. 

De acordo com a deficiência em causa, variam as 

aptidões e necessidades dos utilizadores, assim como a 

interface de software educacional deverá ser projetado 

de forma a melhor responder às necessidades do 

utilizador, de seguida são apresentados alguns dos 

requisitos.  

Para a  aplicação em grupo, tivemos algumas 

dificuldades pois alguns softwares prevê uma ação 

individualizada (terapeuta/paciente) e não apresenta 

praticidade na mudança de ficha de paciente, em cada 

exercício a ser executado, gerando desconforto, demora 

para organização de cada tipo de exercício e ajustes de 

pitch, loudness para cada paciente separadamente. É 

necessário abrir e fechar as fichas saindo do programa. 

2.a -  Necessidades Especiais 

Para que os sistemas ou produtos voltados a atender as 

necessidades de Acessibilidade das pessoas portadoras 

de necessidades especiais tenham alto poder de 

eficiência, bem como o tipo de software a ser utilizado 

deve-se levar em consideração, as principais categorias 

de deficiência: visual, audição, mobilidade, mental e de 

aprendizado e leitura.  

Conclusão 
 
Foram vários os aspectos positivos observados, 

destacando principalmente a motivação, interesse e o 

feedback audio-visual imediato proporcionado. Mas 

para adequada aplicabilidade de softwares é necessário 

a definição prévia  do objetivo de tratamento e as 

necessidades específicas de cada paciente para uma 

melhor escolha de tais equipamentos.  

"Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. 
Mais do que inteligência, precisamos de afeição e 
doçura. Sem essas virtudes, a vida será violenta e 
tudo estará perdido.  
O avião e o rádio nos aproximaram. A verdadeira 
essência dessas invenções clama pela bondade 
humana, pela fraternidade universal e pela união de 
todos."  

Charles Chaplin  
Trecho do discurso final do filme  

O Grande Ditador.  
(1940) 
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Resumo 

Este artigo apresenta os primeiros resultados de uma 

pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de pesquisa “Vida 

sem Barreiras” da Escola de Design da UVA – 

Universidade Veiga de Almeida. O objetivo principal do 

projeto, ainda em fase inicial, é focalizar a casa 

brasileira e as supostas barreiras existentes que 

dificultam o acesso a todos os seus usuários, portadores 

de qualquer tipo de deficiência ou não. Para isso, são 

abordadas questões como design universal, 

acessibilidade e ergonomia, todas na busca de 

alternativas para a casa acessível a todos os usuários. 

Inicialmente, o núcleo vem estudando o idoso como 

principal usuário e suas dificuldades em relação a casa.  

Os primeiros resultados obtidos pela pesquisa já podem 

ser observados em um blog, onde os interessados no 

assunto podem ter acesso às informações. Estas estão 

sendo utilizadas tanto por alunos da universidade 

através de uma abordagem diferenciada das 

necessidades da população, como também na prestação 

de consultorias aos interessados na adaptabilidade da 

casa para qualquer usuário. 

 

1. O Núcleo de Pesquisa 
O Núcleo de pesquisa “Vida sem Barreiras” da EDUVA 

- Escola de Design da Universidade Veiga de Almeida – 

RJ tem como objetivo pesquisar e sistematizar a forma 

como, em qualquer situação de deficiência ou limitação 

física permanente ou temporária, o ser humano consiga 

manter o mínimo de individualidade e independência 

em sua residência, com maiores chances de sobreviver à 

sua doença e/ou dificuldades. 

O Núcleo de pesquisa “Vida sem Barreiras” vem 

desenvolvendo suas atividades desde março de 2004, 

influenciado diretamente pelo Núcleo PRO-ACESSO 

do PROARQ/UFRJ e pelo Instituto Brasil Acessível 

(SP), cujas atividades muito se aproximam dos objetivos 

do Núcleo.  

Inicialmente, tomamos o Design Universal como ponto 

de partida, visto que buscamos proporcionar condições 

adequadas de utilização de qualquer ambiente da casa 

por qualquer usuário, seja este idoso, criança, deficiente, 

enfermo ou qualquer pessoa que possua pequena ou 

nenhuma dificuldade física. Acreditamos ser 

fundamental a aplicabilidade dos princípios do Design 

Universal à realidade brasileira com suas características 

próprias e especiais.  

O foco principal dos estudos é a usabilidade da casa em 

relação ao seu usuário, proporcionando condições 

universais de acesso a todos. 

Nossas atividades de pesquisa tiveram início no espaço 

para o idoso e sua relação com a casa. Os primeiros 

resultados de trabalho de campo registraram a moradia 

como um espaço repleto de lembranças as quais devem 

ser respeitadas para que a casa não perca sua identidade, 

mesmo que estas apontem para uma nostalgia, como 

questiona Rybczynski [1]: “Será que este desejo por 

uma tradição é um simples anacronismo ou um reflexo 

de uma insatisfação mais profunda com o ambiente que 

o mundo moderno criou? O que é isto que está faltando 

que tanto buscamos no passado?” O espaço físico 

habitado costuma estabelecer relações entre objetos que 

muitas vezes possuem grande carga simbólico-afetiva 

com aqueles que usufruem do lugar, podendo 

incentivar, deprimir, cuidar ou mesmo pôr em risco o 

bem estar (físico) do usuário. 

As primeiras propostas e artigos do Núcleo “Vida sem 

Barreiras” estão disponibilizados através do blog: 

www.sembarreiras.weblogger.terra.com.br, o qual já foi 

visitado por aproximadamente 2.000 pessoas, onde além 

das informações sobre o tema, é possível interagir com 

pesquisadores visitantes através de comentários 

postados, disponíveis a todo o público internauta. 

Em setembro de 2005 o Núcleo participou da Mostra 

Mastercasa-RJ com um ambiente chamado “Quarto da 

vovó”, nele foram instalados detalhes já conhecidos 

para garantir a segurança do idoso no seu quarto, 

banheiro e a circulação entre eles. No mesmo local foi 

instalada a loja Bontempo que tem como proposta 

estender a exposição e o “Quarto da vovó” permaneceu 

no local sendo que agora ele será utilizado como 

laboratório dos alunos do curso de design. 

O conceito do Design Universal (Universal Design) é 

ainda muito recente no Brasil, porém vendo sendo 

pesquisado há algum tempo nos EUA, onde o conceito 

se desenvolveu como um desdobramento da 

acessibilidade. 

Acessibilidade para pessoas com necessidades especiais 

significa realizar ações desejadas, maximizando 

competências e habilidades, diminuindo dificuldades e 
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barreiras encontradas, além de permitir participação, 

igualdade e mais independência para uma vida normal. 

Entendemos que deficiência não deve ser considerada 

como falta de algum sentido ou problema de ordem 

motora, mas sim quando algum membro do corpo não 

responde em condições consideradas normais. 

Verificamos que a felicidade pessoal neste segmento é, 

em grande parte, resultado da atividade física contínua e 

do envolvimento pessoal no dia-a-dia, de acordo com a 

maioria dos geriatras. 

O Núcleo de pesquisa “Vida sem Barreiras” iniciou suas 

atividades estudando o perfil da população de idosos  da 

classe média, posto que se trata de um público em 

franco crescimento e essa é a realidade dos alunos do 

curso.  A partir do conhecimento das necessidades desse 

público alvo será possível chegar a um conjunto de 

parâmetros que deverão ser considerados na elaboração 

do projeto de um espaço acessível a todos.  

A pesquisa se estende à qualidade do ambiente interno: 

a iluminação natural e a artificial, a acústica e as cores - 

itens importantes para os idosos compreenderem e 

viverem o espaço e tais parâmetros envolvem distintos 

conhecimentos como: acessibilidade, Design Universal, 

conforto ambiental e a ergonomia. 

No que diz respeito a nossa área de atuação, o design de 

interiores é um campo específico e devemos considerar 

a funcionalidade como principal foco de projeto. Esta, 

por sua vez, está ligada à organização dos componentes 

no interior do espaço, de forma a gerar uma melhor 

praticidade funcional o que se dá basicamente através da 

mais lógica organização do espaço. Um espaço mal 

projetado pode interferir no cotidiano dos usuários na 

medida que dificulta passagens, atrasa tarefas, tornando-

o desconfortável.  

O Design Universal está subjacente a toda nossa 

pesquisa cujo ponto principal é melhorar a qualidade de 

vida dos usuários, através da mais lógica adaptação de 

produtos ou espaços para o público de uma forma geral, 

analisando-se as dificuldades dos usuários. A utilização 

deste conceito possui influência em estudos 

relacionados à psicologia e influencia diretamente na 

independência e qualidade de vida de seus usuários, sem 

considerar restrições de tempo [2]. 

O núcleo pretende organizar as informações existentes 

nas instituições de pesquisa, sobre os parâmetros 

antropométricos brasileiro, a fim de que os projetos dos 

alunos sejam projetados de maneira a atender à nossa 

população. Outra meta importante é esclarecer os alunos 

sobre a mistificação do "Homem Padrão", na verdade 

deve-se atender a todos os usuários, por isso o nome 

Design Universal. 

Outra preocupação do núcleo é com relação aos custos 

da execução, dessa maneira pretende-se demonstrar que 

um espaço bem projetado, com materiais adequados, 

pode garantir uma qualidade de vida e que um projeto 

dentro dos princípios do Design Universal não são, 

necessariamente, mais caros. 

 

 

2. Público-Alvo 
A população está envelhecendo e os idosos em geral 

pretendem permanecer em suas casas. Para isso, deve-se 

adaptar a casa às diversas necessidades que irão 

surgindo com o advento da idade e assim garantir a 

autonomia, o conforto e a independência dos idosos. 

A casa atual está diferente, porquanto foram acrescidas 

algumas novas atividades tais como: lixo seletivo, 

televisão, administração da correspondência – pois esta 

aumentou em número e diversidade de tipos –   

computação, ginástica, lazer (home theater), o trabalho 

em casa (home office) e etc [3].  

Em tempos passados as atividades caseiras eram 

centradas na figura da dona-de-casa. Atualmente tal 

figura é dificilmente encontrada. Porém muitas das 

funções da casa ainda continuam estruturadas com base 

nessa antiga estrutura. Ao se pesquisar como ela pode 

ser efetuada de maneira eficiente e por diferentes 

membros da família, o Design de Interiores, com 

certeza, pode contribuir para o bom funcionamento 

dessa nova casa, no sentido de facilitar a realização das 

diversas novas tarefas inerentes ao mundo moderno, ao 

criar mobiliário e ambientes que atendam a todos os 

tipos de pessoas e a essas funções, através do estudo 

daquelas tarefas. 

Todos os cursos da escola de Design estão englobados: 

o paisagismo pode contribuir no estudo do jardim-

terapêutico e nos materiais a serem utilizados para 

facilitar a locomoção dos idosos (texturas do piso, por 

exemplo); o curso de iluminação pode contribuir com a 

qualidade da iluminação na reprodução das cores e etc.  

A melhor forma de apresentar a casa sem barreiras 

desde seu desenho às suas particularidades é pensar no 

espaço “remodelado”, ou seja, na sua adaptação para o 

acesso a todos os usuários. Devemos considerar a 

questão da visitabilidade, um conceito ampliado de 

acessibilidade, que trata do direito de visitação de todas 

as pessoas. Este direito – tão caro a todos nós –  que é o 

de ter amigos e conviver com eles - é escolhido por 

identidades de pensamento e afeto e não por condições 

físicas semelhantes.  

E importante destacar que o Design Universal deve ser 

amplamente divulgado na busca de uma maior 

conscientização por parte tanto dos usuários quanto dos 

profissionais da área. Somente a partir daí, será possível 

aplicar os conhecimentos e princípios ali contidos aos 

projetos, criando desta forma um diferencial importante 

para todos os usuários. 

 

3. Alguns Resultados 
Conforme dito anteriormente, o Núcleo possui agora um 

espaço já montado de um quarto para o idoso. Na 

Mostra Mastercasa, ele foi criado para um idoso 

“moderno”, não descuidando, é claro, da segurança e 

para a sua continuação como loja Bontempo, o quarto 

foi adaptado para um idoso necessitado de maiores 

cuidados. 

Para o idoso, em geral é importante se ter alguns 

cuidados com relação ao Design de Interiores: o 
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mobiliário, por exemplo, deve ter suas arestas 

arredondadas e ser de uma altura confortável.  

 

 
Fig. 1. Planta baixa do espaço. 

 

No armário foi instalado um mecanismo que permite 

que o cabideiro fique mais baixo, isto é, as roupas 

dependuradas em cabides podem ser abaixadas ao nível 

do usuário, permitindo um fácil acesso e a cama é mais 

alta para que o usuário não necessite fazer esforço para 

se levantar. 

A iluminação é outro elemento de grande importância,  

uma vez que promove facilidade na circulação e 

aumenta a segurança. Foram instaladas na circulação 

luminárias voltadas para o chão, de maneira que à noite 

o caminho até o banheiro fique indicado. Na mesa de 

cabeceira a luminária possui articulação garantindo uma 

flexibilidade no uso. Uma luminária de piso localizada 

ao lado e por trás da poltrona permite uma iluminação 

de tarefa, isto é, para trabalhos manuais ou leituras.  

 

 
Fig. 2. Iluminação na cabeceira da cama. 

 

No banheiro foram instaladas barras de apoio tanto 

perto do vaso como também no box do chuveiro. 

Entendemos que tais barras devam ser instaladas nos 

banheiros em geral, já que essa área molhada é perigosa 

para todos. 

Os materiais de acabamento também merecem atenção. 

No banheiro, o piso deve ser antiderrapante e no quarto 

ele deve ser de fácil limpeza e não tenha padrões que 

criem confusão ou instabilidade.  

As cores das paredes devem ser de maneira que sejam 

agradáveis e que não prejudiquem a iluminação 

artificial, bem como a natural, a qual deve ser muito 

valorizada pela suas qualidades terapêuticas. 

De acordo com Leibrock [4], 85% dos idosos 

experimentam um amarelamento das lentes dos olhos e, 

por causa disso, ao se especificar as cores deve-se ter o 

cuidado de não fazer uso das cores frias como o azul-

esverdeado e o violeta, já que elas se tornam cinzas ao 

serem filtradas pelas lentes amareladas dos olhos e, 

dependendo de sua localização – por exemplo, em um 

degrau – podem dificultar a distinção de limites. Um 

esquema de cor branca se torna amarelo claro e o limite 

entre o branco e o amarelo pode ficar indefinível e, 

ainda, um amarelo muito forte pode incomodar. 

Para o quarto do idoso que necessita de maiores 

cuidados e de atendimento, foram acrescentados alguns 

detalhes, aqui vale ressaltar que se deve ter sempre uma 

preocupação estética além da funcional.  

Foi instalada uma barra de apoio na parede da 

circulação até o banheiro, esta foi detalhada para que 

pareça um detalhe muito utilizado em design de 

interiores que é o chamado “roda-meio”.  

O interior do armário foi alterado de maneira que a 

altura das roupas em cabides ficaram mais baixas, sem 

necessidade de um mecanismo especial. 

A bancada da pia no banheiro teve sua altura elevada 

para que a pessoa possa se lavar mais confortavelmente, 

sem necessidade de curvar muito as costas. 

Encontra-se ainda em fase de pesquisa a utilização de 

um sensor de presença na cabeceira da cama, para 

possibilitar que a luz possa ser acesa sem necessidade 

de se procurar o interruptor. Cuidado especial deve ser 

tomado no seu posicionamento, para que não seja 

acionado com a movimentação na cama. 

As luminárias noturnas na circulação foram substituídas 

por lâmpadas de baixa potência, muito utilizadas em 

quartos de bebê.  

Está sendo avaliada a funcionalidade das luminárias de 

emergência do tipo lanterna portátil, que se acendem na 

falta de emergia e que podem ser desacopladas das 

tomadas. 

A antiga poltrona foi colocada ao lado da cama. Poderá 

servir de apoio para o idoso sair da cama ou para que se 

sente se for acometido por alguma tontura devido ao 

esforço de se levantar. Para isso ela deve ser guarnecida 

por braços firmes e ser capaz de receber esforço extra 

num só braço. Esta poltrona poderia ser substituída por 

barras de apoio, porém não se deve negligenciar o fator 

estético. 

A mesa de cabeceira foi alterada para que ficasse um 

pouco mais alta a fim de servir também como apoio e 

melhor posicionar a luminária. 

 

4. Considerações Finais 
Atualmente percebemos por parte da população uma 

tendência a permanecer cada vez mais em seus 

domicílios, seja por problemas de segurança, de ordem 

econômica, emocional ou de saúde. Em função disso, as 

pesquisas do Núcleo “Vida sem Barreiras“ estão sempre 

direcionadas para a casa e suas possibilidades na 

adaptação para um espaço cada vez seguro, confortável 

e adequado às necessidades de seus usuários.  
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Nossa preocupação com relação aos equipamentos é 

mais do que os tipos a serem utilizados. É o seu 

posicionamento dentro dos ambientes, de maneira que 

sejam fáceis e confortavelmente utilizados. 

É importante destacar que todos os resultados obtidos e 

as informações coletadas ao longo da pesquisa são 

periodicamente apresentados aos alunos da Graduação e 

Pós-Graduação do curso de Design de Interiores que 

passarão a desfrutar de um conhecimento diferenciado 

das necessidades da população e se beneficiarão 

profissionalmente com isso.. Através desta interação, os 

alunos se conscientizam do papel social do Design 

Universal, além de adquirirem conhecimentos 

específicos para se destacarem no mercado de design de 

interiores.  

O Núcleo de pesquisa “Vida sem Barreiras” 

proporciona ainda a interação entre os cursos da 

universidade. O tema acessibilidade acaba se tornando 

ponto focal para diversas experiências interdisciplinares, 

na medida que incentiva a interação do curso de design 

de interiores com demais cursos da UVA. Atualmente, 

professores dos cursos de fisioterapia e enfermagem 

oferecem um suporte técnico aos alunos da Escola de 

Design através de palestras e workshops.  

Além disso, o grupo de pesquisa poderá passar a 

oferecer consultoria não só aos interessados em preparar 

sua casa para qualquer necessidade, sem grandes custos 

de reformas como também para qualquer outro setor da 

sociedade com interesse nessa área.  

O Curso de Pós-Graduação (lato sensu) da Universidade 

Veiga de Almeida aborda a questão da acessibilidade e 

do Design Universal como pontos relevantes para o 

desempenho da profissão. No Curso são oferecidas 

disciplinas como acessibilidade que possui abordagem 

ampla do assunto, considerando ainda questões como 

Design Universal e a ergonomia, todas aplicadas ao 

design de interiores. Importa  ressaltar que o Núcleo 

também aborda a acessibilidade direcionada ao 

paisagismo com estudos relativos a projetos e execuções 

de jardins terapêuticos e sensoriais para o viver 

doméstico. 

O blog www.sembarreiras.weblogger.terra.com.br tem 

sua importância destacada para esta pesquisa, ao 

permitir permanente intercâmbio de informações entre 

pesquisadores do núcleo, alunos da universidade e 

pesquisadores externos. Além disso, constitui o meio de 

divulgação externo dos resultados referentes às 

pesquisas do núcleo. 
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1. Introdução 

No trabalho clínico com indivíduos portadores de 

necessidades especiais é crescente a preocupação com 

objetivos, conteúdos, metodologias e estratégias de 

tratamento, na busca de melhor qualidade de vida desses 

indivíduos e possibilitando o estabelecimento de sua 

dignidade e exercício pleno de sua cidadania. 

Ao entrarmos em contato com a concepção da 

modificabilidade cognitiva estrutural, e o Programa de 

Enriquecimento Instrumental, desenvolvido por Reuven 

Feuerstein, consideramos que este poderia ser um 

importante instrumento agregador no trabalho 

interdisciplinar já desenvolvido, pois acredita que a 

cognição não é estável, que pode ser modificada, 

desenvolvida e melhorada. 

Desta forma, diante da demanda de pacientes portadores 

de deficiência mental, e de nível sócio econômico e 

cultural bastante precário, com história familiar pouco 

favorável, apresentando insucesso escolar, e defasagens 

cognitiva e percepto motoras, foi desenvolvido um 

projeto de aplicação do PEI, com objetivo de estimular a 

metacognição, provocar a modificabilidade cognitiva 

estrutural, possibilitando melhor adaptação às mudanças 

da vida. 

O presente trabalho tem o objetivo de fazer uma revisão 

bibliográfica sobre as bases teóricas do PEI, descrever 

como foi desenvolvida a aplicabilidade do PEI na 

Unidade Clinica de Taubaté, nos anos de 2002 e 2003, e 

fazer considerações a respeito da real contribuição  

deste programa na melhora de aspectos cognitivos e 

percepto-motores. É importante enfatizar que estamos 

destacando alguns dos aspectos de sua aplicabilidade, 

que foram importantes para a AVAPE, não esquecendo 

de todos seus objetivos, que serão oportunamente 

descritos. 

 

2. Revisão Bibliográfica 
2.1 - Histórico 
Reuven Feuerstein é um pesquisador que desenvolve 

um trabalho com crianças deficientes. Nasceu na 

Romênia em 1921. Estudou psicologia e Pedagogia em 

Budapeste; na Suiça, trabalhou com Piaget e Rey; 

completou seus estudos na Universidade de Sorbonne 

(Paris) em 1952, e concluiu o Doutorado (PhD) em 

Psicologia do Desenvolvimento em 1970. 

É diretor do Instituto de Pesquisas Hadassah-Wizo-

Canadá, em Jeruzalém. 

Responsável, juntamente com outros pesquisadores, 

pela adaptação em Israel de judeus emigrantes do Norte 

africano, Feuerstein ocupou-se da avaliação intelectual 

dos filhos de emigrantes. Sua constatação principal foi 

que muitas crianças e adolescentes evidenciavam baixos 

índices de rendimento cognitivo. Diante de instrumentos 

que demonstravam o fracasso intelectual, mas que não 

colaboravam no sentido de melhorar essa condição, ele 

começou a elaborar instrumentos com o objetivo de 

desenvolver os aspectos cognitivos e intelectuais dessas 

crianças e adolescentes. 

Toda a obra desse autor está imbuída de um postulado 

de base: todo o ser humano é modificável. Neste 

postulado estão contidas as influências teóricas de 

Vygotsky, Piaget e Bruner que sustentam o trabalho 

desenvolvido por Feuerstein. 

É importante destacar que Feuerstein preocupou-se com 

os processos mentais do indivíduo e na elaboração de 

programas de intervenção, com objetivo de estimular as 

capacidades cognitivas (programas de enriquecimento 

instrumental).
(1)

 

 

2.2 - As influências teóricas no trabalho de 
Feuerstein  
Piaget 
Feuerstein partiu de uma análise do esquema proposto 

por Piaget para explicar o ato de aprender. Para Piaget 

esse ato era decorrente da interação direta do organismo 

aprendiz (O) com os estímulos (S) que produz uma 

resposta (R), no seguinte esquema: S-O-R. 

Em Piaget, Feuerstein encontrou a base para algumas 

funções cognitivas importantes, entre elas, a 

comunicação descentralizada – que tem relação com o 

que Piaget chamou de necessidade de suplantar o 

pensamento egocêntrico. Outra idéia é a constância de 

permanência dos objetos, que em Piaget, é chamada de 

reversibilidade. Mesmo a idéia de Mediação parece ter 

sido inspirada na teoria de Piaget sobre uma adaptação 

feita pela coerção.  

A forma de lidar com o erro – como Piaget, Feuestein 

não o concebe como uma fatalidade, pois nada é 

definitivo, sendo que as estruturas mentais são fixas em 

determinadas épocas, mas que mudam ao longo do 

tempo. 
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Vygotsky 
Desenvolvimento humano, o aprendizado e as relações 

entre desenvolvimento e aprendizagem são temas 

centrais nos trabalhos de Vygotsky. Enfatiza em sua 

obra, a importância dos processos de aprendizagem e 

esta está relacionada ao desenvolvimento desde o 

nascimento, sendo que existe um percurso que é 

definido pela maturação do organismo individual, mas é 

o aprendizado que possibilita o despertar de processos 

internos de desenvolvimento que não ocorreriam se não 

fosse pelo contato com o ambiente cultural. 
(2) 

Os três pilares básico da teoria de Vygotsky são: 

- as funções psicológicas têm um 

suporte biológico pois são produtos da atividade 

cerebral; 

- o funcionamento psicológico 

fundamenta-se nas relações sociais entre o 

indivíduo e o mundo externo, as quais 

desenvolvem-se num processo histórico; 

- a relação homem/mundo é uma 

relação mediada por sistemas simbólicos. 

Para Vygotsky, o comportamento e psiquê humana não 

seriam moldados a partir de estímulo-respostas, nem 

somente por simples amadurecimento e exteriorização 

de estruturas pré-formadas. Considerava a importância 

de processos mediadores, via estruturas sócio-culturais e 

históricas.  

Para esse autor o desenvolvimento humano é muito 

mais do que a simples e pura formação de conexões 

reflexas ou associativas ou apenas a formação de 

sinapses. O desenvolvimento tem origem social, 

envolvendo a interação e a mediação qualificada entre 

os elementos da sociedade.  

Aprender é desenvolver e o desenvolvimento é condição 

da aprendizagem. Desta forma, para Vygotsky, o 

desenvolvimento é um processo dialético complexo, 

com inter-relação de fatores exteriores e interiores. A 

maturação em si não seria capaz de produzir, sozinha, as 

funções psicológicas que implicam no emprego de 

signos e símbolos, que são instrumentos de interação. A 

criança vai aprender através da sua relação com o outro. 

Assim, as pessoas que rodeiam a criança de forma ativa 

– guiam, planificam, regulam, selecionam, são agentes 

de seu desenvolvimento. 

Vygotsky desenvolve o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal. Denomina a capacidade de 

realizar tarefas de forma independente do nível de 

capacidade real. Mas para ele, devemos considerar 

também a capacidade de desempenhar tarefas com ajuda 

de outra pessoa mais capaz; há tarefas que a criança 

necessita de uma instrução, uma demonstração, de 

pistas, então estamos falando do nível de 

desenvolvimento potencial, que é a possibilidade de 

alteração no desempenho de uma pessoa pela 

interferência de outra. É importante destacar que a 

capacidade de se beneficiar de uma colaboração de 

outra pessoa vai ocorrer num certo nível de 

desenvolvimento – lembrando a dinâmica entre 

fisiológico, psicológico e social. (por ex. mesmo com 

ajuda, a criança de 3 meses não vai andar!!)  

É a partir desses conceitos de nível de desenvolvimento 

real e potencial, que Vygotsky define Zona de 

desenvolvimento proximal como a “distância entre o 

nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob 

orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes”.
(2)

 

É o caminho percorrido para desenvolver funções que 

estão em processo de amadurecimento e que tornarão 

funções consolidadas, estabelecidas no nível de 

desenvolvimento real – o que hoje a criança realiza com 

a ajuda de alguém, amanhã ela realizará sozinha. 

Outra influência bastante clara é a idéia de mediação, 

que é central na teoria de Vygotsky. De acordo com este 

autor, a mediação é feita pela linguagem, através da 

qual a criança pode lidar com sistemas simbólicos, que 

se fundam no social. “Para Vygotsky e Feuerstein uma 

das idéias básicas é a da mediação cultural na 

construção de significados por parte do indivíduo”. 
(3) 

Outro aspecto comum nestes autores é a metacognição. 

Vygotsky destaca como um dos aspectos essenciais do 

desenvolvimento, a habilidade do indivíduo no controle 

e direção do próprio comportamento e pensamento.  

 

2.3 - Modificabilidade Cognitiva Estrutural – MCE 
A modificabilidade diz respeito as mudanças que se 

podem produzir no próprio indivíduo – na sua maneira 

de pensar e no seu nível global de adaptabilidade. Não 

seria uma mudança acidental, circunstancial, mas uma 

modificação estrutural do funcionamento do indivíduo, 

produzindo mudança qualitativa em seu 

desenvolvimento; é uma mutabilidade significativa, 

sólida e durável. 

A cognição refere-se aos processos pelos quais o 

indivíduo percebe, elabora e comunica as informações 

para se adaptar (Funções Cognitivas). 

É estrutural por caracterizar a estrutura mental como um 

sistema total e integrado, composto por elementos que 

se influenciam, se combinam e se afetam mutuamente. 

Qualquer disfunção em um dos processos do ato mental 

(input-elaboração-output) produz mudanças no todo 

cognitivo. A estrutura mental possui três características 

principais: coesão entre todo e as partes; transformação; 

continuidade e autoperpetuação. 

O trabalho desenvolvido por Feuerstein é de grande 

importância teórica e de profunda significação social, 

pois destaca e defende o potencial de aprendizagem e a 

modificabilidade humana, que pode ser alcançada 

através de uma situação de aprendizagem mediada, e, 

onde, a educabilidade seria a possibilidade do ser 

humano se beneficiar da educação, e não somente 

recebê-la.  
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2.4 – Experiência de Aprendizagem Mediada - EAM 
Através das influências teóricas já citadas, 

principalmente de Vygotsky, Feuerstein coloca que 

existem duas formas de aprendizagem: direta e mediada. 

Na aprendizagem direta existe um organismo ou 

aprendiz que interage diretamente com o estímulo à sua 

volta e dá a resposta. Seria a fórmula de Piaget: S-O-R. 

Na mediada, Feuerstein utiliza a formula S-O-R e inclui 

o mediador humano entre o estímulo, o organismo e a 

resposta: S-H-O-H-R. O fator H se interpõe entre o 

organismo que aprende e o mundo dos estímulos, 

chamando a atenção para significados destes. 

Em relação a aprendizagem, defende que não basta a 

interação com o envolvimento para a experiência de 

aprendizagem  se desenvolver, mas é necessário que se 

verifique a presença de um mediatizador que pode 

proporcionar a experiência de aprendizagem mediada 

(EAM). 

O mediador é aquele que se interpõe entre o organismo 

que aprende e o mundo dos estímulos e entre o 

organismo e a resposta. Pelo esquema anterior, podemos 

observar que o desenvolvimento cognitivo da criança 

não é somente o resultado do processo de maturação do 

organismo, nem de um processo de interação 

independente e autônoma com o mundo dos objetos: é o 

resultado combinado da exposição direta ao mundo e da 

experiência de aprendizagem mediada. 

Feuerstein explica que a diferença entre as duas seria 

que na exposição direta, o organismo possui 

características psicológicas determinadas geneticamente 

e que se modificam ao longo da vida. Na aprendizagem 

mediada os estímulos do organismo se transformam 

pela ação de um mediador.  

Feuerstein acredita que a aprendizagem por exposição 

direta aos estímulos pode ser enriquecida  pela 

mediação, tornando a criança mais receptiva para o que 

ocorre em seu redor.  

Meir Ben-Hur coloca que quando os mediadores, 

através da EAM, produzem modelos, modalidades e 

disposições mentais para nossas experiências 

posteriores, facilitam o desenvolvimento cognitivo. 

Com a EAM se aprende a pensar, preparando para 

aprendizagens futuras.  

A teoria da EAM está ligada a opinião de que nossa 

capacidade cognitiva pode modificar-se, e que, apesar 

da idade, origem e baixo funcionamento, as capacidades 

cognitivas do ser humano são maleáveis. Várias 

pesquisas sobre o cérebro e sua plasticidade, sustentam 

essa afirmação.
(4) 

Um aspecto bastante importante de se destacar, é que é 

necessário observar se a pessoa necessita de mediação. 

Feuerstein coloca que, se não houver necessidade da 

mediação, ela é inútil. Se o indivíduo consegue 

estabelecer uma meta apropriada, segue instruções 

escritas, pode copiar, comparar, classificar dados, pode 

escrever uma informação e apresentar suas descobertas 

e se sua aprendizagem requer unicamente esses 

processos, então a mediação não é necessária. A 

mediação deve ser retirada assim que a pessoa adquira a 

habilidade que estava “deficiente”. Quando aprendemos 

a aprender, podemos nos beneficiar de todas as 

oportunidades de aprendizagem, inclusive a direta (por 

ex., internet, estudo individual). 
(5) 

A EAM pode não ocorrer devido a fatores biológicos, 

emocionais e sociais. Feuerstein se concentrou nas 

questões sociais – o ambiente familiar, também por 

carências culturais, não proporcionam a EAM, e a 

descontinuidade cultural que tem como consequência a 

privação da EAM.  

 

2.5 - O Papel do Mediador 
De acordo com o postulado básico de que todo ser 

humano é modificável, Feuerstein pontua a importância 

do mediador de se identificar com este postulado.  

Ao assumir o papel de mediador, o profissional acredita 

que a modificabilidade é própria da espécie humana. 

Desta forma para que a intervenção seja eficaz é 

importante que se coloque em prática uma 

intencionalidade positiva; que o mediador sinta-se 

competente e ativo para provocar a modificabilidade; 

tenha consciência que este processo exige um 

investimento pessoal, uma automodificação permanente. 
(6) 

Através desse processo, onde mediador e mediando são 

modificáveis, a sociedade também pode ser modificável.   

O mediador tem um papel social – através da  melhoria 

nos processos cognitivos, cada indivíduo vai poder 

desenvolver a metacognição, e desta forma atuar na 

sociedade de forma mais efetiva. 

 

2.6 - Mapa Cognitivo 
Tem o objetivo de fornecer ao mediador os elementos 

necessários para que ele possa analisar o funcionamento 

da mente do mediado, detectando funções mentais 

deficientes, que devem ser desenvolvidas e selecionar os 

instrumentos mais adequados para corrigi-las. 

 

2.7 - Funções e Disfunções Cognitivas  
Feuerstein categorizou as funções cognitivas de acordo 

com as três principais fases do ato mental – input, 

elaboração e output. Essa separação ocorre 

didaticamente, pois existe uma dinâmica e interação 

entre estas fases, onde o prejuízo em qualquer destas 

fases afeta diretamente as outras. 

Na fase input (recepção), as informações ou dados são 

coletados a fim de executar uma tarefa ou resolver um 

problema. As informações são captadas por nossos 

sentidos – visão, olfato, audição, tato e paladar.  

Na fase de elaboração (processamento), as informação 

ou dados são processados. 

Na fase de output (expressão), a informação ou dado é 

comunicado, expressado. 

Para Feuerstein fatores afetivos-motivacionais são 

essenciais ao pensamento e a aprendizagem, onde a 

motivação é a energia das funções cognitivas. 
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2.8 - PEI 
Dentro de um Sistema de Aplicação, tendo como base a 

MCE, e a forma de intervenção a EAM, o PEI é o modo 

concreto que Feuerstein criou para que pudesse mudar a 

estrutura cognitiva de uma pessoa, fazendo-a passar de 

um estilo passivo para um pensar autônomo,  

independente.  O  PEI  recebeu  o  nome de 

instrumental, porque não se relaciona a uma habilidade 

específica ou a conteúdos de uma área de conhecimento; 

em si mesmo, ele é um processo  de pensar. Esse 

programa visa aumentar a autoplasticidade de uma 

pessoa, mesmo que algumas condições lhe sejam 

adversas. Em outras palavras, busca desenvolver uma 

certa “musculatura” mental necessária ao progresso no 

caminho do conhecimento. 

O PEI é um conjunto de 14 instrumentos, sendo 

dividido em dois grupos: PEI I e PEI II, cada um com  

sete instrumentos, estes destinados a uma função 

mental, de modo a provocar mudanças na estrutura 

cognitiva e aumentar a capacidade de modificabilidade 

de uma pessoa. 

Os instrumentos do PEI são os seguintes: 

PEI I: 

- Organização de Pontos  

- Orientação Espacial I 

- Comparações  

- Classificações  

- Percepção Analítica  

- Orientação Espacial II  

- Ilustrações. 

 

PEI II:  

- Relações Familiares  

- Relações Temporais  

- Progressões Numéricas  

- Relações Transitivas  

- Instruções  

- Silogismo  

- Desenho de Padrões 

 

3. Metodologia 
3.1 - População  

Este estudo foi realizado na Unidade Clínica 

AVAPE/Taubaté com 18 pacientes de idade entre 10 e 

26 anos, sendo 10 do sexo masculino e 8 do sexo 

feminino. 

Os participantes do projeto apresentavam as seguintes 

características: 

- nível sócio-econômico e/ou cultural 

bastante precário – privados da EAM; 

- com história de insucesso escolar;  

- contexto familiar pouco favorável; 

- rendimento cognitivo abaixo da média 

da normalidade (médio-inferior ou limítrofe), 

deficiência mental (moderada e leve). 

3.2 - Instrumentos de avaliação 
O recolhimento de dados e os concomitantes processos 

de avaliação foram efetuados em dois momentos: pré-

teste no início do projeto, e o pós teste. 

Em 8 pacientes, o pré-teste ocorreu em fev/02 e o pós-

teste, em ago/03 – 1a6m. Chamaremos de Grupo I 

Em 10 pacientes, o pré-teste ocorreu em fev/03 e o pós-

teste, em ago/03 – 6m. Chamaremos de Grupo II 

Em relação a avaliação da inteligência (fator g) foi 

utilizado em 14 pacientes, o teste RAVEN – Matrizes 

Progressivas Coloridas. Em 04 pacientes o teste WISC 

III. 

A escolha dos testes ocorreu em função da queixa 

apresentada durante processo de avaliação inicial, ainda 

não considerado a elegibilidade para o PEI.  Conforme 

pesquisa bibliográfica, constatou-se que o teste mais 

utilizado é o Raven. Desta forma, com os pacientes que 

iniciaram o programa no ano de 2003, padronizou-se o 

uso do Raven. 

Em relação aos aspectos psicopedagógicos, foi aplicado 

o IDPp. 

Em relação as funções cognitivas, utilizou-se a Escala 

de Avaliação de Funções e Disfunções Cognitivas. 

Os resultados obtidos através do IDPp e da Escala de 

Avaliação de Funções e Disfunções Cognitivas 

fornecem dados qualitativos, não sendo, desta forma, 

transformados em gráficos. 

 

3.3 - Instrumentos de Intervenção 
Para a intervenção cognitiva foram utilizados, no grupo 

que iniciou o programa em fev/02, 04 instrumentos do 

Nível I do PEI, e no grupo que iniciou em fev/03, 02 

instrumentos do Nível I. 

Além do PEI, 14 pacientes receberam intervenção em 

outros setores – oficinas (terapêutica e de artes), 

psicopedagogia, psicologia e fonoaudiologia. 

 

3.4 - Procedimentos 
A aplicação do programa ocorreu durante o período de 

02 horas semanais com carga total de aproximadamente 

130h no grupo I, e aproximadamente 40h no grupo II. 

As metodologias das sessões seguiram os guias 

didáticos de cada instrumento com, seus respectivos 

planos de sessão descritos pelo autor, pondo em prática 

as estratégias de aprendizagem mediada. É importante 

destacar que os profissionais eram formados como 

mediadores, com autorização do ICELP.  

 
4. Resultados 

Em comparação, através dos testes de inteligência, 

observou-se ganho, em torno de 7 pontos, na pontuação 

geral do Raven, nos pacientes que receberam 

intervenção do PEI no período de 1a 6m, conforme 

mostra o gráfico 1. Destes pacientes, uma recebeu 

somente intervenção do PEI, e pode-se constatar que 

seu ganho foi similar aos demais pacientes. Ganhos 

foram observados também nos resultados de QI em 

média 7 pontos conforme mostra o Gráfico 2. Apesar de 

pesquisas mostrarem que a intervenção com o PEI, é 

eficaz após 10 meses, observamos ganhos quantitativos  

também no grupo que recebeu intervenção de 6 meses 

(gráfico 3); estes ganhos forma em média de 4 pontos.  
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5. Discussão 
Através dos dados quantitativos obtidos no pré e pós-

teste, pode-se observar concordância com pesquisas 

européias e americanas, onde se comprovou ganhos 

quantitativos, em relação ao fator g (inteligência) no 

decorrer da aplicação do PEI. 

Sharron (1987)
(6)

, observou que grande quantidade de 

pesquisas realizadas na América do Norte, Europa e 

Israel, com portadores de deficiência mental, com 

privação cultural , socialmente desfavorecidos e com 

dificuldades de aprendizagem, foram beneficiados com 

a aplicação do PEI. Nestas pesquisas foram 

comprovadas mudanças quantitativa e qualitativas nas 

competências cognitivas, após aplicação , em torno de 

80h do PEI, num período de 1a 6m. Estes dados foram 

obtidos através de instrumentos padronizados de 

avaliação – Raven, Wisc, LPAD. 

Na revisão bibliográfica, pode-se constatar interesse 

internacional pelo PEI. Este é aplicado em Israel, 

Inglaterra, EUA, França, Espanha, Portugal, entre 

outros. No Brasil, Salvador (BA) está fazendo a 

aplicação do PEI na rede pública de ensino. 

No trabalho realizado na AVAPE – Taubaté, os 

pacientes receberam, aproximadamente 130 h, no grupo 

I e 40h no grupo II.  

Como instrumentos de avaliação para verificar os 

ganhos quantitativos, utilizou-se os testes referidos nas 

pesquisas: Raven, Wisc.  

Através destes instrumentos constatou-se ganhos na 

pontuação dos testes.  

No grupo que iniciou atendimento em fev/02, 

comprovou-se aumento em torno de 7 pontos na 

pontuação geral dos testes. Embora não tenham mudado 

o diagnóstico de deficiência mental, os ganhos na 

pontuação indicam melhoras nos processos cognitivos e 

na funcionalidade destes. 

Nos pacientes que iniciaram o programa em mar/03, o 

aumento na pontuação geral no Raven e QI no WISC foi 

de 4 pontos. 

Os ganhos foram observados em todos os pacientes, 

sendo a média mantida tanto nos pacientes que 

receberam somente a intervenção do PEI, como nos que 

receberam, além do PEI, outras intervenções. 

Foram observados ganhos também nos aspectos 

percepto motores, apresentando melhoria na execução 

de atividades funcionais e ocupacionais. 

Em relação aos aspectos comportamentais e sociais, a 

melhora também foi significativa. Houve 

desenvolvimento de condutas mais planejadas, com 

diminuição do comportamento impulsivo, aumento de 

vocabulário,  melhor percepção das situações sociais, 

melhorando processo de metacognição. 

Todas essas melhoras tiveram como consequência 

melhoria da auto estima e das relações interpessoais. 

 

6. Conclusão 
O PEI tem como objetivo principal desenvolver a 

modificabilidade cognitiva estrutural e pode ser 

aplicado em diferentes populações – crianças 

superdotadas, pessoas portadoras de deficiência, 

funcionários de empresas,  pessoas com carências 

sociais e culturais. 

Na AVAPE, ele se destinou a uma população específica 

de indivíduos com nível sócio-econômico e/ou cultural 

bastante precário – privados da EAM; com história de 

insucesso escolar; contexto familiar pouco favorável; 

rendimento cognitivo abaixo da média da normalidade 

(médio-inferior ou limítrofe), deficiência mental 

(moderada e leve). 

Todos os indivíduos que participaram deste programa 

foram beneficiados, melhorando sua capacidade de 

pensar sobre seu pensamento, melhorando a consciência 

de suas capacidades e até mesmo de suas dificuldades, 

mas com a melhora da auto estima, mostraram maior 

motivação para superá-las. 

Os resultados quantitativos demonstram e confirmam a 

teoria da modificabilidade cognitiva. 

Neste trabalho, pode-se observar o importante papel do 

mediador – de acreditar nesta modificabilidade e usar 

estratégias eficazes para promovê-la. Não é uma função 

fácil, pois exige dedicação, estudo, e acima de tudo, um 

acreditar no ser humano, em suas capacidade e na 

característica humana de modificar-se, de desenvolver-

se, sempre! 

Com estes resultados, concordamos com Fonseca 

quando destaca que mesmo adolescentes em situação de 

insucesso escolar, podem desenvolver e modificar-se 

estruturalmente e melhorar sua maneira de processar a 

informação. 

Assim, os resultados obtidos neste trabalho, comprovam 

a importante contribuição do PEI na obtenção do 

objetivo principal da AVAPE, de contribuir para o 

estabelecimento da dignidade e exercício da cidadania 

de todas as pessoas, com ou sem deficiência. 
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Resumo 
Este trabalho visa esclarecer o diagnóstico da paciente 

E.M.M.S. atendida na Unidade Clínica 

AVAPE/Taubaté. A criança em questão recebeu, de 

centro especializado em doenças genéticas,  

diagnósticos de Síndrome de Williams e  da Síndrome 

de Coffin-lowry, em avaliações subsequentes. 

As características clínicas da criança, que poderiam 

levar a confusão de diagnóstico entre as duas 

Síndromes, são: Retardo mental moderado, 

Microcefalia, Hipotonia, Frouxidão ligamentar, Aspecto 

dos olhos, nariz e boca e Anodontias. 

Como a Síndrome de Coffin-Lowry é rara e existem 

poucos casos descritos, não se tem a descrição de 

características patognomônicas. Alguns autores sugerem 

que o padrão das mãos seria o principal achado. Estas 

seriam moles e volumosas com adelgaçamento das 

últimas falanges. Outro item seriam as sobrancelhas 

espessas. A paciente não apresenta esses padrões. 

Quanto às características que favorecem a Síndrome de 

Williams, temos: Sexo feminino, olhos azuis com 

padrão estelar da íris, Epicanto, Clinodactilia dos 5
O
 

dedos das mãos,  Alteração cardíaca(ECO- escape 

valvar tricúspide), Alteração renal (USG -alteração 

parenquimatosa difusa inespecífica mais acentuada à 

esquerda), Irritabilidade a sons (hiperacusia), 

Dificuldades de coordenação motora, Distúrbio de 

atenção e concentração. 

A hipótese diagnóstica de Síndrome de Williams é a 

mais pertinente,  permitindo à equipe de reabilitação 

maior tranquilidade no tratamento da criança, já que, 

alguns autores citam a Síndrome de Coffin-Lowry como 

progressiva, com perda de aquisições de DNPM que 

possam vir a ser conquistadas. A síndrome de Williams 

tem as abordagens de tratamento e evolução bem 

descritos para o acompanhamento ser monitorado. Além 

das melhoras serem progressivas, apesar de dependentes 

do retardo mental. Isto condiz com a nossa paciente 

E.M.M.S., que vem apresentando evolução lenta mas 

boa, especialmente na área da socialização e atenção. 

 

1. Descrição do Caso 
A paciente  E.M.M.S. Foi trazida pela família à AVAPE 

de Taubaté em fevereiro de 2001, na época com 4 anos 

e 10 meses, com a queixa de “fala intelegível, não 

suportar barulho, gritar demais e é muito mole, semi-

dependente nas AVD’s”. Na história clínica a mãe 

relatou sorologias de rubéola alteradas durante a 

gestação e uso de antibióticos, ambos os dados sem 

mais especificações. A criança apresentou atraso no 

DNPM, tendo sentado aos 2 anos, andado aos 2,5anos e 

fala incompreensível desde os 3 anos. Adquiriu controle 

esfincteriano aos 3anos. 

 No exame clínico feito por ocasião da triagem médica 

na instituição foi observado: orelhas de abano, 

implantação baixa da orelha, micrognatia, palato ogival, 

dentes espaçados, hipotonia generalizada, reflexos 

profundos hipoativos, perímetro cefálico de 48cm e 

peso de 20Kg, dificuldade em ser tocada por estranhos 

apresentando-se chorosa e agitada. 

 Na avaliação em psicologia apresentou idade mental de 

2anos e 4meses, QI 36, linguagem emissiva verbalizava 

palavras de difícil entendimento com vocabulário 

restrito, contava mecanicamente até 7 e não reconhecia 

cores, não soube dizer seu nome e nem sua idade, se 

assustvaa na presença de alguns sons. Feito diagnóstico 

de Retardo Mental moderado. 

 Na avaliação fonoaudiológica foi observado face 

assimétrica, lábios mantinham-se entreabertos, língua 

no soalho bucal, palato ogival, hipotonicidade 

generalizada, arcada dentária classe I em overjet. Nas 

funções estomatognáticas apresentava mastigação com 

incisão lateral, unilateral esquerda, com esmagamento 

de alimentos contra o palato e com grande qualidade de 

alimentos.Deglutição alterada à adaptação funcional. 

Respiração bucal. Comunicação oral muito prejudicada. 

Chorava ao ouvir sons. Emitia palavras quando lhe era 

dado modelo de articulação, porém com dificuldade no 

significado. Baba abundante. 

 Em Terapia Ocupacional, teve  contato razoável. 

Interesse por brinquedos e atividades de forma 

explorativa sem relação mais profunda. Hipotonia 

generalizada leve, com dificuldade na coordenação 

motora média e fina, visuo-motora e na manipulação 

bimanual. Coordenação motora global regular, com 

dificuldade nas preensões finas e nos aspectos senso-

percepto-cognitivo. Atenção e concentração defasadas. 

Iniciativa, interesse e colaboração prejudicados. 

Em reunião clínica multiprofissional decidiu-se iniciar 

terapias com finalidade de estimulação global e 

encaminhar a paciente para centro especializado em 

doenças genéticas para esclarecimento diagnóstico. O 

estudo foi realizado no INSTITUTO DE MEDICINA 

FETAL E GENÉTICA HUMANA em maio de 2001 e 

descrito da seguinte forma: Peso – 17300g (P75), 

estatura – 101cm (P25), PC – 48,5cm (P2,5) 
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confirmando microcefalia, fácies atípicos, nariz 

bulboso, hipoplasia face média, sobrancelhas com pêlos 

escassos na metade externa bilateralmente, edema 

palpebral, hipoplasia das anti-hélices, orelhas em abano, 

olhos azuis com padrão estelar da íris, fendas palpebrais 

antimongolóides, epicanto, narinas antivertidas, nariz 

em sela, filtro nasal curto, micrognatia, lábio superior 

volumoso, afastamento dos dentes incisivos inferiores e 

ausência de dentes incisivos laterais inferiores, palato 

alto, discreta lordose, diástases de músculos reto-

abdominais, clinodactilia dos 5
O
. dedos das mãos, 

hiperextensibilidade articular, musculatura hipotônica, 

retardo no desenvolvimento neuro-psico-motor (DNPM) 

e de linguagem. Cariótipo – 46,XX; normal para o sexo 

feminino. USG de rins e vias urinárias- alteração 

parenquimatosa difusa inespecífica mais acentuada à 

esquerda. Rx coluna lombo-sacra: normal. Dosagem 

séricas de: Cálcio- 10,80 mg/dl (normal), Fósforo - 5 

mg/dl (levemente alterado), fosfatase alcalina - 

10,00U/L (normal), Uréia - 27,89mg/dl (normal). 

Creatinina – 0,50mg/dl (normal). Sorologia para rubéola 

– IgG; 84,70Ul/ml (positivo >10,00) e IgM; 0,375 

Ul/ml. Feito hipótese diagnóstica de Síndrome de 

Williams e solicitado outros exames para conclusão 

diagnóstica. 

Em maio de 2002 fez retorno ao Centro de Genética 

Humana, sendo feita nova descrição clínica, onde não 

foi mencionado os olhos azuis com padrão estelar da íris 

e a clinodactilia dos 5
O
 dedos, ao invés de filtro nasal 

curto e micrognatia foi descrito filtro nasal longo e 

retrognatia. O resultado dos exames foram os seguintes: 

RX de mandíbula – agenesia de incisivos laterais, 

Audiometria de Tronco Cerebral (BERA) – normal, 

Emissões otoacústicas – resposta ausente para emissões 

otoacústicas transitórias a esquerda e direita, 

Ecodopplercardiograma – escape valvar tricúspide, TC 

de mastóide – normal, Cintilografia renal estática com 

DMSA (31/05/2001) – funcão tubular preservada 

bilateralmente e ausência de sinais sugestivos de 

cicatrizes renais, TC de abdome – normal, Mapeamento 

de retina – normal. Feito nova hipótese clínica de 

Síndrome de Coffin-Lowry. Em reavaliação na nossa 

Instituição, concordamos que o padrão estelar da íris e 

discreta clinodactilia dos 5
O
 dedos estão presentes; 

quanto a micrognatia ou retrognatia ambos dão padrão 

semelhante de mordida aberta. 

 

2. Discussão 
Para iniciarmos a discussão sobre o caso clínico descrito 

acima, iremos inicialmente apresentar as descrições 

clínicas das duas síndromes em questão, de acordo com 

dados da bibliografia. Para facilitar a comparação entre 

as patologias, optamos pela apresentação pareada das 

características clínicas de cada Síndrome. 

 

 SD. COFFIN-LOWRY SD. WILLIAMS 

Etiologia Ligado ao braço longo do 

cromossomo X 

Desconhecida 

Sexo Homens são mais seriamente 

afetados. Mulheres têm 

manifestações discretas e 

variáveis 

Sem predileção 

DNPM Retardo de crescimento de 

discreto a moderado, com atraso 

na fala e na idade óssea. 

Oligofrenia acentuada 

Crescimento cerca de 75% do 

normal, microcefalia. Retardo 

mental de leve a acentuado, QI 

médio em trono de 56. 

Fácies Aspecto grosseiro, posição anti-

mongolóide dos olhos, hipoplasia 

do maxilar, discreto 

hipertelorismo, arcos superciliares 

salientes, nariz grosso, septo nasal 

e asas do nariz espessados. 

Hirsutismo e sobrancelhas 

espessadas. Macroglossia, lábios 

grossos. Blefaroptose. Mal-

oclusão, ausência ou incisivos 

permanentes anormais. 

Periodontite, com perda de dentes 

freqüente.Características 

aparecem após os 2 anos e se 

tornam progressivamente mais 

marcante 

Abertura anormal do arco interno 

das sobrancelhas, fendas 

palpebrais curtas. Base do nariz 

achatada. Epicanto. Abundância 

de tecido subcutâneo em torno dos 

olhos, olhos azuis, íris com padrão 

estelar. Narinas antivertidas, sulco 

naso-labial mediano longo, lábios 

grossos, boca entreaberta. 

Anodontia parcial, hipoplasia do 

esmalte. Estrabismo, 

hipertelorismo e hipoplasia das 

regiões malares pouco freqüente. 

Tórax Esterno bífido e curto, tórax 

infundibuliforme 

Infundibuliforme,pouco freqüente 

Coluna Falhas do bordo ântero-superior  
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das vértebras, escoliose da região 

tóraco-lombar 

Membros São patognomônico: mãos 

volumosas e moles, 

adelgaçamento das últimas 

falanges dos dedos (RX – aspecto 

de bagueta de tambor enfeitada 

com penacho). Prega transversa 

acessória na região hipotênar. Pés 

planos. Ligamentos frouxos. 

Hipoplasia das unhas, grande 

artelho em posição valga. Menos 

freqüentes: clinodactilia do 5
O
 

dedo. 

Outras malformações Espessamento dos ossos da 

abóbada craniana, hipoplasia dos 

seios para-nasais e das células da 

mastóide. Prega simiesca. 

Hidrocefalia ou dilatação 

ventricular. Surdez neuro-

sensorial. 

Estenose supravalvular da aorta, 

estenose das artérias pulmonares 

periféricas, estenose da válvula 

pulmonar, CIA ou CIV, estenose 

da artéria renal. HAS. Hipoplasia 

da aorta. Divertículos da bexiga. 

Pênis pequeno. Hérnia inguinal 

e/ou umbilical. Hipercalcemia. 

Hiperacusia. 

Psicologia Psicose depressiva, especialmente 

em mulheres 

Excessivamente social. 

Irritabilidade a sons durante a 

infância (hiperacusia). Imitam 

adultos com frases estereotipadas. 

Problemas visuo-espaciais e de 

coordenação motora. 

Hiperatividade. Personalidade 

ansiosa. 

Evolução Incapacidade progressiva Depende da estimulação oferecida 

e do QI 
 
Citaremos a seguir as características clínicas que a 

criança apresenta e que poderiam levar a confusão de 

diagnóstico entre as duas Síndromes: 

• Retardo mental moderado 

• Microcefalia 

• Hipotonia 

• Frouxidão ligamentar 

• Aspecto dos olhos, nariz e boca 

• Anodontias. 

Como a Síndrome de Coffin-Lowry é rara e existem 

poucos casos descritos, não se tem a descrição de 

características patognomônicas. Alguns autores sugerem 

que o padrão das mãos seria o principal achado. Neste 

caso, a paciente E.M.M.S. não apresentou as mãos 

moles e volumosas com adelgaçamento das últimas 

falanges. Outro item seriam as sobrancelhas espessas e 

que a paciente apresenta escassas na metade externa, ao 

contrário da patologia. 

Quanto às características que favorecem a Síndrome de 

Williams, a menor em questão apresentou: 

• Sexo feminino 

• Olhos azuis com padrão estelar da íris 

• Epicanto 

• Clinodactilia dos 5
O
 dedos das mãos 

• Alteração cardíaca 

• Alteração renal 

• Irritabilidade a sons (hiperacusia) 

• Dificuldades de coordenação motora 

• Distúrbio de atenção e concentração. 

3. Conclusão 
Com base nos dados acima, pudemos concluir que a 

hipótese diagnóstica de Síndrome de Williams, feita no 

Instituto de Medicina fetal e Genética Humana por 

ocasião da primeira avaliação do caso, é a mais 

pertinente devido às características clínicas e de exames 

complementares serem perfeitamente compatíveis e, em 

nenhum momento, exclusivas. 

Quanto ao diagnóstico de Síndrome de Coffin-Lowry, 

achamos que a criança não apresenta as características 

mais marcantes da doença, que seriam os padrões: das 

mãos, sobrancelhas e coluna. 

Isto permite à equipe de reabilitação maior tranqüilidade 

no tratamento da criança, uma vez que, alguns autores 

citam a Síndrome de Coffin-Lowry como progressiva, 

com perda de aquisições neuro-psico-motoras que 

possam vir a ser conquistadas. Já a síndrome de 

Williams tem as abordagens de tratamento e evolução 

bem descritos, de forma que o acompanhamento pode 

ser melhor monitorado. Além do mais, as melhoras são 

progressivas, apesar de dependentes do retardo mental. 

Isto também condiz com a nossa paciente E.M.M.S., 

que vem apresentando evolução lenta mas boa, 

especialmente na área da socialização e atenção. 
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Resumo 

Este artigo surgiu a partir de uma entrevista à Associação 

Pestalozzi da Cidade do Recife, entidade que inspirou o 

trabalho intitulado “Profissionalismo e Escolaridade na 

Deficiência Mental”, advindo como requisito da 

disciplina de psicologia II, regida pela professora Tereza 

Verônica das Faculdades Integradas da Vitória de Santo 

Antão (FAINTVISA). A preocupação desta pesquisa foi 

a de mostrar como os portadores de necessidades 

específicas na área mental estão sendo inclusos na 

educação, e no mercado de trabalho, bem como as 

práticas utilizadas para o processo de ensino e 

aprendizagem de pessoas com deficiência mental. O 

trabalho foi realizado na forma de documentário, onde 

foram entrevistados a diretora da instituição e os demais 

profissionais que nela trabalham, como: profissional que 

trabalha na oficina de material de limpeza, do laboratório 

de informática,  da sala de alfabetizar,  da oficina de artes 

decorativas e da oficina de esportes. Para 

complementação teórica foram utilizados alguns teóricos 

como PASTORE (2002), MANTOAN (1989), FREIRE 

(1997), dentre outros. Através deste estudo, conseguimos 

repensar a necessidade de novas práticas inseridas no 

processo de ensino e da profissionalização, incluindo 

novas tecnologias para o processo de contribuição da 

escolarização e profissionalismo no sentido de inclusão e 

igualdade social na escola e no mercado de trabalho. 

 

1. Introdução 
O presente artigo tem como objeto de estudo 

“profissionalismo e escolaridade na deficiência mental”. 

Trazendo durante sua abordagem uma análise de como os 

portadores de necessidades específicas na área mental 

estão sendo inclusos na educação e no mercado de 

trabalho, bem como, as práticas utilizadas para o 

processo de ensino e aprendizagem deles. 

Este artigo surgiu a partir de um trabalho solicitado na 

disciplina de Psicologia II, regida pela professora Tereza 

Verônica, do Curso de Pedagogia da FAINTVISA 

(Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão) em 

Pernambuco. 

 

 

 

O trabalho foi realizado numa entidade sem fins 

lucrativos: Associação Pestalozzi do Recife em 

Pernambuco. O propósito da pesquisa era conhecer o 

atendimento que a Pestalozzi oferecia e oferece 

atualmente aos portadores de necessidades específicas na 

área mental (NEAM), tanto no que diz respeito à 

escolaridade quão o profissionalismo dos mesmos. 

Para a construção do trabalho foi utilizada uma pesquisa 

de campo, na qual foram entrevistados a diretora da 

associação e os demais profissionais que nela trabalham. 

Como o profissional de todas oficinas atuais, todos os 

cursos do programa de qualificação profissional e os das 

atividades complementares; e de alguns aportes teóricos 

que facilitaram melhor desenvolvimento e compreensão 

das idéias aqui inseridas.  

Neste artigo falaremos sobre: o que é deficiência mental; 

como estimular a aprendizagem de pessoa com déficit 

intelectivo; política da educação especial como forma de 

inclusão; inclusão dos portadores de necessidades 

específicas: escola, mercado de trabalho e tecnologia; das 

ações e atividades desenvolvidas pela Pestalozzi do 

Recife para a inclusão dos portadores de deficiência 

mental (DM); e por fim, um breve comentário geral, 

sobre tudo o que foi dialogado com alguns teóricos  e 

profissionais, que tão gentilmente participaram da 

entrevista e nos fizeram desfrutar um pouco do cotidiano 

educativo e profissional de pessoas especiais. Não apenas 

na construção ou na condição de limitação “cognitiva” 

mas por representarem sinônimo de superação de limites 

impostos a eles pela sociedade.  

Apresentaremos uma entidade que se mostra como 

diferencial, abordando o tema do profissionalismo e 

escolaridade na deficiência mental com valor inclusivo 

na sociedade. 

Este artigo será importante, para que possamos conhecer 

e utilizar as práticas construídas e desenvolvidas na 

Pestalozzi e com isso, construirmos novos processos de 

escolarização e de profissionalização para os DMs e sua 

inclusão na sociedade. 

 

2. O Que é Deficiência Mental? 
A priori, a idéia que utilizamos para responder esta 

pergunta “o que é deficiência mental?”, é baseada na 

visão de Vieira e Pereira (2003); O Conceito de 
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Deficiência Mental dá-se a partir de uma limitação ou 

mais da capacidade funcional do cérebro humano, 

substancialmente com base no funcionamento intelectivo 

do DM. 

De acordo com o MEC (Ministério de Educação e 

Cultura) para classificarmos uma pessoa como DM, o 

mesmo tem que estar demonstrando QI abaixo de 75 

pontos, após a realização do teste intelectivo.  

O diagnóstico não se limita apenas no ponto de vista 

cognitivo do DM, mas também, há outras potencialidades 

do mesmo: locomoção, observação, independência e 

outras. Potencialidades que são verificadas nos critérios 

evolutivos e nos critérios de desempenho social, 

econômico e cultural do sujeito. 

Tal diagnóstico será apresentado com mais facilidade, 

durante o período de desenvolvimento da pessoa 

portadora de necessidades específicas na área mental. A 

partir desse período é que podemos classificar o grau de 

deficiência que o DM tem, se é severa, moderada ou leve. 

As duas últimas são as que estão sendo recebidas pela 

Associação Pestalozzi do Recife, que realiza seu trabalho 

dando assistência à comunidade local e outras que 

tenham pessoas com DM leve e moderada na família; 

com base na escolaridade e no profissionalismo para os 

mesmos. Estimulando-os para melhorar o seu 

desenvolvimento,  criando alternativa nesse processo de 

aprendizagem. Almejando assim, contribuir no processo 

de sua inclusão no âmbito social, econômico e cultural 

que esse sujeito necessite para se desenvolver como 

cidadão independente. 

 
3. Como Estimular a Aprendizagem de 

Pessoas com Déficit Intelectivo 
Para estimular a aprendizagem de pessoas com déficit 

intelectivo é preciso que o processo siga  critérios 

mediatizadores que contemple e facilite a aprendizagem 

desses sujeitos. 

Abordaremos três desses critérios que serão baseados na 

visão de Fonseca: 

a) Intencionalidade junto com a reciprocidade: o 
mediatizador se envolve intensamente com os meios 

e situações que facilite a transferência de 

conhecimento cultural, tornando-o apropriado para 

cada mediatizando o recebimento de tal mediação, 

da qual o DM adquire as necessidades próprias. Sem 

dúvida é um ato de reciprocidade entre o receptor e o 

receptando; 
b) Transcedência: trata-se de transceder a 

contextualização imediata, do agora para acoplar aos 

objetivos e as necessidades prolongadas do sujeito 

com deficiência. Não se trata de qualquer 

necessidade ou contexto, mas uma que atinja a 

satisfação do aprendiz, de maneira que seja 

transcedente as suas exigências e necessidades do 

dia-a-dia; 
c) Significação: este além de adquirir as 

características, traz também, sua significância na 

realização das atividades. Uma resposta atribui a 

uma necessidade criada pelo próprio aprendiz. 

No primeiro critério a aprendizagem estimula o aprendiz 

com base na situação recíproca de organização, 

mantendo um clima que provoque o interesse, motivação 

e material que seja relacionado ao conteúdo proposto. 

No segundo critério a aprendizagem é voltada para um 

caminho, onde os conteúdos já existentes ou futuro de 

cada aprendiz têm relações com os conteúdos específicos 

dentro de uma situação mais geral, os mesmos asseguram 

a proficiência  dos aprendizes para as necessidades 

básicas escolares e no trabalho. 

No terceiro critério, o poder de significância das 

atividades é que possibilita as inter-relações em 

comunhão com a intencionalidade, reciprocidade e da 

transcedência para o estímulo a aprendizagem do 

aprendiz. 

Queremos frisar que, a educação não existe apenas como 

fórmula escolar, mas sim, num contexto mais amplo da 

vida humana com a sociedade,  na qual se faz presente no 

mundo e no universo de qualquer ser humano 
As aprendizagens são relacionadas do cotidiano a partir: 

do alto cuidado, da segurança e de algumas habilidades 

sociais e outras, sendo supervisionadas com cuidados 

necessários. É de fundamental importância para o 

desenvolvimento cognitivo do deficiente mental. 

A falta de oferta para obtenção do conhecimento  

educativo do DM, dificulta o seu processo de 

aprendizagem. A compreensão dos universos intelectuais 

dos jovens e adultos com necessidades específicas, 

requer cuidados e atenção do mundo escolar para  o seu 

aprendizado. As pessoas DMs apresentam aprendizagem 

em diferentes condições: intelectuais, motora, sensoriais 

e emocionais.  

Um trabalho realizado com amor e dedicação trazem 

bons resultados para este processo de ensino escolar. 

Podemos observar como continuidade a esse trabalho, de 

acordo com os relatos do Ministério da Educação “a 

comunidade escolar está presenciando alunos portadores 

de deficiência mental alcançando níveis escolares nunca 

antes imaginados” (Corde, 1994, p. 36).  

Diante de tais indagações, o trabalho realizado na 

Associação Pestalozzi vem contemplando as duas 

denominações: “amor e cuidado”. Propiciando o 

desenvolvimento do DM no espaço escolar com vínculo 

profissionalizante, que oferece aos mesmos uma pré-

independência e até mesmo uma independência para o 

seu próprio desenvolvimento na sociedade. 
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4. Política da Educação Especial como 
Forma de Inclusão 

A lei de n° 40224/61 de Diretrizes de Bases de Educação 

Nacional, reafirma o direito dos “especiais” à educação e 

complementa no seu artigo 88 que,  reafirma o direito da 

integração dos especiais na comunidade. E sua educação 

deve enquadrar-se dentro do sistema geral de educação, 

visando assim, uma abrangência dos serviços 

educacionais comuns e ou especiais, entendida como as 

ações desenvolvidas em situações especiais no âmbito 

educativo. 

Em outubro de 1985, durante a Nova República o Centro 

Nacional de Educação Especial (CENESP) elabora um 

plano para a educação especial incluindo uma nova 

proposta, na qual indicava necessidade de urgência de 

redefinição da política para a educação especial no 

Brasil. Compreendendo que, os problemas dos 

atendimentos   aos  especiais  sejam  de  responsabilidade 

coletiva. 

Os atendimentos estão compostos em princípios. E para 

compreendê-los iremos  destacar quatro deles: 

a) participação, com envolvimento de todos os 

setores da sociedade; 

b) integração, com o esforço de todos para 

integrar os educandos com necessidades 

especiais na sociedade e a mesma a eles;  

c) interiorização, no sentido de expandir o 

atendimento e valorizar as iniciações  de  caráter  

comunitário para o benefício dos especiais;  

d)  simplificação, como opção para alternativas 

simplórias, sem prejudicar os padrões de 

qualidades no atendimento. 

Em 28 de agosto de 1986, a portaria do CENESP/MEC 

de número 69, definiu as normas para as prestações de 

apoio técnico e financeiro à educação especial nos 

sistemas de ensino público e ou particular. Visando uma 

ação à inter-complementariedade  com o Ministério da 

Previdência e com a ajuda descritória de assistência 

social. 

Ainda em 1986, com o decreto de n° 93613, o CENESP 

passa a ser a Secretaria de Educação Especial (SESPE). 

Utilizada como o principal órgão de direção superior do 

Ministério da Educação. 

Começa avançar a caracterização das modalidades de 

atendimento e da clientela a quem se destina o 

atendimento, destacando-se a preocupação com o 

desenvolvimento social contra a pobreza, desigualdade e 

desemprego. 

Em 1988 é validado no dia 5 de outubro, a mais nova 

Constituição Brasileira. E no seu artigo 203, que, no 

inciso IV diz: “a habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração 

à vida comunitária”; como também, no inciso V traz: “a 

garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência [...] que comprovarem 

não possuir meios  de provir a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. 

O que precisamos é fazer vigorar mais e mais na prática 

todos esses benefícios, que através de muita luta foram 

adquiridos para as pessoas com necessidades especiais, e 

precisamos dar atenção especial aos DMs que em sua 

maioria, são desprovidos,  principalmente no mercado de 

trabalho . As ações realizadas pela Pestalozzi, 

estão voltadas para contribuir com a inserção do DM no 

mercado de trabalho. 

O Título III da Constituição Federal Brasileira de 

1988,que trata da Educação, da Cultura e do Desporto; 

em seu artigo 205 diz que: “a educação é direito de todos 

e dever do estado e da família”, O mesmo diz também 

que: será promovida e incentivada a educação para todos, 

com a colaboração da sociedade, com pleno 

desenvolvimento para o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho em sociedade. No inciso III, 

coloca como atendimento a educação de forma 

especializada aos portadores de deficiência, e enfatiza 

que deve ser preferencial na rede regular de ensino como 

forma de inclusão educacional e de cidadania.  

Uma vez que, é papel da escola a formação para a 

cidadania, a Pestalozzi vem realizando a integração da 

aprendizagem do DM com a rede regular  de ensino da 

Prefeitura do Recife. 

O portador de necessidades especiais ou portador de 

deficiência tem que estar envolvido em vários princípios 

de inclusão. Destacaremos dois deles:  

a) O vínculo a uma educação especial, que atenda 

as suas necessidades necessárias, atreladas a 

educação “comum”; 

b) O educando deverá obter sua educação numa 

situação de ensino e aprendizagem comum ou 

especial de forma integradora.  

Nas duas situações existe compromisso com a educação 

dos educandos especiais. No entanto, a segunda traz além 

do compromisso um comprometimento para com a 

aprendizagem do portador de necessidades específicas, 

assim como o DM. 

 

5. Inclusão de Pessoa com DM: Escola, 
Mercado de Trabalho e Tecnologia 

Os portadores de NEAM devem ser trabalhados no 

sentido de realizarem uma trajetória efetivada das 

atividades da escola para o trabalho. A pedagogia da 

escola deverá compor uma forma de auxiliar a pessoa 

DM a serem ativos economicamente, e possibilitar 

proveniência com suas habilidades necessárias da vida 

cotidiana. 

Falaremos de inclusão uma visão no âmbito escolar, 

tecnológico e do trabalho.  
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Escola: é preciso que a escola ofereça no seu processo de 

escolaridade suporte necessário de:  

a) Trabalho, de modo que ajude no 

desenvolvimento das habilidades 

correspondentes, para que o portador de DM 

faça parte ativamente da sociedade;  

b) Comunicação, de maneira que os portadores de 

necessidades específicas possam se comunicar 

de várias formas da qual a sociedade exige, e 

possa também se comunicar entre si de maneira 

livre e independente em qualquer lugar da 

sociedade;  

c) Expectativa da vida adulta, este é um ponto 

para que os portadores DMs sejam capazes  de 

decidir sua vida no tempo presente e futuro, uma 

vez que há uma capacidade intelectiva de forma 

educável, esse sujeito será capaz de cuidar de si 

mesmo.  

Tecnologia: é importante para facilitar o processo 

pedagógico, principalmente se ele estiver voltado para o 

profissionalismo da pessoa com NEAM. Para que a 

tecnologia faça parte do universo dessas pessoas é 

preciso que se baseie no ponto a seguir:  

• Experiências Diretas, neste é incluída a 

situação direta da tecnologia para a situação real 

da vida desse sujeito, como forma de superação 

de várias situações da vida fora do espaço 

escolar. 

Os muitos tipos de mídias (computador, TV, vídeo , 

rádio, etc,) têm um bom significado como meios 

tecnológicos. E esses, sem dúvida, podem fazer parte do 

cotidiano desse sujeito. Uma vez que esses tipos de 

tecnologia estão inseridos no dia-a-dia das pessoas 

“normais’, é de fundamental importância que se faça uma 

integração com os “especiais”. De forma que não só as 

pessoas “normais” tenham acesso as várias tecnologias, 

mas também, as pessoas com necessidades específicas. 

Podendo assim, compreendê-las e manipulá-las com 

facilidade é o que tanto se pede no mercado de trabalho. 

O controle do uso da tecnologia para essas pessoas 

facilitará um pouco sua inclusão no mercado de trabalho. 

Mercado de Trabalho: Quando se fala em trabalho, faz-

se necessário recorrer às mudanças de mundo que exigem 

transformações. Tais inseridas no universo das empresas: 

tipos de profissões, funções diferentes, economia também 

diferentes, etc; algo que precisamos para a sobrevivência 

em sociedade. 

De certo, o mercado de trabalho não está tão promissor 

para todos, mas há como inserir os especiais na cadeia do 

trabalho remunerado. De modo que esses especiais sejam 

independentes na família, na sociedade e no mercado de 

trabalho. 

Queremos  a inclusão não só dos portadores de DM, mas 

também, de qualquer pessoa especial. E para tanto, 

depende bastante dos dois pontos anteriores “Escola e 

Tecnologia”. Nessa seqüência pode ocorrer uma inclusão 

significativa dos mesmos no trabalho  e na vida em 

sociedade; “vivemos num tempo em que não basta ter um 

diploma. Aprender a conhecer é importante sem dúvida 

mas, aprender a fazer é muito mais importante” (Pastore, 

2003, p.5). tal reflexão traz à tona o “mundo de 

competência¹” que devemos possuir pela exigência do 

mercado, que tanto nos empurra para a competitividade e 

para o enquadramento de suas transformações na 

sociedade. 

É preciso considerar os conhecimentos como recursos a 

serem mobilizados, trabalhar regularmente por 

problemas, criar ou utilizar meios e formas de trabalho e 

de fazê-lo; aprender a negociar e conduzir o próprio 

negócio. 

No que se refere à pessoa portadora de NEAM, o difícil 

não é incluí-lo nas competências desenvolvidas através 

das habilidades, e sim, inseri-lo no mercado. É no campo 

profissionalizante, que o desafio para incluir o portador 

DM se torna maior, quando se trata dessa pessoa, 

percebemos que a sociedade não está e nunca esteve 

preparada para recebê-la. 

Em Pernambuco o campo de trabalho para a inserção 

dessas pessoas é bastante restrito. Mesmo diante de 

promissores esforços realizados pela Associação 

Pestalozzi do Recife. 

Com base nas informações prestadas pela diretora da 

Associação, Sra. Berenilde Ramos, a prefeitura com 

atuação do prefeito João Paulo, muitos passos foram e 

estão sendo realizados para a inclusão dessas pessoas. 

 

6. Das Ações e Atividades Desenvolvidas pela 
Pestalozzi do Recife à Inclusão do DM 

A Associação Pestalozzi do Recife, fundada em 6 de 

dezembro de 1976, com o objetivo de atender jovens e 

adultos com deficiência mental, a partir de 14 anos de 

idade, que já tenham freqüentado a escola de ensino 

regular e não conseguiram avançar na escolaridade 

devido ao déficit cognitivo. 

A Pestalozzi tem como seu principal objetivo: a pré-

profissionalização e ou profissionalização; e também dar  

um seguimento à faixa de escolaridade, nem que seja 

apenas, para as atividades da vida diária dos DMs. Tais 

atividades, correspondem à: assumir sua quase ou total 

independência; domínio na comunicabilidade; 

responsabilidade na locomoção; e outras habilidades que 

esses sujeitos possam desenvolver para o convívio em 

família e na sociedade. 

Ao longo dos anos a Pestalozzi foi ampliando o 

desenvolvimento do profissionalismo e escolaridade com 

DMs. E hoje já conta com nove turmas, cada uma com 

doze alunos. E os primeiros passos para que cada aluno 

chegue na Associação são: uma triagem com a psicóloga; 

1 – A expressão “mundo de competência”  está  relacionada a obra: As 10 Novas 

Competências para Ensinar – PERRENOUD, 2000. 
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depois são indicados para as pedagogas especializadas 

em educação especial. 

Os profissionais ficam duas ou mais semanas com os 

meninos e meninas DM realizando atividades  que 

contemplam vínculo com o profissionalismo e  a 

escolaridade de forma socializadora, numa visão 

relacionada na participação e na democracia: “na relação 

participativa e democrática não existe uma relação de 

subordinação de nenhuma espécie entre educadores 

familiares e educadores escolares” (SAVIANI, 2000). É 

importante frisar que sem o apoio e a vontade da família, 

o educador não poderá fazer muito, no que diz respeito a 

integração de seu filho  na sociedade, principalmente no 

desenvolvimento da profissionalização do mesmo. A 

escolaridade até que os professores se engajam bastante, 

uma vez que é a função primordial deste profissional, o 

mesmo utiliza-se de práticas que envolvam novas 

tecnologias para melhor funcionamento de suas praxes 

neste processo de aprendizagem 

A Pestalozzi é considerada uma OSCIPS (Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público) Lei n° 9.790/99, 

entidade sem fins lucrativos. E o funcionamento de suas 

ações depende da ajuda de terceiros. O convênio com a 

prefeitura da Cidade do Recife, ajuda bastante no seu 

funcionamento.  

A entidade recebe da prefeitura a maioria dos 

profissionais e outros benefícios. Os outros funcionários 

que não possui vínculo  com a prefeitura, são mantidos 

com doações de sócios, que fazem doação de qualquer 

importância. Inclusive os pais que têm filhos assistidos 

pela associação. As doações são feitas sem quaisquer 

exigências aos doadores.  

Apesar dos casos leves e moderados de DMs recebidos 

pela Associação, a dificuldade na aprendizagem ainda é 

bastante. Só de três em três anos, mais ou menos, sai um 

aluno alfabetizado para a escola pública regular de 

ensino. O déficit de aprendizagem de cada um deles é 

muito relativo. E muitos não conseguem se alfabetizar. 

O processo de se educar um portador de DM não é o 

mesmo de um ensino “normal”. Pois é um trabalho lento 

de muita paciência, amor, cuidado, e muita perseverança. 

Temos que  utilizar vários meios de apoio pedagógico 

como a: informática, que é um apoio excelente e eficiente 

para o processo. Tanto no que diz respeito a escolaridade 

do DM quão o profissionalismo do mesmo; um outro 

apoio é o jogo, pois, através deste, podemos ajudar a 

desenvolver a perceptividade e outras habilidades do DM 

para facilitar o seu desempenho escolar e profissional. 

Na Pestalozzi do Recife há várias atividades facilitadoras 

que ajudam no desenvolvimento do profissionalismo e da 

escolaridade desse sujeito. As oficinas que compõem 

relações de escolaridade junto com a profissionalização 

são: a de papel reciclável, na qual o aluno aprende a 

fabricar os vários modelos de papéis, fazem a decoração 

e também participa da comercialização; na informática, o 

aluno aprende a manipular os programas existentes no 

computador, e fica plugado nas ferramentas importantes, 

que ajudam na função do auxiliar de escritório e de 

outras dependentes do equipamento; a de material de 

limpeza, onde as atividades envolvem o mercado de 

trabalho, nela o aluno tem o acompanhamento do 

educador com mais assiduidade. Os alunos fabricam o 

material de limpeza e ganham 20% sobre a venda do 

produto. Os que entregam o produto aos clientes, ganham 

10 centavos por cada embalagem entregue. Atualmente, 

esta oficina deixou de funcionar devido ao espaço físico 

do local, que é pequeno para este tipo de atividade.  

Em tempo presente, a entidade vem trabalhando com 

oficinas ocupacionais como a de: tapeçaria, com retalhos 

de malhas; culinária, com a fabricação de doces e 

salgados; e música, com banda formada com os alunos. 

As oficinas de vínculo pedagógico são: de reciclagem em 

papel, produção de toalhas para cozinha, e pintura em 

tecidos. Todos esses produtos são fabricados pelos alunos 

DMs. 

Existe um programa de qualificação profissional 

funcionando no momento com os devidos cursos: básico 

de informática, estamparia em tecido, auxiliar de serviços 

gerais e auxiliar de escritório informatizado. Os dois 

últimos cursos dão direito aos alunos fazer estágios em 

empresas que se prontificam a ajudar neste seguimento 

de inclusão profissional do DM. 

Também funcionam algumas atividades complementares 

como educação física, esportiva, atendimento 

fonoaudiólogo, e serviço de psicologia. 

 

7. Comentário Geral 
Diante das abordagens refletidas neste, fica clara a 

dificuldade de inclusão do DM no mercado de trabalho e 

também nas escolas regulares de ensino, público ou 

privado no qual a aceitação dessas pessoas é muito 

restrita.  

A prática pedagógica para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos portadores de NEAM, tem que ser 

repensada a partir das suas necessidades para que os 

mesmos sejam incluídos no meio social, cultural e 

econômico como verdadeiros cidadãos. 

Precisamos de políticas públicas que facilite não apenas a 

inclusão do DM na escola, mas também no mercado de 

trabalho. Com direito de exercer as funções trabalhistas 

como qualquer outro cidadão. 

Queremos uma forma integradora, com direito a 

igualdade nos meios tecnológicos, de comunicação, etc; 

para a facilitação do desempenho as competências dos 

portadores de necessidades especiais como um todo. 

A Associação Pestalozzi do Recife vem desenvolvendo 

suas ações em todos esses princípios: de escolaridade, de 

tecnologia, de profissionalismo e de políticas inclusivas. 

Que facilitem a inclusão do portador com déficit 
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intelectivo na escola, no mercado de trabalho e na 

sociedade. 

Este trabalho é de fundamental importância para 

contribuir na eliminação de qualquer forma excludente 

dessas pessoas que em sua maioria nem se apercebe que 

estão sendo discriminadas e excluídas do meio social, e 

até mesmo dos enlaces familiares, que de certa forma se 

sentem impotentes nos cuidados desse ser sem maldade 

dentro de si. 
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1. Introdução 
As pessoas com deficiência tem sido historicamente 

objetos da ação e da piedade social, advindas das 

próprias limitações das suas “diferenças restritivas” 

somadas a inadaptação do meio social (espaço 

construído, meios de transporte, acesso à educação, etc.) 

e agravadas, sobretudo por uma visão e prática social 

assistencialista e paternalista com as quais suas questões 

são tradicionalmente entendidas e tratadas. 

Este trabalho tem por objetivo o relato de atendimento 

de psicologia e fisioterapia na reabilitação de uma 

paciente com paralisia cerebral através da aplicação de 

técnicas específicas de forma assistida em atividades 

planejadas em ambientes externos, buscando a 

diminuição da probabilidade de esquiva e eliciando a 

sequenciação imediata das respostas, propiciando maior 

desenvolvimento das capacidades funcionais, 

habilidades sociais e otimização do processo 

terapêutico. 

 

2. Revisão Bibliográfica 
2.1 - Paralisia Cerebral 
A Associação Brasileira de Paralisia Cerebral tem em 

seus estatutos o seguinte conceito de PC: “Entende-se 

por Paralisia Cerebral o conjunto de alterações oriundas 

de um determinado acometimento encefálico, 

caracterizado essencialmente por uma alteração 

persistente, porém não estável do tônus, da postura e do 

movimento, que se inicia durante o período de 

maturação anatomofisiológica do sistema nervoso 

central”. 

 Em encontro de especialistas em Berlim, 1966: 

“Paralisia Cerebral é uma desordem da postura e do 

movimento, persistente, mas não imutável, devido a 

uma disfunção do cérebro presente antes de estar 

completado o seu crescimento. Muitos outros aspectos 

podem fazer parte do quadro”.          

Dentre as formas clínicas encontradas na paralisia 

cerebral, a diplegia ocorre em 10 a 30% dos pacientes, 

sendo a forma mais encontrada em prematuros. Trata-se 

de um comprometimento dos membros inferiores, 

comumente evidenciando uma acentuada hipertonia dos 

adutores, postura com ângulo de membros inferiores e 

marcha em tesoura. 

Há diferentes gradações quanto à intensidade do 

distúrbio, podendo ser pouco afetado, tendo boa 

recuperação e bom prognóstico para adaptação a vida 

diária, enquanto outros evoluem mal com graves 

limitações funcionais, o qual não se enquadra em nossa 

descrição. 

Além do distúrbio motor, obrigatório para a 

caracterização de paralisia cerebral, o quadro clínico 

pode incluir também outras manifestações acessórias 

com freqüência variável como: deficiência mental, 

epilepsia, distúrbios de linguagem, distúrbios visuais, 

distúrbios do comportamento e distúrbios ortopédicos. 

O prognóstico do tratamento depende do grau de 

dificuldade motora, da intensidade de retrações e 

deformidades esqueléticas, disponibilidade do paciente 

e qualidade da reabilitação. Deve-se levar em 

consideração também, o grau de deficiência mental, o 

número de crises epiléticas e a intensidade do distúrbio 

do comportamento, se estes estiverem presentes. 

Para indivíduos com seqüelas que não tenham feito um 

processo de reabilitação adequado e não desenvolveram 

seu potencial de independência, a reabilitação é uma 

etapa fundamental na reintegração deste indivíduo à 

sociedade. 

Os indivíduos deficientes não se curam. Eles dependem 

de um tratamento especializado e complexo para se 

readaptarem a vidas domiciliar, urbana e profissional. A 

família deve estar ciente dos procedimentos propostos e 

ser orientada de forma sistemática a fim de dar 

continuidade do tratamento na dinâmica familiar.  

  

2.2 Dependência e Superproteção 
Abram (1924/1948) afirmou: “Algumas pessoas são 

dominadas pela crença de que sempre haverá algum tipo 

de pessoa, um representante da mãe, obviamente para 

cuidar deles e dar-lhes tudo de que necessitam. Esta 

crença otimista as condena a inatividade e em alguns 

casos, chegam mesmo a desdenhar o empreendimento 

de uma ocupação de ganha pão”. 

Em seu estudo da superproteção por parte dos pais, 

Levy (1966), viu a hiperindulgência como levando os 

traços excessivamente dependentes, tais como: falta de 

iniciativa e a insistência de que os outros façam para 

estes indivíduos o que eles se sentem incapazes de fazer 

por si próprios. 
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2.3. Análise Funcional do Comportamento 
O comportamento é governado e modificado por 

associações adquiridas por experiências, e mantidas por 

sua utilidade biológica, por sua função de sobrevivência 

e valor adaptativo. A noção de causa e efeito pode ser 

substituída com vantagem e economia, pela noção de 

função matemática. O comportamento é dito controlado 

quando é este funcionalmente relacionado a variáveis 

ambientais, isto é, há eventos físicos e sociais dentre os 

quais estão eventos encobertos e outros comportamentos 

do próprio organismo. 

O comportamento se modifica porque tem uma função 

de utilidade na luta pela sobrevivência do indivíduo, 

evoluem porque de alguma maneira representam um 

mecanismo de lidar com ambientes complexos. Se um 

comportamento ocorre, e porque ele é funcional.  

A análise funcional é feita para identificar o valor da 

sobrevivência de determinado comportamento, por 

exemplo, o comportamento dependente, infantilizado, e 

um conjunto de respostas que permitem o acesso, pelo 

indivíduo, a conseqüências importantes para ele: 

conseqüências sociais, conseqüências como bens 

tangíveis, conseqüências como a evitação de eventos 

desagradáveis. Análise funcional é uma análise de 

contingências responsáveis por um comportamento, 

sejam eles comportamentos problemáticos ou aceitáveis. 

 

 2.4. Cinco Passos Básicos para a Análise 
Funcional do Comportamento  

1. Definir precisamente o comportamento de 

interesse. 

2. Identificar e descrever o efeito 

comportamental. 

3. Identificar relações ordenadas entre variáveis 

ambientais e comportamento de interesse. Identificar 

relações entre o comportamento de interesse e outros 

comportamentos existentes. 

4. Formular predições sobre efeitos de 

manipulações dessas variáveis e desses outros 

comportamentos sobre o comportamento de interesse. 

5. Testar as predições. 

  

2.5. Vantagens da Análise Funcional 
As vantagens de uma análise funcional são que, além de 

identificar variáveis importantes para a ocorrência de 

um fenômeno e exatamente por isso, permitir 

intervenções futuras; ela possibilita o planejamento de 

condições para a generalização e manutenção desse 

fenômeno. Ao identificar em que classe de 

comportamento uma determinada resposta se inclui, ou 

em que classe de estímulos uma determinada resposta se 

inclui, ou em classe de estímulos uma mudança 

ambiental se situa, podemos trabalhar com resposta ou 

estímulos equivalentes. Se a resposta identificada não 

for adequada, podemos substituí-la por uma outra mais 

aceitável, e que, por pertencer à mesma classe, 

continuará a produzir os mesmos reforçadores que a 

resposta anterior. Se uma condição ambiental não 

estiver mais disponível, podemos recorrer à outra 

condição ambiental equivalente, na certeza de que esta 

nova condição continuará a exercer o controle desejado 

sobre a resposta em questão. Uma análise funcional 

permite até mesmo planejar esta transferência de 

funções de estímulos (Sidman, 1994). 

 

2.6 Regras e Contingências Sociais 
É característico de toda cultura que certas ações são 

reforçadas ou punidas por membros do grupo.  Essas 

contingências sociais constituem as mais importantes 

práticas cultural porque formam a base para as culturas 

que vão além das culturas só por imitação. O 

comportamento operante que denominamos ensinar, 

corrigir, ou instruir consiste em reforçar 

comportamentos que são normais para aquela cultura, e 

punir os comportamentos que desviam da norma.  

Skinner (1971/1974) considerou as contingências 

sociais tão importantes para a cultura humana que 

sugeriu que a palavra prática fosse utilizada apenas para 

se referir a tais contingências. Do seu ponto de vista, as 

contingências sociais modelam o comportamento que é 

normal para aquela cultura. 

Desempenhos motores complexos e aqueles que 

envolvem diferenciações sutis são mais eficazmente 

instalados por instrução, mas à medida que se instalam, 

passam a ocorrer sem o acompanhamento de regras, 

podendo ficar totalmente sob o controle das 

contingências, ou seja, regras são úteis para 

complementar contingência fracas, remotas ou 

complexas. 

 

2.7. Definições de Conceitos da Área de 
Treinamento de Habilidades Sociais 
Qualquer comportamento ou seqüência de 

comportamentos que ocorre em uma situação social é 

considerado um desempenho social. Este por ser 

caracterizado como socialmente competente ou não. A 

competência social e atributo avaliativo desse 

desempenho, que depende de sua funcionalidade e da 

coerência com os pensamentos e sentimentos do 

indivíduo. As habilidades sociais são aquelas classes de 

comportamentos existentes no repertório do indivíduo 

que compõe um desempenho socialmente competente. 

Na dinâmica das interações, as habilidades sociais 

fazem parte dos componentes de um desempenho social 

competente. A competência social qualifica, portanto, 

proficiência desse desempenho e se refere à capacidade 

do indivíduo de organizar pensamentos, sentimentos e 

ações em função de seus objetivos e valores, 

articulando-os as demandas imediatas e mediatas do 

ambiente. 

A assertividade é uma das principais subclasses de 

desempenho socialmente competente e pode ser 

definida como o exercício dos próprios direitos e a 

expressão de qualquer sentimento, com controle da 

ansiedade e sem ferir os direitos do outro (Albert & 
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Hímens, 1989; Lange & Jakubowski, 1971; Wolpe, 

1976). 

Os critérios de funcionalidade supõem, portanto, a 

capacidade do indivíduo em articular os componentes 

de seu desempenho (comportamentais, cognitivo-

afetivos e fisiológicos) as demandas interpessoais da 

situação e da cultura, considerando ainda, critérios mais 

abrangentes e universais (inclusive éticos) que deveriam 

nortear as relações interpessoais.  

 

2.8. Técnica de Exposição 
O indivíduo é ensinado a se expor gradualmente às 

situações e atividades evitativas.O exercício deve ser 

planejado em detalhes antecipadamente e deve ser 

treinado com regularidade até que o indivíduo possa 

praticá-lo sem desconforto. Faz se uso do relaxamento, 

bem como correção de possíveis distorções de 

pensamento anteriormente praticadas. 

 

3. Apresentação do Caso 
P., 18 anos, 2º grau completo, com diagnóstico de 

paralisia cerebral do tipo diplegia espástica, procurou a 

Unidade Clínica da Avape de Taubaté, em maio de 2002 

para manutenção do quadro. Apresentava encurtamentos 

musculares, principalmente de membros inferiores, 

deformidade dos pés, força muscular diminuída, 

alteração postural. Mudanças posturais sem dificuldades 

apresentando boa funcionalidade. Marcha voluntária 

com uso de muletas canadenses, mas em ambientes 

externos deambulava com apoio de terceiros, sendo este 

comportamento reforçado pela família e amigos. 

Durante o tratamento, houve interrupção do mesmo por 

um ano, retornando em agosto de 2004, para avaliações 

de neurologia, psicologia e fisioterapia, para fins de 

beneficio auxílio escolar e dar continuidade ao 

tratamento fisioterápico. Observou-se que o quadro 

encontrava-se estabilizado, com dificuldades pertinentes 

ao seu quadro clínico, sendo necessário trabalhar 

aspectos relacionados ao equilíbrio, reações de proteção 

e adaptação a diversos ambientes. Emocionalmente 

imatura, dependente, insegura, com falta de confiança 

em sua produtividade, com pouca habilidade para 

resolução de problemas. Dinâmica familiar mantenedora 

dos comportamentos dependentes, evidenciando as 

limitações da paciente. 

 

4. Intervenções Utilizadas 
As estratégias relatadas abaixo, utilizadas no caso, não 

abrangem a totalidade do trabalho de fisioterapia e 

psicologia de base, sendo este um modo de expressar 

didaticamente algumas intervenções. 

 
 
ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS 
 

 
EFEITOS PRETENDIDOS 

Alongamentos musculares. Melhora da mobilidade e prevenção de 

instalação de novas deformidades. 

Exercícios de equilíbrio, coordenação, 

propriocepção. 

Melhor consciência corporal, destreza, e ganho 

de força muscular. 

Treino de marcha e transposição de obstáculos. Melhorar padrão de marcha, equilíbrio, 

agilidade para transpor obstáculos e preparar 

para o treino de marcha em ambiente externo. 

Treino de marcha em ambiente externo. Independência na locomoção. 

Orientação para atividades em domicílio. 

 

Manutenção do quadro motor. 

Orientação quanto à inserção em atividade 

física regular. 

Alta do tratamento de fisioterapia, motivação 

na realização da atividade física e socialização. 

Desenvolver repertório e habilidade de 

comunicação (Caballo, 1996). 

Facilitar o desenvolvimento de contato social, 

aumentando a probabilidade de esse 

comportamento ser reforçado. 

Discriminar e discutir sobre crenças 

disfuncionais que a impedem de ser 

independente. 

Alterar o padrão de avaliação cognitiva, 

buscando uma alternativa mais racional e 

reforçadora dentro de suas possibilidades 

físicas. 
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Treinamento em resolução de problemas (Nezu 

e Nezu, 1996). 

Aumentar as habilidades para independência 

física, emocional e social. 

Técnica de exposição. Exposição gradual as situações e atividades 

evitativas, através de regras e reforço positivo. 

Orientação aos pais. Retirada das contingências reforçadoras dos 

comportamentos infantis e dependentes. 

 
5. Discussão 

Neste trabalho, observou-se que a superindulgência 

mantém o indivíduo com deficiência dependente dos 

cuidados da família, e reduz suas possibilidades de 

independência emocional, física e de trabalho.  É 

necessário prepará-lo para a conquista de seu espaço na 

sociedade, sendo imprescindível à conscientização da 

família quanto as suas potencialidades. 

O trabalho fisioterápico convencional, com treino de 

marcha, transposição de obstáculos e simulações de 

situações do cotidiano são importantes, mas nem sempre 

torna o paciente apto emocionalmente para enfrentar 

com segurança o ambiente externo. È preciso ir além do 

ambiente clínico. 

A análise funcional é feita para identificar o valor da 

sobrevivência de determinado comportamento. Os 

comportamentos infantilizados e dependentes da 

paciente em questão, eliciavam a esquiva de situações, 

que causavam medo, insegurança e ansiedade tais como: 

utilização de transporte público, restaurantes, 

academias. 

A modificação dos comportamentos foi feita através de 

regras. Podemos dizer que o comportamento controlado 

por regras produz conseqüências ditas instrucionais 

típicas (aprovação das terapeutas e social) e 

conseqüências ditas colaterais (evitar perder 

oportunidades de trabalho, escola e vida social).  

O comportamento social é afetado pelos sentimentos e 

cognições que o indivíduo elabora: sobre seu 

interlocutor (classe social, competência, intenção, 

atratividade, entre outros); sobre a situação social (como 

estressante/tranqüila, favorável/desfavorável, 

formal/íntima); sobre seus próprios comportamentos e 

conseqüências dos mesmos na situação, com base em 

experiências e conhecimentos prévios ou imaginários 

(imagem positiva ou negativa, otimismo ou desamparo, 

capacidade ou incapacidade para lidar com a situação). 

Tais considerações parecem estar de acordo com a 

posição de McFall (1982), ao considerar que “a 

habilidade da pessoa para regular suas atividades 

psicológicas pode ter um papel significativo nas 

interações sociais e influenciar julgamentos sobre sua 

competência social”. 

 

6. Conclusão 
A utilização de estratégias terapêuticas adequadas 

depende da clara conceituação e descrição dos 

problemas do paciente, pois somente dessa maneira, foi 

possível demonstrar que não era a deficiência física que 

impedia a mesma de conquistar sua independência 

financeira e social, mas sim, o comportamento 

infantilizado e dependente que eliciavam a esquiva de 

situações, que causavam medo, insegurança e ansiedade 

tais como: utilização de transporte público, restaurantes 

e academia sem o auxílio da família. Através da 

intervenção da fisioterapia juntamente com a psicologia 

em ambientes externos, a paciente demonstrou maior 

adesão ao tratamento, dando continuidade nas tarefas 

realizadas: passou a freqüentar shopping com amigas, 

utilizar transporte público, iniciou atividade física em 

academia e foi contratada por uma empresa, 

conquistando sua independência financeira. Os 

comportamentos modificados através de regras 

passaram a ser mantidos através dos reforços sociais 

(contingências ambientais). A conscientização da 

família sobre o quanto a paciente estava sendo 

prejudicada com a relação de dependência continua 

sendo de grande importância para o processo. 

Atualmente o tratamento fisioterápico deixou de ter o 

foco na deficiência propriamente dita, sendo realizada 

reeducação postural global (RPG) devido à bursite em 

ombros.Em psicologia, realiza treinamento de 

habilidades sociais com objetivo de reforçar os aspectos 

adquiridos e aperfeiçoar seu desempenho social. 

Acreditamos que à medida que a sociedade perceba que 

pessoas com deficiência podem ser produtivas após o 

processo de reabilitação, os conceitos de “normalidade” 

e “eficiência” possam ser revistos e ampliados, além da 

condição física de cada ser humano. 
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Resumo 
O artigo apresenta a experiência do projeto PIEP - 

Projeto Interdisciplinar entre a Informática Educativa, a 

Psicologia e a Pedagogia desenvolvido numa escola da 

rede municipal de Novo Hamburgo/RS, Brasil, desde 

março de 2005. O projeto consiste num trabalho em 

pequenos grupos com alunos que apresentam 

dificuldades aprendizagem e/ou relacionamento e ocorre 

em turno contrário ao de aula no Laboratório de 

Informática Educativa da instituição como trabalho 

complementar extraclasse. Através do PIEP é oferecido 

um espaço para a fala, reflexão, escuta, 

produção/criação dos sujeitos envolvidos, utilizando 

ambientes virtuais de aprendizagem como instrumentos 

de mediação que privilegiam a produção coletiva e 

colaborativa. Nesse contexto propomos uma intervenção 

pedagógica para superação das dificuldades de 

aprendizagem e comportamento, buscando alternativas 

para melhoria da qualidade de ensino e de soluções 

adequadas e viáveis para o problema da falta de 

adaptação e fracasso escolar.  

 

1. Desenvolvimento social e cognitvo e as 
dificuldades na aprendizagem 

Segundo Vygotsky [1] o desenvolvimento humano ou 

dos Processos Psicológicos Superiores (PPS) se dá a 

partir interação social e do uso de instrumentos (signos) 

como mediadores desse processo. A internalização dos 

PPS definido Vygotsky como “... a reconstrução interna 

de uma operação externa” inicia no plano social e vai-se 

tornando individual. (P.74). A mediação, característica 

da cognição humana, refere-se à internalização de 

atividades e comportamentos sócio-históricos e 

culturais. É através da combinação do uso de 

ferramentas e signos que ocorre o desenvolvimento 

humano. Porém, a mediação que pressupõe a 

internalização dos processos psicológicos é 

desenvolvida através de sistemas semióticos de 

representação, especialmente a linguagem.  

Para Vygotsky [1] a fala humana é considerada como o 

comportamento fundamental do uso de signos e 

instrumentos no desenvolvimento da criança. “Através 

da fala a criança supera as limitações imediatas do seu 

ambiente. Ela se prepara para a atividade futura; 

planeja, ordena e controla o próprio comportamento e o 

dos outros”. A fala atua na organização, unificação e 

integração de vários aspectos do comportamento como 

percepção, memória e solução dos problemas.  Para a 

criança a fala é tão importante quanto a ação para atingir 

um objetivo. A fala e a ação fazem parte de uma mesma 

função psicológica, que é utilizada para a resolução de 

problemas. ( P. 169).  

É na interação com outros sujeitos que ocorre a 

construção do conhecimento. Quando um aluno que 

sabe mais interage com outro que sabe menos, quando 

ocorrem troca de informações e o sujeito que sabe 

menos estabelece relações com as novas informações, 

este amplia e constrói assim novos conhecimentos. Este 

princípio é definido por Vygotsky [1] como zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP): 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento 

real, que se costuma determinar através da 

solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através 

da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros 

mais capazes. [grifo do autor] (P.112). 

O nível de desenvolvimento real refere-se às etapas já 

atingidas pela criança, que são resultados de processos 

de desenvolvimento que já amadureceram, aquilo que já 

é capaz de fazer sozinha. O nível de desenvolvimento 

potencial são os processos psicológicos superiores que 

ainda não amadureceram, mas que se encontram em 

“estado embrionário”. É aquilo que a criança é capaz de 

realizar com a ajuda de colegas, professores ou outras 

pessoas. ([1] p.113). Segundo Oliveira [2] “há tarefas 

que uma criança não é capaz de realizar sozinha, mas se 

torna capaz se alguém lhe der instruções, fizer uma 

demonstração, fornecer pistas ou der assistência durante 

o processo” (P. 59).  

Esta concepção de Vygotsky influi diretamente no ato 

de ensinar e aprender, pois possibilita ao educador 

interferir nas zonas de desenvolvimento proximal dos 

alunos, despertando processos internos de 

desenvolvimento que ocorrem somente quando o sujeito 

interage com outro, promovendo desta forma avanços 

que não ocorreriam de forma espontânea. Cabe ao 
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professor criar condições para que o aluno desenvolva 

uma atividade mental rica e diversa, orientando e 

guiando o aluno nesta atividade. Nesse contexto 

possibilita aos sujeitos a elaboração de habilidades e 

conhecimentos socialmente disponíveis que poderão 

internalizar.  

A interação entre colegas também pode promover 

intervenções positivas possibilitando o desenvolvimento 

das capacidades dos sujeitos envolvidos. Uma criança 

que sabe mais sobre um determinado assunto pode 

contribuir para o desenvolvimento de outras, funcionado 

como uma mediadora.   

[...] a relação entre os alunos pode incidir de 

forma decisiva sobre aspectos tais como a 

aquisição de competências e destrezas sociais, o 

controle dos impulsos agressivos, o grau de 

adaptação às normas estabelecidas, a superação 

do egocentrismo, a relativização progressiva do 

ponto de vista próprio, o nível de aspiração, o 

rendimento escolar e o processo de socialização 

em geral. [3]   

Segundo Coll e Colomina [3] a interação entre iguais e a 

interação professor-aluno são “caminhos que podem 

convergir em um enfoque educativo cuja finalidade seja 

a de promover a aprendizagem significativa, a 

socialização e o desenvolvimento do aluno”.  

Vemos que é possível aplicar esta concepção ao nosso 

escopo do Piep no qual lidamos crianças com 

dificuldades de aprendizagem. Dificuldades de 

Aprendizagem (DA) segundo Fonseca [4] referem-se a 

um grupo heterogêneo de desordens manifestadas por 

dificuldades significativas na aquisição e utilização da 

compreensão auditiva, da fala, da leitura, da escrita e do 

raciocínio matemático (P. 71). As DA dizem respeito 

aos alunos que não rendem ao nível do que se poderia 

esperar a partir do seu potencial intelectual e mesmo 

apresentando suas inteligências normais tendem a 

revelar fracassos inesperados. 

 De acordo com Romero [5] as dificuldades na 

aprendizagem geralmente são atribuídas a variáveis 

pessoais, ambientais ou uma combinação interativa 

entre os dois tipos. Algumas teorias atribuem a causa 

das DA a atrasos na maturação de estruturas 

neurológicas ou funções psicológicas, fundamentando-

se nas correntes teóricas da Psicologia Evolutiva. De 

acordo com estas teorias, o desenvolvimento das 

crianças com DA ocorre na mesma ordem e 

seqüencialidade evolutiva das crianças consideradas 

sem problemas, com a diferença que seu ritmo é mais 

lento, dificultando ou impedindo a realização das 

mesmas aprendizagens no mesmo tempo.  

Estima-se que a diferença de maturação das crianças 

com DA varia entre dois e quatro anos em relação às 

crianças tidas como normais e tendem a reduzir-se 

progressivamente, chegando a ser desprezíveis na 

adolescência.  

Atualmente as crianças com DA também são 

consideradas como evolutivamente imaturas em sua 

competência social, considerando-se que variáveis 

psicológicas como auto-estima, habilidades de 

comunicação, motivação, entre outros, possuem um 

caráter evolutivo. Romero [5] aponta vários motivos 

pelos quais as relações das crianças implicam em sua 

aprendizagem: 

Em primeiro lugar, dá-se a constatação do fato 

de que as crianças com DA sofrem como 

conseqüência de suas dificuldades para 

relacionar-se com as demais; em segundo lugar, 

o estudo das relações sociais de crianças com DA 

ajuda a compreender melhor suas dificuldades 

escolares, dadas as mútuas implicações 

existentes entre o rendimento escolar e o grau de 

ajuste social; finalmente, o ajuste social, mais 

que o rendimento escolar, começou a ser 

considerado de modo prioritário nos programas 

de educação especial, dado que tem se 

manifestado como bom previsor dos problemas 

de ajuste posteriores.  (P. 71). 

A observação de alunos no ambiente escolar revela que 

os alunos com DA apresentam baixa capacidade de 

atenção, distraem-se mais que os demais alunos e são 

mais dispersivos (levantam da classe, caminham, 

importunam os outros, falam inoportunamente). Outro 

aspecto importante observado é que as crianças com DA 

interagem mais com seus professores, falando, exigindo 

sua atenção, porém participam pouco das atividades do 

grupo. Estas interações, mesmo que sejam condutas dos 

professores para ajudá-las na realização de suas tarefas, 

influem negativamente na avaliação que os outros 

colegas fazem a respeito do aluno.  

As implicações pedagógicas na avaliação de tratamento 

das dificuldades nas relações interpessoais das crianças 

com dificuldades na aprendizagem são questões que 

merecem uma atenção especial. Segundo Fonseca [4]: 

As intervenções pedagógicas adequadas, 

necessariamente enriquecidas em termos de 

ensino-aprendizagem nos seus múltiplos 

subsistemas componentes, adquirem informação 

e desbloqueiam as suas dificuldades, e podem 

mesmo modificabilizar cognitivamente todo o 

seu potencial dinâmico de aprendizagem (P. 83).  

Para superar dificuldades na aprendizagem o professor 

deve ser capaz de diversificar sua intervenção 

pedagógica, de forma que seu planejamento contemple 

as diferentes formas de aprender dos alunos e é neste 

sentido que o Piep surge como um espaço voltado para a 

diversidade e para a interação.  

 
2. Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) podem 

constituir um meio de melhorar a qualidade da educação 

através do uso do computador como suporte para o 

processo de desenvolvimento de aprendizagem 

colaborativa. O processo da aprendizagem colaborativa 

enfatiza esforços cooperativos, participação ativa e a 

interação entre professores e estudantes, de modo que o 

conhecimento surja do diálogo ativo entre estes 

participantes enquanto compartilham idéias e 

informações. Neste contexto o professor atua como 

facilitador/mediador do processo de ensino-

aprendizagem e a mediação é possível pelas ferramentas 

de comunicação, interação e criação disponíveis nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem. [6] 
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Um ambiente virtual de aprendizagem é espaço de 

interação, de colaboração e de construção coletiva do 

conhecimento, construído a partir de uma plataforma 

computacional e integrado pelos diferentes participantes 

e atividades propostas e realizadas pelo grupo para 

promover a aprendizagem dos sujeitos que nele 

participam.[7] Destacam-se por exigir, além do uso da 

tecnologia maior responsabilidade do estudante, que 

passa a ter um controle maior sobre seu aprendizado, 

oferecendo ferramentas para atuação autônoma e 

recursos para aprendizagem coletiva e individual.[6] 

A proposta pedagógica está presente não somente no 

uso, mas também na construção dos AVA, 

influenciando no projeto dos mesmos e na forma como 

as tecnologias são introduzidas e utilizadas no processo 

de ensino e aprendizagem. Como os AVA adicionam 

uma dimensão de comunicação à experiência de 

aprendizado individual, se diferenciam da instrução 

auxiliada pelo computador, beneficiando-se da infra-

estrutura de rede para estabelecer comunidades de 

estudantes e encorajar interações e discussões 

eletrônicas. Desta maneira, o processo de aprendizagem 

deixa de ser individual, para incorporar a relação 

“muitos-para-muitos” entre estudantes e destes com os 

professores. [8] 

A utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem no 

contexto escolar pode trazer muitos benefícios desde 

que seja utilizado para promover a criatividade e as 

iniciativas, na qual o professor assume a tarefa de 

mediador do processo de ensino e aprendizagem. Nesse 

contexto os AVA podem representar uma ferramenta 

valiosa que facilita o processo de descoberta e 

construção do conhecimento.   

Segundo Oliveira e Fischer [9] os AVA podem ser 

excelentes instrumentos na prevenção e tratamento de 

problemas de aprendizagem, pois “lida com 

representações virtuais, agilizando enormemente a 

formação e utilização de mecanismos simbólicos, os 

quais têm subjacente a si uma organização lógica” (p. 

163). É através de representações simbólicas, que o 

sujeito representa aquilo que ocorre em seu interior, 

quer desenhando, quer escrevendo, falando, brincando. 

São estas representações que vem dar ao sujeito a 

possibilidade de se autocorrigir, de integrar seus 

mecanismos internos e de reestruturar seus esquemas de 

conhecimento. As representações virtuais são 

trabalhadas de forma coerente e flexível, possibilitando 

aos sujeitos a descoberta e a criação de novas relações; 

oferece um retorno imediato e objetivo do processo em 

construção, favorecendo a autocorreção e a re-

organização do trabalho.  

Por outro lado, os AVAs são também instrumentos de 

mediação, pois, “possibilitam o estabelecimento de 

novas relações para a construção do conhecimento ao 

mediar o modo de representação das coisas através do 

pensamento formal, que é abstrato, lógico e analítico. É 

esse poder de representação que o torna um mediador 

eficaz”. [10] 

Finalmente, o acesso às tecnologias favorece a criação 

de novas formas de auto-estima, aumentando a 

capacidade para a aprendizagem. Segundo Litto [11] 

“sentir que domina alguma habilidade ou capacidade” 

gera nos sujeitos um sentimento positivo, de saber fazer, 

de gostar de fazer, de sucesso, que por sua vez, aumenta 

a auto-estima. E é justamente nesta definição que é 

possível fazer a conexão da auto-estima com a 

tecnologia. (P. 97). 

O ambiente virtual utilizado neste projeto foi a 

Plataforma Avencca: Ambientes Virtuais para 

Encontros de Sentido, Construções Conceituais e 

Aprendizagem, criado no LELIC (Laboratório de 

Linguagem, Interação e Cognição) da UFRGS 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 

Especialmente foi utilizado o Forchat dentro desta 

plataforma, ferramenta esta que é uma junção de chat, 

fórum de discussão e mural de recado. É um ambiente 

virtual no qual os alunos participam sincronicamente e 

assincronicamente, possibilitando a interação no tempo 

e no espaço, além de propiciar aos especialistas e/ou 

professores inúmeras condições de sondagem do seu 

uso por parte dos alunos. O Forchat possibilita 

discussões e construções conceituais de maneira 

coletiva, solidária e participativa dos autores 

envolvidos, em que podem colocar questões de autoria e 

trocas de experiências. As discussões ficam 

armazenadas e disponíveis para os integrantes do grupo 

e disponíveis para consulta e edição, podendo alterar, 

acrescentar ou apagar dados em qualquer momento 

posterior à sua edição.[12] 

Outra ferramenta inserida na Plataforma Avencca é o 

Webfólio, que consiste num espaço virtual que 

possibilita a publicação de textos, planilhas, páginas 

web e outros arquivos a fim de registrar o processo de 

aprendizagem de um indivíduo ou grupo durante o 

desenvolvimento do trabalho.  

A seguir apresentamos os construtos teóricos que 

embasam o projeto Piep e que permitem analisar a 

experiência vivenciada ao longo do projeto. 

  

3. Projeto PIEP: metodologia e objetivos 
O projeto PIEP surgiu a partir da demanda da escola por 

atividades complementares para crianças com 

dificuldades de aprendizagem no ensino fundamental na 

região de Novo Hamburgo/RS, Brasil. O projeto foi 

implantado na escola no início do ano letivo de 2005 e 

segue suas atividades até o presente momento. Através 

do PIEP é oferecido um espaço para a fala, reflexão, 

escuta dos sujeitos envolvidos, utilizando ambientes 

virtuais de aprendizagem como ferramenta de 

criação/produção e privilegiando a produção coletiva e 

colaborativa.  

O PIEP visa oferecer em espaço real de escuta e 

intervenção interdisciplinar utilizando ambientes 

virtuais de aprendizagem para a construção de trabalhos 

de autoria. Através da escuta, reflexão, troca e 

produção/criação de trabalhos visa a superação das 

dificuldades de aprendizagem e/ou relacionamento dos 

sujeitos envolvidos. 

Tal projeto consiste num trabalho em pequenos grupos 

de alunos que ocorre em turno contrário ao de aula, no 

Laboratório de Informática Educativa, como trabalho 

complementar extraclasse. Os grupos são formados de 

oito a doze crianças ou adolescentes que participam de 
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encontros semanais com aproximadamente uma hora de 

duração. O grupo é formado a partir de um convite feito 

pelos coordenadores aos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem e/ou relacionamento, 

sendo que a adesão é livre.  

A coordenação do projeto é realizada em parceria entre 

a coordenadora da escola, a coordenadora do laboratório 

de informática educativa e uma estagiária de psicologia. 

Estes profissionais trabalham junto ao grupo, e compete 

às mesmas planejar, avaliar e intervir psico-

pedagogicamente registrando os aspectos considerados 

importantes no processo. É função dos coordenadores 

criar um ambiente de aprendizagem que promova o 

desenvolvimento sócio-cognitivo dos sujeitos. Por isso 

este projeto prevê não somente o uso de ambientes 

virtuais, mas também uma proposta pedagógica 

diferenciada que permita esse desenvolvimento. A 

coordenação em si se dá pelas discussões nos encontros 

dos coordenadores, que ocorrem posteriormente aos 

encontros dos grupos. No fluxo destas discussões se 

constroem perspectivas, propostas de trabalho para com 

o grupo e também se delineia formas de intervenção a 

partir da escuta do grupo e dos trabalhos de 

criação/expressão dos alunos.  

Os encontros grupais são compostos basicamente por 

dois momentos. No primeiro momento ocorre a fala 

espontânea do grupo, na qual os alunos trazem aspectos 

de sua subjetividade, vivências, experiências, conflitos e 

ansiedades. A partir dessa etapa o grupo define o 

trabalho que será desenvolvido no segundo momento 

com a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem 

que favoreçam a construção e a criação individual ou 

em grupo e a interação em rede com o grupo e com 

outras pessoas. As atividades são acompanhadas pelas 

coordenadoras do projeto que auxiliam os alunos em 

suas manifestações criativas e nesse contexto realizam 

as intervenções psico-pedagógicas necessárias.  

A interação entre pares dentro do espaço do Piep 

promove intervenções educativas positivas 

possibilitando o desenvolvimento dos sujeitos 

envolvidos, tanto em aspectos sociais como cognitivos, 

pois uma criança que sabe mais pode contribuir para o 

desenvolvimento de outras, atuando como mediadores 

no processo de desenvolvimento.  

Como todo o processo é permeado pela tecnologia 

através de ambientes virtuais de aprendizagem a seguir 

apresentamos brevemente os AVA utilizados, os 

pressupostos teóricos que embasam o PIEP e finalmente 

relatamos a experiência vivenciada ao longo de 2005.  

 

4. Intervenções educativas no Piep: alguns 
resultados 
Como já mencionamos os integrantes do grupo são 

alunos da quarta e quinta séries do ensino fundamental 

que vêm com uma seqüência de intervenções 

particularizadas envolvendo familiares e profissionais 

de psicologia e pedagogia, apresentam baixa auto-

estima, dificuldades de aprendizagem e/ou que no 

cotidiano escolar freqüentemente envolvem-se em 

situações conflituosas.  

Após a identificação dos alunos que aceitando o convite 

integraram-se ao grupo, iniciou-se a metodologia de 

trabalho/intervenção. No primeiro encontro do grupo foi 

apresentada a proposta de trabalho, os objetivos e o 

contrato do grupo, que define regras, responsabilidades 

e horários, questões estas que foram sendo retomadas 

nos encontros posteriores de acordo com as 

necessidades. Foram realizadas diversas técnicas 

visando o auto-conhecimento e também o conhecimento 

dos colegas, iniciando-se a construção de vínculos no 

grupo. Estes primeiros encontros foram bastante 

tumultuados e conflituosos, pois alguns integrantes 

constantemente interferiam nas falas dos colegas, não 

respeitando o contrato do grupo, sendo necessárias 

intervenções das coordenadoras do projeto para manter 

um clima agradável.  

Os trabalhos desenvolvidos no ambiente virtual de 

aprendizagem desde o primeiro encontro despertaram o 

interesse dos alunos motivando-os para a realização das 

atividades. Segundo Zabala [13] a motivação é 

fundamental no processo de aprendizagem e é onde o 

“papel do professor adquire todo o seu sentido, como 

favorecedor e dinamizador de todo o processo, 

estabelecendo desafios individuais e coletivos e 

oferecendo meios que mantenham a atenção dos 

alunos”. (P.75) 

Observou-se que os alunos que apresentaram 

dificuldades quanto ao uso das ferramentas muitas vezes 

foram auxiliados pelos colegas que prontamente de 

ofereceram ajuda, estabelecendo uma relação 

mediadora, possibilitando o desenvolvimento dos 

sujeitos envolvidos, no sentido de que uma criança que 

sabe mais pode contribuir para o desenvolvimento de 

outras.  

A partir do terceiro encontro percebeu-se pequenos 

avanços na construção do grupo, demonstrações de 

respeito pelo outro e confiança no grupo. Conflitos 

pessoais começaram a surgir nas falas dos alunos: 

Eu sou um inútil!  

A afirmação do aluno gerou um certo impacto e até um 

momento de silêncio que foi quebrado pelos colegas: 

Eu não acho, porque se ele chegou até a quinta série, é 

porque ele não é um inútil, ele tem uma família que 

gosta dele, se ele está aqui, tem uma escola 

maravilhosa, faz coisas, sabe trabalhar ele não é inútil. 

 As opiniões dos colegas foram ouvidas com atenção 

por todos que refletiram sobre o assunto.  

Uma reivindicação passou a ser uma constante em todos 

os encontros demonstrando o desejo de manusear as 

ferramentas do AVA: 

Não está na hora de irmos ao computador?  

No decorrer dos encontros os alunos começaram a 

abordar e discutir com o grupo temas como família, 

valores, sexualidade, amor. Alguns alunos ainda 

apresentavam uma postura inadequada, com conversas e 

brincadeiras desnecessárias, porém, as intervenções dos 

professores e colegas começaram aos poucos a 

promover avanços positivos em suas condutas. Um 

destes alunos inscreveu-se como monitor do laboratório 

de informática para auxiliar a coordenadora nos 

AH-192



trabalhos desenvolvidos com os alunos demonstrando 

uma conduta exemplar.   

Nas discussões realizadas no Forchat os alunos 

demonstraram envolvimento e satisfação, discutindo 

sobre suas dificuldades e interagindo coletivamente na 

busca de soluções para os problemas. Os trabalhos 

contribuíram para o desenvolvimento das habilidades da 

leitura e das escrita, pois a leitura é pré-requisito 

fundamental para a interação com o grupo, expressa por 

um dos integrantes: 

Não dá para escrever um pouco mais devagar? Não 

estou conseguindo ler tudo!  

Os alunos demonstraram mais segurança para expressar 

suas opiniões, mesmo os mais introvertidos, pois a 

interação através do AVA preserva a imagem do 

usuário. Esses ambientes exigem do sujeito maior 

responsabilidade, atenção e respeito a certas regras e 

objetivos ao mesmo tempo em que promovem a 

autonomia. De acordo com Testa [8] os AVA se 

“destacam por exigir o uso da tecnologia e maior 

responsabilidade do estudante, que tem um controle 

maior sobre seu aprendizado”. Para participar o sujeito 

precisa envolver-se mais exigindo do aluno um esforço 

adicional na assimilação e recuperação da informação. 

“Quanto mais ativamente e informação é processada, 

mais conexões serão realizadas com outras informações 

e melhor as novas informações serão armazenadas”.  

As intervenções realizadas pelos coordenadores 

relativas às produções dos alunos, questionando e 

criando situações de auto-conhecimento possibilitaram a 

criação de zonas de desenvolvimento proximal, 

despertando processos internos de desenvolvimento e 

promovendo avanços que não ocorreriam de forma 

espontânea. 

No nono encontro foi realizada uma avaliação do 

projeto. Os alunos expressaram o envolvimento com o 

projeto, demonstrando maturidade e comprometimento. 

Percebeu-se os vínculos que haviam sido criados: 

respeito, união, amizade, confiança.  Expressaram que 

estavam conseguindo falar e resolver alguns problemas:  

Estou adorando o PIEP, estamos conseguindo falar 

mais e fazer vários trabalhos...” 

Romero [14] aponta a questão das relações sociais como 

fundamentais no tratamento dos alunos com DA, 

questionando “se não seriam as dificuldades nas 

relações interpessoais o primeiro problema enfrentado 

por essas crianças, derivando-se dele o restante de seus 

problemas escolares. Apontaram como negativo as 

faltas de alguns colegas. Também sugeriram que os 

encontros tivessem um tempo maior de duração, pois 

consideravam que o tempo passava muito rápido e uma 

hora não era suficiente para a realização dos trabalhos. 

Os alunos também solicitaram aos coordenadores que 

expressassem sua opinião a respeito do projeto, 

evidenciando a unidade do grupo, onde os 

coordenadores não são vistos hierarquicamente 

superiores, mas como integrantes do grupo.  (p. 71-72).   

 
Considerações finais 

A idéia central que motivou todo o trabalho e que ainda 

impulsiona a ação, foi a busca de alternativas para 

melhorar a qualidade do ensino e de soluções adequadas 

e viáveis para o problema da falta de adaptação e 

fracasso escolar, a partir de reflexões sobre a prática 

escolar e sobre a forma de intervir nos processos de 

aprendizagem. 

A escola de um modo geral é concebida para educar os 

alunos para que interiorizem os conhecimentos, cultural, 

social e historicamente construídos. Esse processo 

ocorre naturalmente com a maioria das crianças. Porém, 

muitas delas cujas necessidades educacionais são 

diferentes, não conseguem acompanhar esse processo e 

acabam sendo aos poucos excluídas desse processo. 

Frente a esta realidade buscou-se, através da 

implantação deste projeto oferecer a estes alunos um 

espaço de fala e escuta, produção/criação visando a 

superação de suas dificuldades utilizando-se as 

tecnologias da informática como instrumento para o 

alcance destes objetivos. O projeto possibilitou aos 

sujeitos envolvidos a reflexão sobre suas dificuldades, 

vivências, experiências promovendo-se o 

desenvolvimento sócio-cognitivo. O prazer em estar 

com o grupo, partilhando das mesmas idéias promoveu 

a construção de vínculos: amizade, união, carinho e 

respeito. A expressão através da fala e do uso dos 

recursos de informática possibilitou o desenvolvimento 

social dos sujeitos envolvidos. Também foram 

evidenciadas mudanças positivas quanto às normas de 

conduta nas relações entre o grupo.  

As intervenções adequadas possibilitaram avanços nas 

zonas de desenvolvimento proximal, promovendo a 

aprendizagem e o desenvolvimento dos sujeitos 

envolvidos. Mesmo que a mudanças ocorridas sejam 

singelas, modestas, limitadas, acreditamos que poderão 

ao longo do tempo provocar modificações mais 

abrangentes e significativas.  

Na avaliação desse processo podemos afirmar que o uso 

dos ambientes virtuais de aprendizagem oferecem 

inúmeros benefícios pela grande potencialidade 

cognitiva que abarca esse meio tecnológico. Ficou 

evidente o envolvimento e a motivação que estes 

recursos desencadearam no sujeito aprendente, 

contribuindo para construção de uma auto-imagem 

positiva dos sujeitos envolvidos. Os AVA também 

contribuíram possibilitando mais um espaço de trabalho, 

de troca e construção.  

Na avaliação do uso do AVA e na análise do material 

do Forchat percebeu-se o surgimento de questões que 

até então não haviam aparecido nas vivências e falas do 

grupo. A via de comunicação e interação que o 

computador oferece possibilitou a expressão de idéias e 

opiniões com mais segurança, pois o aluno não se sente 

exposto como na expressão oral.  Dentre as mudanças 

oportunizadas pela rede, por meio da intervenção ativa 

dos participantes no manuseio das ferramentas e fontes 

de referência, identifica-se um crescimento na 

autonomia do indivíduo para a construção do próprio 

conhecimento. Mas acreditamos que o fator decisivo na 

construção e desenvolvimento do projeto refere-se ao 

computador enquanto instrumento de mediação pelo 

fascínio que o mesmo exerce sobre as crianças e 

adolescentes. O manuseio das ferramentas oferecidas 

pelos AVA despertou o interesse dos alunos pelo 
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projeto e funcionou como um agente motivador durante 

todo o processo.  

A disponibilidade dos alunos em ajudar os colegas em 

suas dificuldades, seja orientando os colegas no 

manuseio das ferramentas de informática, seja ouvindo 

suas dificuldades ou sugerindo formas de resolvê-las 

promoveram avanços em seus processos de 

desenvolvimento, atuando como mediadores do 

processo.  

Foi observado que através do Forchat os alunos são 

necessariamente induzidos à leitura das mensagens, 

caso contrário não conseguem interagir na discussão. 

Isso representa um benefício, pois motiva os alunos para 

a leitura e ao mesmo tempo para a escrita, que se torna 

significativa para o aluno.  

Finalmente, a escola precisa estar atenta às necessidades 

dos alunos, criando sempre novas estratégias através de 

um ambiente rico e acolhedor, capaz de gerar uma boa 

aprendizagem, onde as relações humanas e as inovações 

tecnológicas sejam utilizadas como recurso para o 

desenvolvimento dos educandos.  
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Resumo 
O acesso à informação é, hoje, o diferencial estratégico 

e o requisito obrigatório na tomada de decisão. Porém, 

mais que acesso, é preciso recuperar conhecimento, a 

partir de informações heterogêneas.  

Neste artigo, apresenta-se o projeto de um portal de 

Tecnologias em Reabilitação que atuará como sede 

virtual da Rede Paranaense de Inovação Científica e 

Tecnológica em Reabilitação (RICITRE-PR) e tornar-

se-á o maior repositório brasileiro de informações sobre 

tecnologias aplicadas à (re)abilitação, destinado não 

somente aos leigos mas também procurando 

proporcionar atualização e maior amplidão de 

conhecimentos aos profissionais que atuam na área.  

O portal foi estruturado em 39 categorias, englobando 

mais de 850 links de acesso. O sistema contém uma 

base de dados onde são armazenadas informações 

relevantes e provenientes de fontes confiáveis, 

resultando em um espaço difusor de conhecimento, on 

line, com possibilidades de acesso ao conhecimento em 

tempo real. 

 

1. Introdução 
O desenvolvimento técnico-científico vem ampliando as 

perspectivas de vida da população; entretanto, crescem 

também as chances de incapacidade funcional [8]. 

Assim, surge a necessidade de mudança de foco de 

ações para o setor de saúde, para que haja investimentos 

na área de (re)abilitação e tratamentos alternativos, que 

proporcionem melhorias na qualidade de vida, tanto do 

idoso quanto do portador de patologia específica e/ou de 

seqüelas decorrentes de  doenças degenerativas ou 

traumas [7].  

O processo de reabilitação é fundamental para que os 

portadores de necessidades especiais sintam-se 

(re)integrados à sociedade. Com o intuito de promoção 

da saúde, o profissional deve estimular o portador de 

deficiência a aceitar sua condição de acordo com os 

propósitos que a reabilitação pode proporcionar à sua 

sobrevivência e melhor condição física [1]. 

Sendo assim, justifica-se abordar os mais variados 

temas relacionados à (re)abilitação em um único portal 

já que se observa uma gama enorme de informações  

dispersas no ambiente web  acarretando em muito 

trabalho e tempo para  que se possa fazer uma pesquisa 

confiável e eficaz. Os sites já disponíveis atendem às 

necessidades de poucos usuários, pois abordam assuntos 

de forma restrita, passando apenas informações 

relacionadas a uma doença e seu tratamento, sem 

abordar as tecnologias que o indivíduo pode lançar mão 

para sua recuperação. 

Neste artigo, apresenta-se o projeto do Portal de 

Tecnologias de Reabilitação, sua estrutura e 

implementação, cujo objetivo é repassar aos 

profissionais de saúde, usuários da Net e portadores de 

necessidades especiais, informações técnico-científicas 

de fontes confiáveis, eventos, formação profissional e 

acesso ao mercado de trabalho, entre outros temas que 

englobam a luta de profissionais e pacientes no processo 

da (re)abilitação. A disponibilidade de informações 

confiáveis e atualizadas é um fator decisivo no cuidado 

e na (re)abilitação de pessoas portadoras de deficiências. 

Essas pessoas e suas famílias necessitam de 

informações sobre os serviços disponíveis em sua 

cidade ou região e acerca de possibilidades de 

(re)abilitação familiar e comunitária. Os profissionais 

envolvidos precisam de informações sobre as novas 

abordagens e tecnologias para o diagnóstico, terapia e 

monitoração das pessoas com deficiências.  

 Este trabalho tem por missão oferecer o mais completo 

e organizado catálogo de referências on-line em 

(re)abilitação, contemplando: sociedades, associações, 

centros de estudos, bibliotecas, institutos, hospitais e 

universidades. Oferece-se um completo guia de 

referência de fabricantes de equipamentos, produtos e 

insumos, além de prestadores de serviços dedicados ao 

atendimento das necessidades dos profissionais e 

empresas atuantes na área. O portal atuará como sede 

virtual da Rede Paranaense de Inovação Científica e 

Tecnológica em Reabilitação (RICITRE-PR) e tornar-

se-á o maior repositório brasileiro de informações sobre 

tecnologias aplicadas à (re)abilitação com acesso 

gratuito e contará com cadastro de profissionais, 

empresas e instituições de pesquisa na área, a fim de 

trocar e divulgar conhecimentos em âmbito nacional e  

internacional.   

 

2. Metodologia 
O portal publicado na WEB foi desenvolvido com o 

auxílio de ferramentas como Front Page e Corel 

Draw. 

Para a implementação do portal, foi utilizada a 
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linguagem html. Para o banco de dados, empregou-se 

linguagem ASP, com arquitetura cliente-servidor. O 

desenvolvimento do projeto vem ocorrendo 

dinamicamente, com a implementação e avaliação de 

protótipos, e o emprego de tecnologias recentes [6]. Um 

dos últimos elementos adicionados até o momento foi o 

banco de dados [4]. 

O portal conta com três menus principais, subdivididos 

em 29 categorias distintas, cada qual englobando 

subcategorias, quando pertinente. 

Estas categorias foram previamente definidas 

observando-se as necessidades dos profissionais em 

encontrar informações sobre temas determinados. A 

vinculação a outros portais nacionais e internacionais 

voltados à saúde e à (re)abilitação propiciam ao usuário 

opções de pesquisas em bibliotecas e bases de dados de 

renome internacional, como PubMed, Bireme, etc ... A 

comunicação entre profissionais e usuários de 

tecnologias assistivas foi contemplada com a inserção 

de um fórum de discussões [3]. 

O usuário pode navegar em 3 menus de acessos 

distintos, colocados em ordem alfabética, para facilitar a 

busca por informações [7]. No menu para 

Pesquisadores, encontram-se as categorias bibliotecas 

em saúde, banco de teses, bioética, eventos, fomento, 

instituições de pesquisa e linhas de pesquisa; 

mostrando-se novas ferramentas ao alcance dos 

profissionais da reabilitação e dos interessados, e que 

têm maior difusão no meio acadêmico.  

Já no menu Consulta Geral, o usuário poderá encontrar 

informações de interesse geral e tecnológico, links 

relacionados ao combate à dor, entidades que atendem 

diretamente aos PNEs, centros de diagnóstico voltados à 

(re)abilitação. Também, encontram-se links 

relacionados a equipamentos e dispositivos de auxílio à 

vida diária e à inclusão digital dos pacientes, assim 

como uma categoria específica para busca de empregos, 

onde as vagas disponibilizadas são exclusivamente para 

os portadores de deficiências, proporcionando-lhes 

maior inclusão social. 

As principais instituições de apoio aos deficientes, 

órgãos governamentais, os jornais e revistas, a 

legislação vigente, técnicas alternativas de tratamento e 

os diversos sites que estão relacionados ao tema 

reabilitação também são contemplados neste menu, que 

termina com a categoria inclusão digital, onde se pode 

baixar alguns softwares para maior comodidade dos 

usuários e acesso à inclusão digital. 

O terceiro Menu é destinado ao usuário já cadastrado ou 

que deseja cadastrar-se no Portal de Tecnologias de 

Reabilitação. Nele, encontram-se informações sobre 

atendimento em home care, banco de imagens 

(imaginologia geral), sítio de cadastro para novos 

usuários, contato com a administração do portal, um 

glossário de termos atualizados, entrevistas relacionadas 

ao contexto reabilitação e links de especialidades 

profissionais envolvidas no processo, bem como 

hospitais e centros de referência nacionais e 

internacionais [9]. 

Por fim, o usuário terá uma participação ativa no site 

através de um fórum de discussões que estará em 

constante debate, e da possibilidade do usuário poder 

sugerir links que, por ventura, considere relevantes, 

enviando-o ao administrador da página para apreciação 

e posterior inclusão no banco de dados [5]. 

Para facilitar a busca por uma informação pré-

determinada pelo usuário, o portal conta com duas 

opções de pesquisa: pela ferramenta Google, em toda a 

Internet ou diretamente no banco de dados do portal, 

através da ferramenta de pesquisa interna [7]. 

A tabela 1 mostra como o portal foi estruturado, de 

acordo com as necessidades de abordagem de cada tema 

e dentro de um campo específico citado em cada 

categoria. Procurou-se incluir o maior número possível 

de situações em que o usuário poder-se-á deparar e 

quanto mais rápida e confiável forem as informações 

encontradas, tanto para quem precisa de tratamento 

quanto para quem busca uma explicação. 

 

Portal de Tecnologias de Reabilitação 

Menus Categorias Conteúdo 

Pesquisador 6 Específico 

Consulta Geral 14 Geral 

Usuário 9 Restrito 
Tabela 1. Estrutura interna do Portal. 

 

A máquina de busca foi desenvolvida utilizando-se as 

ferramentas Java e Perl e os componentes estão 

disponíveis em formato html, como WEB Services. 

Assim, os documentos são normatizados através dos 

componentes do sistema MorphoSaurus (segmentador e 

indexador) [ 9].  

A alimentação da base de dados foi feita de maneira Off 

Line através de uma página html que envia os 

documentos selecionados pelo administrador para o 

banco de dados.  

A busca pelos documentos também é realizada através 

de um formulário WEB, no qual é possível selecionar os 

idiomas português, inglês ou espanhol para facilitar a 

resposta obtida.  

O sistema de Classificação Ideal para o trabalho 

implementado foi: 

 

1) árvore (hierárquica simples) de classes 

subclasses 

2) definição extensional das classes não terminais 
 

A listagem de documentos recuperados é exibida após o 

processamento da query de entrada solicitada pelo 

usuário. Os resultados obtidos pela máquina de busca 

aparecem classificados de acordo com o idioma, 

português, inglês ou espanhol, sendo que no início da 

página, pode-se observar o número total de arquivos 

recuperados mediante aquela pesquisa. 

A resposta á pesquisa é apresentada ao usuário sob 

forma de hyperlinks listados em uma página html, onde 

o usuário encontrará também um resumo das 

informações contidas naquele determinado endereço 

AH-196



eletrônico para, então, poder decidir sobre a importância 

do acesso à página em questão. 
 

 
Fig. 1. Esquema ilustrativo da máquina de busca com os 

resultados. 

                   

3. Resultados 
O portal de tecnologias de reabilitação dispõe 

atualmente de 850 links, que passam por um processo 

constante de atualização e revisão. A agregação dos 

links deve ser permanente, considerando a geração de 

novas técnicas e informações sobre (re)abilitação 

disponíveis  em cada provedor [9]. 

A máquina de busca encontra-se orientada para buscar 

informações relevantes sobre a pesquisa solicitada 

dentro do banco de dados do portal, no qual se 

encontram documentos relevantes.   

      

4. Discussão e Conclusão 
O portal de tecnologias de reabilitação  disponibiliza ao 

usuário informações sobre os principais centros  de 

reabilitação como, por exemplo, a Divisão de Medicina 

de Reabilitação da Universidade de São Paulo 

(http://www.hcnet.usp.br/haux/dmr/), que conta com 

assistência  multidisciplinar  para atender a pacientes 

nas várias especialidades, e a rede Sarah Kubistchek  

(http://www.sarah.br), onde são atendidos os pacientes 

com seqüelas decorrentes de déficit neurológico.  

Porém, em âmbito nacional, não há hoje um site que 

seja suficientemente rico em informações específicas 

para área de (re)abilitação, menos ainda sobre 

tecnologias de (re)abilitação. O que se observa são 

vários sites com infomações diversas para a saúde. 

Já no contexto internacional, contemplam-se 

informações de relevância sobre tecnologia assistiva, 

como, por exemplo, os sites http://www.eastin.info/ da 

European Assistive Technology Information Network e 

http://www.ceapat.org/ do Centro Estatal de Autonomia 

Personal y Ayudas Técnicas (Espanha). 

Uma vez que as informações relacionadas às 

tecnologias de (re)abilitação foram incorporadas em um 

único repositório, as buscas sobre a base de documentos 

já existentes possibilitará maior confiabilidade e rapidez 

ao usuário, seja ele profissional da saúde ou portador de 

necessidades especiais, que necessite da informação.  

Existem, hoje, no Paraná, entre outras entidades 

voltadas aos portadores de deficiências, diversas 

instituições de ensino e pesquisa na área de 

(re)abilitação como, por exemplo, a Universidade 

Federal, a Universidade Tuiuti, a Pontifícia 

Universidade Católica, entre outras, através de seus 

grupos de pesquisa e/ou clínicas, que focalizam a 

reabilitação. Somadas aos centros, clínicas, hospitais e 

associações, o cenário da reabilitação apresenta um 

caráter abrangente, uma vez que seus docentes e 

pesquisadores tornam seus resultados públicos, porém, 

ainda de forma tímida, deixando muitas vezes os 

principais interessados sem o devido conhecimento 

sobre o tema. 

O portal procura contemplar os principais avanços e 

tecnologias sobre as patologias ou situações que 

necessitam de reabilitação. As especialidades médicas 

envolvidas e os principais protocolos disponibilizados 

pelos serviços oferecidos aos indivíduos acometidos por 

patologias ou traumas, que evoluam com seqüelas 

funcionais, têm a finalidade de proporcionar maior 

conhecimento técnico-científico, tanto para os 

profissionais envolvidos ou interessados no processo de 

reabilitação como para as próprias pessoas que dela 

necessitam e, por extensão, seus familiares. Dessa 

forma, a possibilidade de consulta sobre os conteúdos 

clínicos, os tratamentos possíveis, as instituições 

especializadas, os dispositivos, aparelhos e 

equipamentos oferecidos pela indústria podem ser 

encontrados de forma facilitada em um único site. 

Com os conhecimentos adquiridos por meio dos 

sistemas de recuperação automática de documentos 

médicos (MorphoSaurus), espera-se que futuramente o 

número de documentos existentes no domínio do portal 

seja muito maior, pois percebeu-se em testes 

preliminares realizados no domínio do MeSH, que o 

número de informações obtidas é maior em relação ao 

número já existente, ou seja, com a possibilidade de se 

recuperar documentos com a implementação da 

máquina de buscas para o meio exteno, a resposta à 

query do usuário apresentar-se-á de forma tal a obter-se 

pelo menos duas vezes o número de respostas obtidas 

hoje, estando a máquina de busca orientada para 

procurar respostas apenas no domínio do portal [8].  

Assim, espera-se que a Internet, essa poderosa 

ferramenta de comunicação mundial, possa ser um sítio 

comum entre pesquisadores, profissionais da saúde, 

pacientes, indústrias e fabricantes de equipamentos e 

dispositivos de auxílio, numa tentativa de harmonizar 

conhecimentos, compartilhar resultados e poder levar 

aos interessados a real necessidade dos portadores de 

necessidades especiais com rapidez, eficiência e com 

respostas que englobem domínios de conhecimento 

nacional e internacional [2]. 

A criação, disponibilização e difusão em larga escala de 

um portal de tecnologias de reabilitação contribuirão 

para o incremento da qualidade de vida da pessoa com 
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necessidades especiais, em todas as dimensões do 

processo de reabilitação, além de facilitar e acelerar a 

busca de informações sobre instituições, projetos, 

pesquisas e produtos em (re)abilitação.  

Espera-se, ainda, beneficiar os portadores de 

necessidades especiais com a disposição de um banco 

de empregos, voltado exclusivamente às vagas 

oferecidas aos PNEs. Enfim, com o cadastro dos 

usuários, fórum de discussão e chats, os pesquisadores, 

industriais, comerciantes, portadores de deficiências, 

familiares e profissionais da saúde serão beneficiados 

com a união e difusão de seus conhecimentos, 

comunicação direta entre os grupos e um contato maior 

com as indústrias e fabricantes voltados à área de 

(re)abilitação, propondo novas idéias, projetos, patentes, 

e conhecendo os resultados obtidos por pesquisadores e 

indústrias em tempo real, através desse portal. 

Enfim, o Portal de Tecnologias de Reabilitação pretende 

propiciar o compartilhamento e a alimentação de dados 

e informações, agregando-se valor às organizações, 

processos e produtos existentes. Portais como o que se 

descreveu neste projeto, apesar de inexistentes no Brasil 

no escopo focalizado, tornar-se-ão cada vez mais 

comuns, pois permitem a produção e circulação de 

informação para as entidades interessadas e para a 

sociedade em geral, colaborando assim, com o processo 

de conscientização e promovendo a participação plena 

das pessoas portadoras de deficiências em igualdade de 

condições. 
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Resumo 
Este projeto trata de um sistema de sinalização viária 

urbana para cegos, sendo formulado com base em 

entrevistas com deficientes visuais, além de pesquisas 

envolvendo, prioritariamente, o design e suas 

implicações, buscando inserir esta profissão no contexto 

de inclusão social.  

O sistema compreende sinalizações totêmicas e no solo. 

As sinalizações totêmicas ocorrerão quando a 

informação a ser transmitida for um pouco mais 

complexa - como nome de ruas, pontos de ônibus e 

prédios públicos, por exemplo - requerendo a leitura.  

As sinalizações no solo terão como função orientar e 

advertir o cego. Elas se darão com a utilização de pisos, 

com texturas que se diferem das demais, normalmente 

utilizadas nas calçadas. Em outras palavras, o cego 

poderá seguir um percurso livre e mais seguro, 

recebendo avisos táteis que se distinguirão quanto à 

presença de situações de perigo, de sinalizações 

totêmicas e de mobiliários urbanos. 

 

1. Apresentação 
O designer gráfico tem a sua profissão 

fundamentalmente ligada a informação, levando sempre 

em consideração a estética. Entre as suas possibilidades 

de atuação está a criação de sistemas de orientação e 

sinalização.  

Os sistemas têm como função informar e guiar as 

pessoas em meio aos espaços públicos, tanto internos 

quanto externos, principalmente aonde exista uma 

grande concentração de pessoas. Um bom exemplo são 

as ruas, onde estes sistemas se fazem mais necessários 

do que em qualquer outro lugar, porém, infelizmente, as 

indicações das placas de sinalização implantadas nas 

vias urbanas não são acessíveis a uma considerável 

parcela da população brasileira, que necessita fazer uso 

delas, que são as pessoas desprovidas do sentido visual.  

Objetivando facilitar a inserção do deficiente na 

sociedade, este projeto trata de um sistema de 

sinalização viária urbana para cegos. Este sistema agirá 

explorando o sentido tátil do deficiente visual, pois na 

ausência da visão, as informações mais completas e 

confiáveis são obtidas através do sentido tátil. Além de 

responsável pelas sensações térmicas, ele também 

permite ao deficiente visual o reconhecimento, a 

localização e a discriminação do seu corpo e dos objetos 

que o cercam, possibilitando analisar algo de forma 

parcelada e gradual. Já a visão, ao contrário, é sintética 

e globalizadora. Assim as informações parciais 

fornecidas pelo tato precisam ser integradas para chegar 

a uma conclusão global da forma e da função de cada 

objeto tateado. O sistema aqui proposto pretende guiar o 

cego através de informações táteis presentes nas vias 

urbanas, que auxiliarão na percepção gradual 

proporcionada por este sentido. 

Para criar um sistema eficaz que satisfaça o seu usuário, 

é preciso considerar as suas necessidades quanto à 

escolha de elementos que de fato necessitem ser 

sinalizados. Através de entrevistas realizadas deficientes 

visuais foi possível especificar os 2 principais 

mobiliários urbanos carentes de sinalização urbana: os 

orelhões e as lixeiras. Também foram citadas algumas 

sinalizações que já existem para videntes, como nomes 

de ruas, avenidas, praças, prédios públicos e bancos, 

além dos pontos de táxi e dos pontos de ônibus. Para os 

cegos, estes últimos, representarão indicações mais 

complexas por requererem a leitura, que neste caso se 

dará com o sistema Braille, que compreende a leitura e 

escrita por pontos em relevo. As suas sinalizações 

ocorrerão através de sinalizações totêmicas.  

Antes de propor a forma física da sinalização, é preciso 

estudar fatores que garantirão uma boa leitura por parte 

dos cegos. 

 

2. Sinalização Totêmica 
Após estudos feitos sobre o sistema de leitura e escrita 

por pontos em relevo, foi possível tomar conhecimento 

de que para haver uma leitura confortável das placas de 

sinalização, é necessário considerar uma série de 

aspectos ergonômicos e antropométricos, que vão desde 

a disposição dos caracteres sobre o suporte, até a 

posição ideal para a leitura tátil. 

Para a leitura confortável de textos longos, o cego deve 

estar sentado, com as mãos na direção de seus 

cotovelos, que devem estar dobrados e apoiados sobre a 

mesa. O conforto refere-se, primordialmente, a 

facilidade de compreensão dos caracteres, bem como a 

velocidade de decodificação por parte do receptor da 

mensagem transmitida. A segurança, também necessária 

para a leitura do Braille, trata a correta interpretação do 

texto, como também das configurações físicas do 

suporte que, quando mal estruturado, pode ocasionar 

acidentes durante o seu manuseio.  

Uma boa sinalização deve apresentar resistência 

estrutural que garanta a sua resistência ao longo do 

tempo. Neste projeto, estes conceitos são considerados e 
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se adaptam a um novo contexto de leitura do sistema 

Braille, que corresponde a textos curtos, lidos pelo 

usuário-pedestre em pé, que interromperá seu percurso 

para adquirir a informação necessária.  

O público usuário, para o qual será destinado este 

sistema de sinalização tátil, são os habitantes do 

Município de Vitória, capital do Estado do Espírito 

Santo/ Brasil, com idades variando entre 15 e 69 anos. 

Para tanto as dimensões dos totens atenderão as 

particularidades antropométricas dos capixabas. 

Contudo, este projeto é adaptável a qualquer outra 

cidade, estado ou país, desde que sejam respeitadas as 

proporções corporais da população que reside aonde ele 

será implantado. 

Para que possa ser definida a altura da placa do totem, é 

necessário considerar as alturas mínima e máxima dos 

capixabas do sexo feminino e do sexo masculino, a 

partir das idades anteriormente especificadas. 

De acordo com estudos realizados, a altura máxima, 

169.5 cm, corresponde aos homens entre 20 a 24 anos 

de idade. A altura mínima, 153.5 cm, corresponde às 

mulheres entre 60 e 69 anos de idade.  

Para ser possível definir a altura das placas, primeiro é 

necessário saber qual a altura do chão até os cotovelos 

dos cidadãos de Vitória, pois as suas mãos estarão na 

mesma direção que os seus cotovelos. Para este cálculo 

foram utilizadas expressões antropométricas que 

apresentaram os seguintes resultados: quando o 

indivíduo possui a altura de 169.5 cm, o valor calculado 

é aproximadamente 105 cm, já quando o indivíduo 

possui a altura de 153.5 cm, o resultado é cerca de 95 

cm, gerando uma variação de 10 cm entre as alturas do 

chão até os cotovelos das pessoas de maior altura e de 

menor altura, entre as estaturas especificadas. 

Para solucionar esta questão, será dada uma pequena 

inclinação de 45 graus a placa, o que continuará 

garantindo o conforto de leitura do intervalo de medidas 

entre as estaturas mínima e máxima. A inclinação 

também reduzirá o acúmulo de sujeira, característica 

esta de grande importância para um objeto que será 

constantemente tateado. 

A placa estará presa a uma haste vertical. A haste 

deverá ser fixada a uma base para garantir mais firmeza 

a estrutura. A base deverá possuir a mesma largura que 

a placa para que ao ser detectada pela bengala dê noção 

exata de sua proporção, o que evitará que ocorra o 

mesmo transtorno causado pelos telefones públicos, já 

que neste equipamento, a bengala apenas detecta a haste 

que prende a concha ao chão, não informando ao cego a 

noção das dimensões reais deste equipamento. 

Quanto às dimensões da placa, estas preferencialmente 

deverão ser modestas, pois o deficiente visual, antes de 

iniciar a leitura, faz o reconhecimento tátil da superfície 

do suporte em que o texto se encontra inserido.  

É importante ressaltar que boa parte dos textos que os 

cegos têm acesso estão impressos em papel no formato 

A4 (29.7 x 21 cm), então, para que o cego reconheça 

rapidamente a área em que virão os escritos, é 

interessante que a placa tenha pelo menos uma das 

dimensões do A4. Levando-se em consideração de que 

no totem também existirão textos na escrita 

convencional, defini-se que a largura correspondente a 

29.7 cm dará mais espaço para a diagramação do texto.   

A inclinação de 45 graus da placa, além dos 10 cm de 

distância entre as extremidades superiores e inferior da 

placa quando em vista frontal, são elementos suficientes 

para indicar a profundidade da placa, que terá 

aproximadamente 14.1 cm. 

Depois de definidas a haste e a placa, faz-se necessário 

projetar alguma proteção para a placa, já que ela estará 

sujeita às intempéries. Para isso é preciso considerar a 

postura do usuário e o manuseio da peça. 

A placa terá proteção superior e proteções laterais. A 

proteção superior terá a mesma largura da placa, porém 

com maior profundidade, para que possa proteger 

melhor da chuva e para que possa ser feito um pequeno 

rebaixo, como uma canaleta, para evitar o escoamento 

de água. 

Nestas mesmas sinalizações estarão presentes textos em 

escritas convencionais, fundamentais para que o vidente 

possa dar informações caso o deficiente visual tenha 

dificuldades na leitura e também para que as pessoas 

não vejam estes elementos instalados nas vias públicas 

com estranhamento, por desconhecerem do que se trata, 

o que fatalmente os tornariam mais vulneráveis a 

depredações. 

Estes textos também deverão atender a portadores de 

visão subnormal. Para eles, o ideal é que o texto esteja 

próximo a altura dos olhos. Portanto a altura da placa 

será ampliada, atingindo 169.5 cm, para que o texto 

possa vir impresso em local adequado. 

Quanto à diagramação, os textos em Braille impressos 

na placa obedecerão às dimensões já convencionadas: 

os caracteres terão sempre o mesmo corpo; e os 

espacejamentos, ou espaços entre as letras, devem ser 

uniformes, assim como os espaços entre as linhas. Já os 

textos em escrita convencional, serão na tipografia 

Helvetica, em cor preta com o fundo branco, para 

garantir o contraste figura-fundo, que auxilia a leitura 

dos portadores de visão subnormal. 

Para a escolha do material, é necessário considerar a 

funcionalidade e operacionalidade dos objetos, a 

resistência, a exposição ou não a intempéries, a 

possibilidade de atos de vandalismo, a estética, o custo 

de implantação e possível substituição quando esta se 

fizer necessária, além de especificações técnicas e 

tecnológicas de utilização que definem, entre outros, a 

durabilidade e o fator toxidade.  

A utilização do acrílico como material da placa e da 

haste da sinalização totêmica para cegos, atingirá as 

características citadas, pois possui boa resistência a 

variações bruscas de temperatura, diante das quais o 

material mantém o seu brilho e transparência intacta 

durante anos; possui alta resistência ao impacto, não 

estilhaçando; é isolante térmico; pode facilmente ser 

limpo, devido a sua superfície não aderente; resistência 

à abrasão comparável à do alumínio; queima sem 
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produzir fumaça; é reciclável; além de sua beleza 

estética. 

Apesar de todas as qualidades do acrílico, para a base 

deve ser utilizado um material com ainda mais 

resistência, para garantir a durabilidade da peça. Este 

material se estenderá à aplicação em toda a lateral com 

espessara de 5 cm na base, assim como foi especificado 

anteriormente, e 3 cm na lateral. O aço inoxidável, 

bastante utilizado em mobiliários urbanos, melhor 

resistirá a corrosão, ao impacto, e ao desgaste 

provocado pelo toque das bengalas dos cegos, além 

deste material ter grande valor estético.  

 

 

 
 

 
Fig. 1. Sinalização totêmica. Vista frontal e perspectiva. 

 

3. Sinalização no Solo 
A sinalização no solo terá como função orientar e 

advertir o cego. Será como uma trilha livre das tão 

repudiadas barreiras urbanas. Esta sinalização se dará 

com pisos de texturas que se diferem das demais que 

normalmente são utilizadas nas calçadas, elas também 

devem ser facilmente detectas pela bengala.  
Antes de propor a diagramação dos pisos, é necessário 

considerar as necessidades de espaço livre para o 

deficiente visual transitar. 

No seu processo de aprendizado quanto da locomoção, 

o cego aprende que, com o antebraço próximo ao 

restante do corpo, deve segurar com as mãos 

firmemente a bengala, e arrastá-la no solo, fazendo 

movimentos em arco com largura semelhante às 

medidas da largura do corpo. A bengala deve estar um 

pouco inclinada, para que a ponta que toca o chão esteja 

à frente, para alcançar os objetos antes do restante do 

corpo. 

O primeiro piso será como uma trilha livre das barreiras 

urbanas. Para que a bengala melhor capture a textura do 

piso, ela será composta por ranhuras de 2cm de largura, 

medida semelhante ao diâmetro da bengala. Estas faixas 

deverão acompanhar a mesma direção do fluxo de 

pedestres, evitando tropeços causados por saltos de 

sapatos presos aos rebaixos, o que poderia apresentar 

perigo a idosos ou mulheres grávidas. As ranhuras nesta 

direção também serão pouco perceptíveis a cadeira de 

rodas, já que os rebaixos assumem a característica de 

não trepidante. As dimensões do piso serão 20x20cm, 

pois peças maiores quebram com mais facilidade e são 

de difícil reposição. A altura dos rebaixos será 0.3 cm, 

praticamente imperceptíveis aos pés de um vidente, 

porém facilmente detectados por um deficiente visual ao 

manusear sua bengala. 

A cada uma das laterais do piso deve ser dada uma folga 

de pelo menos 20cm de cada lado para que o cego possa 

caminhar. Portanto a área livre deverá ser de 60cm, 

podendo inclusive fazer caminhos que se diferem de 

linha reta, não só em curvas, como também em outras 

localizações que necessitem desviar de mobiliários 

urbanos.  

Quanto ao local das calçadas onde o piso será instalado, 

será variável, já que Vitória possui calçadas com 

medidas inferiores a 1,5 metros, até medidas superiores 

a 4 metros. A sinalização no solo deve estar pouco 

distante da extremidade da calçada, para que o 

deficiente visual não tenha dificuldades em encontrar o 

meio fio com o intuito de atravessar a rua. Assim, a 

localização desta faixa será variável, porém não superior 

2 metros das guias.  

Aqui será exemplificada apenas uma textura. Esta 

indicará a presença de sinalizações totêmicas, como 

também o sinal sonoro. Ela deverá considerar os 

mesmos critérios utilizados para projetar o piso anterior. 

O seu desenho também será composto de linhas, os 

rebaixos serão em largura inferior, 1 cm, e existirão em 

quantidade superior, para que a bengala trepide um 

pouco mais, sendo a mudança de piso facilmente 

perceptível. 

A cerca de 80 cm da sinalização totêmica, o 

correspondente a quatro pisos, considerando os dois 

sentidos da calçada, a segunda textura substituirá a 

primeira textura, para que o deficiente visual se atente 

para a presença de um mobiliário de seu interesse, que 

depois de passar a sinalização voltará a fazer parte do 

percurso de orientação do pedestre. 

Quanto ao material, todos os pisos serão de ladrilho 

hidráulico. Neste projeto, assim como foi descrito 

anteriormente, serão utilizadas texturas variadas e 

geometrizadas, todas 20x20cm. Serão também 

antiderrapantes, para evitar possíveis escorregões. As 
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peças serão em cor neutra, apenas com relevos e 

rebaixos, assim como já foi dito. Esta coloração, visa 

evitar o estranhamento estético, pois se fossem 

utilizadas outras cores, o material de deferiria em 

demasia do restante dos materiais que comumente são 

utilizados nas calçadas. 

 

 

 
 

Fig. 1. Vista superior da sinalização no solo com 

especificações. 

 

 

4. Conclusão 
O estudo desenvolvido durante a produção deste projeto 

faz emergir a tão discutida inclusão social. O que se vê 

nos meios de comunicação, nos meios acadêmicos e na 

sociedade em geral é um despreparo proveniente do 

desconhecimento sobre o assunto. Os portadores de 

necessidades especiais do século XXI lutam para mudar 

a realidade de tempos passados. O principal objetivo 

deste projeto é trazer o questionamento desta realidade 

para a sociedade, buscando possibilidades de facilitação 

da autonomia dos deficientes - neste caso com cegueira 

– dando sua participação no desejo de uma sociedade 

mais igualitária. 

Para a realização deste projeto foi necessária a 

integração com o mundo dos cegos. Entender como eles 

percebem a sua realidade e como desenvolver opções 

capazes de torná-los o mais independentes possível, 

descaracterizando o estigma de incapaz. A pesquisa de 

campo realizada através de entrevistas informais com 

deficientes visuais durante o projeto possibilitou a 

percepção de suas reais necessidades, no que tange a sua 

orientação e mobilidade.  

Finalizando, cabe ressaltar que este projeto é apenas o 

passo inicial de uma pesquisa que busca desenvolver de 

modo amplo, as possibilidades aqui levantadas. 
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Resumo 
A educação é instrumento fundamental de 

desenvolvimento individual, social, cultural, político e 

econômico para garantir o exercício da cidadania, bem 

como direito de todos e dever do Estado. Com relação à 

educação das pessoas com deficiência, houve uma 

evolução na formulação da legislação brasileira, 

entretanto, não existe um controle da aplicação das 

mesmas. Com o presente trabalhou buscou-se traçar o 

perfil bio-psico-social dos alunos das salas de educação 

especial na rede municipal de ensino, em São José dos 

Campos.  Com exceção dessas salas, a atenção às 

pessoas com deficiência é operacionalizada por 

entidades sociais, em convênio com a Secretaria de 

Desenvolvimento Social. Após a realização de 

entrevistas dirigidas, com questões abertas e fechadas 

junto aos familiares, percebeu-se que os mesmos vêem a 

escola principalmente como meio de socialização, sem 

considerar os aspectos pedagógicos, já que os alunos, 

em sua maioria, são crianças com deficiência cerebral 

ou múltipla, cujas limitações não possibilitam as 

respostas pedagógicas necessárias para a sua inserção 

em salas regulares, conforme pressupõe a educação 

inclusiva. 

 

1. Introdução 
Durante muito tempo a educação especial funcionou 

como um sistema paralelo, não como parte integrante do 

sistema geral de educação, criando-se um mito de que 

era muito difícil trabalhar com o aluno portador de 

necessidades educacionais especiais. ALMEIDA [1] 

identifica ”o preconceito, a falta de informação, e a 

intolerância a modelos flexíveis”, como as principais 

resistências na área educacional. 

A história da atenção à pessoa com necessidades 

educacionais especiais tem se caracterizado pela 

segregação, acompanhada pela conseqüente e gradativa 

exclusão, sob diferentes argumentos, dependendo do 

momento histórico focalizado. No decorrer da história 

da humanidade foi se diversificando a visão e a 

compreensão que as diferentes sociedades tinham acerca 

da deficiência. 

A forma de pensar e, por conseqüência, a forma de agir 

em relação à deficiência, enquanto fenômeno, e, à 

pessoa com necessidades educacionais especiais, 

enquanto ser, modificaram-se no decorrer do tempo e 

das condições sócio-históricas. 

Hoje, compreende-se a educação especial como o 

modelo que proporciona ao aluno com eficiência a 

promoção de suas capacidades, incluindo o 

desenvolvimento pleno de sua personalidade, sua 

participação ativa na vida social e no mundo do 

trabalho, ou seja, seu desenvolvimento bio-psico-social, 

proporcionando aprendizagem que confira maior 

autonomia a esses alunos. 

No município de São José dos Campos a 

operacionalização da educação especial foi estabelecida 

pela Lei Municipal 3443, de 26 de março de 1996, que 

“assegura ao educando portador de deficiência física, 

mental ou sensorial, prioridade de vaga em escola 

pública mais próxima de sua residência, bem como a 

disponibilidade de professores especializados em 

educação especial, habilitados para trabalhar com as 

diferentes necessidades educacionais especiais do aluno 

matriculado”. [2] 

No presente trabalho, pesquisou-se acerca das pessoas 

portadoras de deficiência, que segundo ALMEIDA [1] 
“são aquelas que apresentam, em comparação com a 

maioria das pessoas, significativas diferenças físicas, 

sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores inatos 

ou, de caráter permanente, que acarretam dificuldades 

em sua interação com o meio físico e social”.  

Neste sentido, esse projeto teve por objetivo geral traçar 

o perfil bio-psico-social dos alunos inseridos nas salas 

especiais do município de São José dos Campos e 

conhecer as expectativas dos familiares ou responsáveis 

quanto ao processo educacional de suas crianças. 

Os resultados apontam como a demanda vem sendo 

atendida pelas salas de educação especial e quais os 

critérios adotados para a seleção dos alunos, 

considerando-se os diversos tipos de deficiência. 

Foram conhecidas as patologias apresentadas pelos 

alunos das salas especiais, bem como o contexto em que 

estão inseridos fora da sala de aula. 
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Foram identificadas as expectativas dos familiares ou 

responsáveis em relação ao desenvolvimento intelectual 

e progresso educacional de seus filhos, bem como as 

possibilidades futuras de aquisição de autonomia quanto 

às atividades da vida diária, desempenho profissional e 

capacidade financeira.  

 

2. Materiais E Métodos 
Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa de 

caráter exploratório. A pesquisa teve como objetivo 

traçar o perfil bio-psico-social dos alunos das salas de 

educação especial, na rede municipal de ensino de São 

José dos Campos. 

O desenho metodológico da pesquisa desenvolveu-se 

por aproximações sucessivas. Inicialmente, realizou-se 

o levantamento de fontes primárias e secundárias com o 

estudo de legislações, decretos e portarias relativos a 

temática.Ao lado desta análise foi realizado um estudo 

bibliográfico com o objetivo de conhecer a trajetória 

histórica da atenção às pessoas com deficiência no que 

tange à educação e às políticas públicas de atenção a 

este segmento, privilegiadamente, no município de São 

José dos Campos. Como universo da pesquisa foram 

considerados os 72 (setenta dois)
 (1)

 alunos matriculados 

nas salas de educação especial do ensino fundamental 

do município de São José dos Campos. Deste universo 

foi selecionada uma amostra de 30% perfazendo um 

total de 20 alunos, dentre aqueles que freqüentavam as 

salas de educação especial há mais de um (um) ano. 

Foram realizadas 22 entrevistas dirigidas, com aplicação 

de formulário com questões abertas e fechadas, junto 

aos familiares ou responsáveis d alunos. A análise e 

interpretação dos dados voltaram-se para estabelecer a 

relação entre os dados quantitativos e qualitativos. 

 

3. Resultados 
Os resultados da pesquisa apontam a complexa 

realidade que envolve as pessoas com deficiência, em 

todos os aspectos da sua vida. Pode-se afirmar que no 

município de São José dos Campos, nas salas de 

educação especial, há uma predominância de alunos do 

sexo masculino (60%), com idade entre sete e dez anos, 

até porque são escolas de ensino fundamental, 

freqüentadas, usualmente, por alunos de sete a quatorze 

anos de idade. 

Esses alunos pertencem, na sua maioria (45%) a 

famílias compostas por cinco ou seis pessoas, seguido 

de famílias três a quatro pessoas (40%). Residem em 

casa própria quitada em (55%), enquanto 28% residem 

em imóvel alugado, contando com uma renda mensal de 

1 a 3 salários mínimos (64%), enquanto 19% contam 

com mais de 7 salários, incluindo o Beneficio de 

Prestação Continuada (BPC).
(2) 

 

                                                 
(1)  Informação coletada junto à Secretaria Municipal de 
Educação de São José dos Campos em Abril/2004. 
(2) Benefício previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social. 
[3] 

Fig. 1. Renda Familiar. 

  

Mesmo aqueles alunos cujas famílias possuem 

automóvel (55%), quase a totalidade deles fazem uso de 

transporte gratuito, coletivo ou especial, por outro lado, 

apenas seis famílias (29%) estão inseridas em 

programas sociais do município.  

Nos aspectos bio-psicológicos, observou-se que 50% 

dos alunos pesquisados apresentam deficiência múltipla, 

incorporando mais de uma limitação, outros 31% 

apresentam deficiência cerebral. São crianças e 

adolescentes com sérios comprometimentos
(3)

, que são 

submetidos a uma ou mais terapias, realizadas em sua 

maioria no serviço público de saúde (71%) e 23% 

através de convênios de saúde, com freqüência média de 

uma a três vezes por semana. 

Fig. 2. Tipos de Deficiência. 

 

Com relação à vida social, 95% das famílias declararam 

que as pessoas com deficiência, na medida do possível, 

participam de  todas suas atividades, principalmente, 

dos cultos religiosos e visitas a familiares, amigos e 

parentes. Apenas uma família (5%) relatou que não leva 

o filho em atividades sociais, quando, então, a família 

reveza-se nos cuidados do portador de deficiência, no 

que tange à alimentação, administração de 

medicamentos, higiene pessoal, comunicação e 

locomoção.  

Os cuidados com a pessoa portadora de deficiência 

costumam ser incumbência dos pais (64%), 

especialmente da mãe (16%), entretanto, como as 

famílias procuram adaptar-se, o atendimento às 

especificidades da pessoa com deficiência passa a 

integrar a rotina da casa e em muitas famílias (27%), 

                                                 
(3) 

Hipotonia muscular, ausência de coordenação motora, 
paralisias, dificuldades de deglutição , deficiências respiratórias 
e ausência de comunicação 
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todos participam. Dentre as dificuldades, a mais 

apontada é a de locomoção (23%), o que reflete a falta 

de estrutura do município com relação à acessibilidade. 
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Fig. 3. Dificuldades Apontadas. 
    

Os dados da pesquisa também revelaram que o 

encaminhamento à escola deu-se principalmente por 

terapeutas (37%) e iniciativa própria dos pais (27%), 

tendo havido espera para 27% das famílias abordadas.  

As famílias, quando inquiridas sobre as expectativas por 

ocasião da matrícula foram unânimes em declarar que 

os aspectos de socialização eram os mais importantes e 

que vem sendo totalmente atendidos. E quando 

chamadas a classificar o atendimento prestado pelas 

salas de educação especial, 41% classificam como 

excelente, enquanto 36% das famílias classificam como 

bom. Todos os entrevistados alegaram ter havido 

ganhos no desenvolvimento da autonomia do filho e no 

desempenho das atividades da vida diária. 

No que se refere às expectativas futuras, as opiniões 

divergem, pois há famílias (14%) preocupadas com os 

aspectos pedagógicos, outras (36%) com a autonomia 

para a vida diária, e ainda aquelas que expressam 

satisfação pelo filho freqüentar a escola (50%). 

Nas famílias cujos pais possuem nível médio ou 

superior de escolaridade (23%), observa-se que as 

expectativas são mais focadas na escola enquanto 

instituição, sugerindo preocupação não apenas com seus 

filhos, mas também com a comunidade que faz uso do 

serviço, sugerindo melhoria na capacitação dos 

profissionais e na infra-estrutura adaptada. 

Já nas famílias com baixa escolaridade, ou seja, até o 

ensino fundamental (77%) percebe-se uma preocupação 

em manter seu filho inserido naquele serviço, a despeito 

de qualquer modificação. 

Entretanto, numa avaliação geral, a maioria das famílias  

(40%) aponta como excelente o trabalho realizado nas 

salas de educação especial, enquanto apenas  duas 

famílias (10%) classificam como ruim. 
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     Fig. 4. Opinião dos pais e/ou responsáveis sobre a escola. 

 

4. Discussão 
A educação escolar é o instrumento fundamental de 

desenvolvimento individual, social, cultural, político e 

econômico do país para garantir o exercício da 

cidadania, É reconhecida como um direito de todos e 

dever do Estado, seja esse o provedor dos serviços 

educacionais ou o fiscalizador dos serviços prestados 

por entidades privadas. 

Observou-se, que os próprios familiares demonstram 

não ter claro, qual o objetivo dessa modalidade de 

educação oferecida aos seus filhos. Embora a totalidade 

dos entrevistados tenha manifestado o reconhecimento 

da importância das salas especiais como ferramentas 

para a socialização, os dados sugerem uma baixa 

expectativa de escolarização dos filhos. 

Os dados coletados vêm de encontro às informações do 

Censo Demográfico de 2000, que aponta que cerca de 

14,5% da população é composta por pessoas com 

deficiência. Desse total, um terço dessas pessoas não 

tem ou não ultrapassou três anos de escolarização. Isto 

faz com que este segmento fique quase todo fora do 

mercado de trabalho, e, quando exerce alguma 

atividade, percebe salários inferiores àqueles do grupo 

sem limitações funcionais, mesmo quando apresentam a 

mesma habilidade profissional e grau de 

escolaridade.[5] 

Chama a atenção, o fato das salas especiais serem 

freqüentadas em sua maioria (81%) por alunos com 

deficiência múltipla e cerebral, cujas limitações não 

possibilitam as respostas pedagógicas necessárias para a 

sua inserção em salas regulares, como pressupõe a 

educação inclusiva.  

Convém registrar que não tivemos acesso aos critérios 

de elegibilidade dos alunos que freqüentam essas salas, 

o que poderia esclarecer as características dos alunos, 

bem como qual o encaminhamento dado a esses alunos, 

ao completarem 14 anos, quando termina o 

compromisso legal do Estado [6]. 
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5. Conclusão 
Compreendemos que a educação é a principal 

ferramenta para transformação e promoção social do 

indivíduo, porém, se para os alunos considerados 

“normais” esse processo já é tremendamente desigual; 

em se tratando de alunos com necessidades 

educacionais especiais, e dentre esses, aqueles que 

freqüentam as salas de educação especial, a distância 

entre a teoria e a prática é muito maior.  

Por isso há necessidade de se investir socialmente nesse 

segmento, sem perder de vista a singularidade humana e 

a pluralidade da sociedade em que está inserido, de 

forma que sejam assegurados o acesso e a permanência 

deles na escola, como resultado da qualidade social da 

educação. 
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Resumo  
 A tecnologia evolui em uma grande velocidade, porém, 

é difícil encontrar esta evolução disponível para os 

Portadores de Necessidades Especiais, seja no lazer, na 

educação, ou até no acesso a algumas edificações. Por 

não encontrar facilmente meios que viabilizem 

atividades cotidianas, estes vão, pouco a pouco, 

excluindo-se das atividades sociais. Este trabalho tem 

como objetivo reunir meios facilitadores do cotidiano 

do Portador de Necessidades Especiais, em particular 

daquele residente na capital paraibana. Os dados 

pesquisados são expostos em seções em uma Home 

Page, criada através de uma ferramenta de 

desenvolvimento Web, o PHP, associado ao 

Macromedia Dreamweaver MX. Os resultados mostram 

que a cidade de João Pessoa, ainda necessita de um 

investimento maior em relação aos Portadores de 

Necessidades Especiais. Seja nos acessos a edificações, 

desenvolvimento de tecnologias, realização de eventos, 

conscientização da sociedade e empresários, enfim, 

todos os meios que possam culminar em uma maior 

inserção social destes.   

 

1. Introdução  
De acordo com o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro 

de 1999 [1], considera-se deficiência toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 

desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano. 

Contudo, é importante ressaltar que o Portador de 

Necessidades Especiais (PNE) é completamente capaz 

de realizar qualquer tarefa cotidiana, desde que a 

inviabilidade para tal resuma-se apenas nas suas 

limitações físicas. Porém, infelizmente, essas limitações 

não são decorrentes apenas de suas deficiências, e sim 

da falta de uma infra-estrutura que permita ao deficiente 

exercer seu direito de ir e vir. 

Com o objetivo de disponibilizar um meio, onde o PNE 

da capital paraibana possa ter acesso a informações 

variadas, este trabalho traz uma diversidade de 

facilidades que foram pesquisadas, como: os direitos do 

deficiente, sistemas automáticos de apoio e até uma 

gama de livros que possam auxiliar o deficiente e sua 

família na luta diária contra a falta de conscientização 

da sociedade, dentre outros. 

Este trabalho também visa despertar uma maior 

preocupação com o PNE no Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Paraíba, o CEFET-PB, onde 

possam ser criados incentivos na elaboração de projetos, 

eventos e pesquisas que favoreçam os portadores de 

deficiências.  

 
2. Um Panorama dos Portadores de 

Necessidades Especiais no Brasil 
No Censo Demográfico 2000, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) incluiu em seus 

questionários, um item específico dos PNEs, e 

conheceu-se um panorama desta população. O País 

usava os dados estimativos da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e a partir deles os governantes 

executavam as suas plataformas administrativas. Em 

virtude disso, podemos entender porque nunca foram 

suficientes os recursos aplicados nesta área.  

De acordo com a OMS, os tipos de deficiência se 

dividem em: deficiência física (tetraplegia, paraplegia e 

outros), deficiência mental (leve, moderada, severa e 

profunda), deficiência auditiva (total ou parcial), 

deficiência visual (cegueira total e visão reduzida) e 

deficiência múltipla (duas ou mais deficiências 

associadas) [2]. 

Com o Censo Demográfico 2000, realizado pelo IBGE, 

obteve-se uma estimativa do número de PNEs que o 

Brasil possui. As Tabelas 1a e 1b baseadas na tabela do 

Censo 2000 [3], traz o número de deficientes por 

residência, faixa etária e sexo, bem como os tipos de 

deficiências tomados como parâmetro no questionário 

do Censo. São estas: Tetraplegia (pernas e braços 

paralisados), Paraplegia (perda dos movimentos da 

cintura para baixo), Hemiplegia (paralisia de um lado do 

corpo), Deficiência Visual (incapacidade ou grande 

dificuldade permanente de enxergar), Deficiência 

Auditiva (incapacidade ou grande dificuldade 

permanente de ouvir) e Deficiência Motora 

(incapacidade ou grande dificuldade permanente de 

caminhar ou subir escadas).  

Analisando as Tabelas 1a e 1b, verifica-se que o maior 

número de PNEs é do sexo masculino e residente na 

zona urbana. Verifica-se, ainda, uma grande ocorrência 

de deficiência visual na faixa etária entre 40-49 anos. 

 

 

AH-207



 Tipo de deficiência 

Indicadores 

Tetraplegia, 

Paraplegia ou 

Hemiplegia 

Falta de 

membro ou 

de parte dele 

Total 937 463 478 597 

Sexo Masculino 516 677 344 519 

Sexo Feminino 420 786 134 078 

Faixa etária de maior 

ocorrência 

60 – 69 anos 40 – 49 anos 

Urbano 772 641 378 294 

Rural 164 822 100 302 

Tabela 1a. Números das Deficiências e seus 

Indicadores no Brasil. 

 

 Tipo de deficiência 

Indicadores Visual Auditiva Motora 

Total 16 644 842 5 735 099 7 939 784 

Sexo 

Masculino 

7 259 074 3 018 218 3 295 071 

Sexo 

Feminino 

9 385 768 2 716 881 4 644 713 

Faixa etária de 

maior 

ocorrência 

40 – 49  

anos 

60 – 69 

anos 

60 – 69  

anos 

Urbano 13 189 917 4 609 771 6 488 784 

Rural 3 454 925 1 125 328 1 451 000 

Tabela 1b. Números das Deficiências e seus 

Indicadores no Brasil. 

 

3. Material e Métodos 
Com o intuito de promover uma maior integração social 

para o PNE de João Pessoa, foram pesquisados diversos 

temas de caráter informativo e instrutivo, que estão 

disponibilizados na Home Page, resultante desta 

pesquisa. 

Os temas estão distribuídos em seções, dispostos em um 

menu, e estão divididos em: 

 

• Tecnologias Assisitivas: trata-se de um catálogo 

eletrônico, que dispõe de um grande número de 

sistemas automáticos de apoio ao PNE, com 

ilustrações disponíveis em alguns casos. Estes 

sistemas englobam softwares, meios adaptados, 

educativos, facilitadores de aprendizado, dentre 

outros; 

 

• Legislação: Traz informações sobre a legislação 

que abrange os Direitos dos Portadores de 

Necessidades Especiais; 

 

• Organizações: Traz as Organizações da Sociedade 

Civil e Órgãos Públicos, ou seja, locais que 

dispõem de apoio e direitos do PNE, como a 

Associação Paraibana de Deficientes Físicos 

(ASPADEF) e a Fundação Centro de Apoio ao 

Portador de Deficiente (FUNAD), dentre outros; 

 

• Links Úteis: Traz vários endereços de Home Pages 

especiais para deficientes e endereços que 

disponibilizam downloads e fornecimento de 

softwares para o PNE. Links como o 

<http://intervox.nce.ufrj.br>, por exemplo, que 

abriga projetos voltados para proporcionar a 

pessoas portadoras de deficiência novas 

oportunidades com base na tecnologia de 

informática e <http://www.defnet.org.br>, que 

desenvolve um trabalho de inclusão social para o 

Portador de Necessidades Especiais. 

 

• Literatura: Com indicações de livros que vão 

desde romances até livros técnicos acerca do tema 

Deficiência; 

 

• Transportes: Aponta os ônibus coletivos 

adaptados para deficientes em João Pessoa; 

 

• Ambientes: mostra os hotéis, restaurantes, 

shoppings e cinemas da capital paraibana, que 

possuem adaptações para acesso do PNE; 

 

• CEFET-PB: Mostra a acessibilidade na Instituição, 

destacando a sua preocupação com as adaptações 

para o PNE, como a implantação de telefones 

públicos, bebedouros, banheiros, dentre outros, que 

facilitam o acesso do PNE, com ilustrações; 

 

• Curiosidades: Traz algumas curiosidades acerca 

do tema Deficiência. Por exemplo, como surgiu a 

linguagem Braille e o caminho que um PNE deve 

percorrer para dirigir e possuir um veículo, dentre 

outros; 

 

• Dicas: Que podem ajudar no cotidiano do PNE, 

como dicas para um portador de deficiência física 

viajar, bem como as cidades mais preparadas para 

recebê-los; 

 

• Downloads: Onde existem links para download de 

materiais de utilidade para o Portador de 

Necessidades Especias, como uma cartilha do MEC 

que trata de maneira delicada e especial de todo o 

ciclo de vida do deficiente.  

  

A Home Page foi desenvolvida de maneira visualmente 

agradável e de fácil manuseio, dividida em seções, onde 

o PNE ou sua família pode encontrar variados temas, 

descritos anteriormente. 

Para a confecção da página, foi utilizada uma 

ferramenta computacional de desenvolvimento Web, o 

PHP. A Home Page foi denominada de Clique Amigo e 

estará abrigada no Portal do CEFET-PB, que será 

disponibilizada no endereço a seguir: 

(<http://www.cefetpb.edu.br>). 
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Fig. 1.  Aspecto da Página Inicial da Home Page. 

 

A Home Page, Clique Amigo, sofrerá atualizações de 

acordo com o surgimento de novos assuntos que possam 

ser úteis e importantes em favor da melhoria da 

qualidade de vida do usuário. 

 

5. Conclusão 
É possível observar que apenas alguns aspectos da 

deficiência foram levados em consideração para a 

construção da Home Page. Contudo, ao analisá-los, 

percebe-se que a quantidade de impedimentos que um 

Portador de Necessidades Especiais encontra ao longo 

de sua vida é enorme. 

Conclui-se que é de extrema importância e até urgência, 

que haja mudanças na forma de tratamento dispensado 

ao PNE. Deve haver uma maior conscientização por 

parte dos empresários, dos governantes e dos cidadãos, 

para trabalhar em prol de uma melhoria na qualidade de 

vida destes, tornando-os indivíduos mais independentes 

e inclusos na sociedade. 

Além de ser um trabalho de caráter social, este abre 

portas de pesquisa para os alunos do CEFET-PB. 

Docentes dos cursos de Design de Interiores, Mecânica, 

Telecomunicações, Desenvolvimento de Softwares para 

Internet, e Produção Civil, podem explorar o assunto e 

desenvolver ambientes e serviços para o PNE. Um 

aluno de Design de Interiores pode desenvolver um 

ambiente adaptado de estudo dentro da Instituição. Um 

aluno de Mecânica pode desenvolver utensílios 

adaptados, como por exemplo, uma cadeira de rodas. 

Um aluno de Telecomunicações e de Desenvolvimento 

de Software para Internet pode desenvolver variados 

softwares para o PNE. Desde os de acesso a Internet, 

como jogos que auxiliem crianças deficientes no 

aprendizado. 

Esta Home Page constitui-se não só em uma ferramenta 

de tecnologia assistiva, em que se utiliza os recursos da 

Internet para buscar informações que auxiliem às 

pessoas portadoras de deficiência . Trata-se, sobretudo, 

de um meio de incentivo aos jovens, estudantes dos 

cursos de tecnólogos, para que se engagem na discussão 

e preparação da sociedade para a inclusão social.  

E, que essa preocupação se dê de forma efetiva – em 

ações que favoreçam a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas com algum tipo de deficiência. 
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Resumen 
Se presenta una experiencia realizada en el Perú, por la 

Organización no Gubernamental Buena Vida –

ORBUVID y un equipo de tres jóvenes con 

discapacidad visual. Proyecto denominado “Cyber Café: 

jóvenes con Visión de Equidad, el proyecto se realizo 

entre Mayo 2003 a abril del 2004 siendo uno de sus 

principales objetivos instalar un centro de servicio de 

Internet y capacitación de la información para personas 

invidentes y de baja visión. En el Cyber Café se utilizó 

básicamente una combinación de un programa lector de 

pantalla y un browser parlante Se capacitaron a un total 

de 240 personas con discapacidad visual  en informática 

básica, Internet y uso de equipos auxiliares como 

impresora, scanner, parlantes, etc. 

 

1. Introducción 
En el Perú la población juvenil asciende a 7’ 536,493, 

de los cuales aproximadamente el 30% tiene algún tipo 

de discapacidad. De la población total del Perú  160,000 

de ellos presentan ceguera. 

De estas 160,000 personas ciegas, aproximadamente 

solo una de cada 1,500 tienen acceso a las TIC, lo que 

significa, menos del 1% una proporción muy inferior al 

promedio de la región. En Chile, 20 de cada 100 

personas ciegas tienen acceso a las TICS, y en 

Argentina la relación es de 40 de cada 100 personas. 

En el año 2002, la Biblioteca Municipal del distrito de 

San Borja, ubicada en Lima, Perú, en coordinación con 

la ONG Buena Vida, realizan el primer seminario: 

Presente y Futuro de los servicios de información para 

las personas con discapacidad visual. Es en este evento 

que los jóvenes con discapacidad visual dan a conocer 

su necesidad de tener acceso a la información a través 

de las tecnologías de la información y comunicación 

para complementar sus estudios, interrelacionarse con 

autonomía y privacidad y acceder en mejores 

condiciones a un puesto laboral. 

 

2. Objetivos del Proyecto 
El proyecto se realizo entre Mayo 2003 a abril del 2004, 

sus objetivos fueron:  

 

• Instalar un centro de servicio de Internet y 

capacitación de la información para 

personas invidentes y de baja visión. 

 

• Certificar a jóvenes invidentes que han 

sido capacitados en el centro. 

 

• Brindar servicios de Internet accesible a 

bajo costo a jóvenes invidentes. 

 

• Promover la formación de una 

microempresa autosostenible integrada por 

3 jóvenes invidentes promotores del 

proyecto. 

 

El proyecto contó con el auspicio de la Municipalidad 

del Distrito de San Borja, entidad que les otorgo un 

espacio dentro de su infraestructura, y asigno un 

personal de seguridad para facilitar el desplazamiento 

de los usuarios por las calles cercanas, señalizo las 

pistas y veredas; y coloco un cartel informativo para que 

los vecinos tuvieran conocimiento del servicio y 

tuvieran un mayor cuidado. Asimismo se conto con el 

apoyo de DKBW ( Obra Cat´lica Alemana de Ciegos) y 

FIDACA (Federación Internacional de Asociaciones de 

Ciegos Católicos) donarón bastones, regletas y 

punzones y establecieron los contactos que facilitaron 

que UNITAS de Suiza colabore con los costos del 

alquiler del local del Cyber Café. 

La empresa transnacinal INTEl donó dos computadoras 

de última generación y soporte técnico por un año. 

Dicho proyecto resultó ganador en la categoría 

Proyectos Innovadores de la Feria del Desarrollo que 

organizó el Banco Mundial en abril del año 2003, 

siendo responsables de su diseño, monitoreo y 

evaluación la Organización no Gubernamental Buena 

Vida –ORBUVID. 

 

3. Población y Muestra 
La población beneficiaria del proyecto estuvo 

conformada por todas las personas con discapacidad 

visual entre los 9 y los 75 años, de 25 distritos de Lima 

Metropolitana: Los Olivos, comas, Independencia, San 

Juan de Miraflores, Chaclacayo, Chosica, Santa Eulalia, 

San Borja, San Isidro, Miraflores, Barranco, San Luis, 

San Juan de Lurigancho, La Victoria, San Martín de 

Porres, El Agustino, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús 

María y también del departamento de Arequipa. No se 

contaban con estadísticas que permitiera conocer el 

número de dicha población. 
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La muestra estuvo conformada por 240 personas de 

ambos sexos con discapacidad visual y en forma 

indirecta los familiares (padres de familia, hijos, nietos 

y enamorados) que acompañaban a algunos alumnos y 

alumnas los cuales participaban activamente de las 

clases, con el objetivo de ayudar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a realizar en sus domicilios. La 

condición socioeconómica de los participantes fue en su 

mayoría bajo y de muy bajos recursos económicos, 

desempleados o sub empleados.  

 

4. Instrumentos de Evaluación 
Se diseño un conjunto de pruebas para conocer el nivel 

de conocimientos y los avances de los alumnos. La 

prueba de entrada permitía determinar el nivel en que se 

encontraba y el módulo que quería  estudiar el usuario. 

Asimismo para cada uno de los módulos de capacitación 

se diseño un proceso de evaluación continuo, el cual 

permitía determinar los avances  las dificultades de cada 

alumno. Por último un  conjunto de pruebas para 

determinar la evaluación final  que incluía los temas 

más importantes y significativos para los alumnos. 

Los resultados de la evaluación continua permitió  

reforzar los conocimientos que no se habían aprendido 

con precisión. Dichos resultados se encuentran 

organizados en una base de datos, de acuerdo a los 

módulos de capacitación. 

 

5. Aplicación de las Tecnologías de la 
Información en el Cyber Café 

En el Cyber Café se utilizó básicamente una 

combinación de un programa lector de pantalla y un 

browser parlante. El modelo tecnológico aplicado 

apunto a la compatibilización de dos tipos de softwares 

que usan síntesis de voz para la revisión de pantalla, que 

permite reconocer la información textual en el 

computador y reproducirla en una voz digitalizada, 

permitiéndoles el acceso al sistema operativo y a la red. 

 Dado que han sido diseñados para personas ciegas, 

estos softwares son de fácil utilización, previa 

capacitación y conocimientos de mecanografía, 

pudiéndose manejar en su totalidad a través del teclado. 

El usuario ciego utilizo esta tecnología, tanto, para 

navegar en el Internet, como, para elaborar y gestionar 

documentos y archivos en el sistema operativo 

Windows. 

 

Se utilizaron: 

• Lectores de pantalla: JAWS for 

windoms: este es un programa de lectura 

de pantalla capaz de reproducir en 

sonido los mensajes que aparecen en el 

ordenador. 

 

• Navegadores de Web parlante: Home 

Page Reader. Es un navegador de web 

paralante especialmente diseñado para 

personas invidentes o con problemas de 

visión. A través de un sintetizador de 

voz de IBM llamado Via Voice, el 

Home Page Reader utiliza voces 

diferentes para distinguir las distintas 

estructuras de las páginas Web. 

 

• Juegos Interactivos: Chess Master. 

Diseñado para el entrenamiento y la 

práctica del ajedrez, recrea los 

movimientos de las piezas en el tablero 

a través del sonido, anunciando y 

describiendo la posición después de 

cada jugada. Aunque este programa no 

ha sido diseñado especialmente para 

ciegos, es un claro ejemplo de la 

integración que debe existir entre la 

tecnología y la accesibilidad. 

 

Los requerimientos para instalar los softwares 

adaptados, son necesarios una tarjeta de sonidos 

multicanales, un procesador y memoria compatibles con 

Pentium 3 y un sistema operativo superior a Windows 

95; no siendo necesarios un teclado o mouse especial. 

Los módulos de capacitación que se brindaron en el 

Cyber Café fueron:  

 

• Introducción a la informática,  

• Jaws for Windows,  

• Word,  

• Excel,  

• Internet con Jaws,  

• Home Page Reader.  

 

 

Cada uno de estos módulos tuvo una duración de 16 

horas.   

La articulación de programas diferentes permite 

simplificar el aprendizaje y el uso real de las NTI por 

los usuarios con discapacidad visual; además de la 

facilidad de poder contar con el telecentro en donde esta 

instalado este módulo, no requiriendo invertir 

demasiado tiempo en el aprendizaje y adquisición de 

capacidades en eluso de las NTI. 

 

6. Resultados  

Se capacitaron a un total de 240 personas con 

discapacidad visual  en informática básica, Internet y 

uso de equipos auxiliares como impresora, scanner, 

parlantes, etc. Asimismo se ofreció el servicio de 

alquiler de las computadoras a las personas con 

discapacidad visual y a sus familiares, facilitándose un 

total de 640 horas de acceso. 

Una de las limitaciones que encontraron los alumnos del 

Cyber Café para acceder a la información fue referido a 

la accesibilidad, es decir, las condiciones que deben 

reunir las presentaciones que se hacen a través del 

Internet para que todos podamos acceder a la 

información sin restricciones. 
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En el caso de las personas con discapacidad visual, el 

acceso a la información presenta la dificultad de que los 

softwares que ellos utilizan no son compatibles con las 

presentaciones en Flash, no pueden describir una foto, si 

es que el programador previamente no le ha puesto una 

etiqueta que diga que hay una foto o al menos el título 

de ella; otra de las dificultades radica en la cantidad de 

información que tiene la página web y el orden en el 

cual se halle la misma. 

Hemos considerado necesario incluir un testimonio 

aparecido en el diario de mayor circulación y prestigio 

en el país:  

 

7. Testimonio 
De cabina a academia para ciegos: 

A Ronald se le van las manos cada vez que se sienta 

sobre una computadora. Como todo niño de nueve años 

es alegre, inquieto y curioso por lo que ocurre a su 

alrededor. Ahora su mayor intriga es conocer la 

inmensidad del mar. Las descripciones que suele hacer 

su madre no son suficientes. Desea aprender más y por 

eso ha decidido acercarse a la tecnología a través de la 

primera cabina Internet para ciegos en el Peru. La 

pequeña sala que alberga a tres de las cuatro 

computadoras compradas con el aporte del Banco 

Mundial, que eligio esta iniciativa como un proyecto 

innovador en el país, ha rebasado su capacidad de 

atención a menos de tres semanas de que el Comercio 

anunciara su inauguración en Lima. La ONG Buena 

Vida coordina las inscripciones mientras el Serenazgo 

de San Borja se encarga de la seguridad de los 

invidentes que acuden a la cabina indagando por la 

numeración 3325 de la avenida Aviación. 

Ronald Geldres es la excepcion entre los inscritos. Es el 

más jovendle primer grupo, mientras otros 25 alumnos 

esperan alcanzar una vacante a fin de mes. Es ciego de 

nacimiento pero en su corta vida ha estudiado Braille, 

mecanografía y taquigrafía en un colegio especial de  

Surco e incluso conoce los famosos “atajos” de 

Windows. Ahora es uno más del salón de 5to grado del 

colegio Amado de Dios “He usado antes una 

computadora en el colegio pero mis amigos me 

ayudaban cuando me equivocaba. Con “Jaws for  

Windows (programa que convierte en vos cada 

movimiento en el teclado) puedo escribir sin problemas 

y aprender como los demás” expresa. 

Tomado del Diario El Comercio , 11 de setiembre del 

2003. 
 

8. Conclusiones 

1. Se demostró la viabilidad de capacitar a personas 

ciegas en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información, lográndose los objetivos de 

aprendizaje en un 95% de la muestra que participo 

del estudio. 

2. esta propuesta ha permitido incluir en las esferas de 

la tecnología de la información digital a un sector 

de la sociedad tradicionalmente excluido en sus 

posibilidades de acceso a la educación y 

comunicación digital y en el ejercicio de su derecho 

a la información, como son las personas con 

discapacidad visual. 

3. Se hallo dificultades en la información que se halla 

en internet debido básicamente a limitaciones en la 

Accesibilidad de las páginas web. 

 

9. Comentario Final 
La propuesta de un módulo de accesibilidad para ciegos, 

significa la aplicación de un nuevo uso a las tecnologías 

ya existentes. El Cyber Café es un Centro de 

Accesibilida para ciegos que puede diferenciarse de 

otras aplicaciones de tecnología para personas con 

discapacidad, primero, porque propone una 

combinación eficiente entre dos tipos de programas de 

síntesis de voz que proporciona un mayor rendimiento 

para el usuario. Segundo, por que el modelo de acceso 

que presenta este Módulo Multifunción para ciegos, no 

está concebido para atender necesidades de personas 

individuales sino a colectivos, sobre todo de sectores 

con escasos recursos económicos. 

Las dificultades halladas en la ejecución del proyecto; 

fueron con respecto a la accesibilidad de la información 

que se halla en Internet y el hecho de que la mayoría de 

personas con discapacidad que acudieron al Cyber Café, 

mostraron baja autoestima, dificultad para socializar con 

personas videntes y frecuentes conflictos familiares. 

Los jóvenes ciegos con quienes se inicio el Proyecto, 

ahora se han organizado en la Asociación Tecnología y 

Discapacidad-ATECNODIS, y han puesto en 

funcionamiento el primer Centro de Competitividad y 

Discapacidad en el Perú  
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Resumo 
As metodologias de apoio à aprendizagem não se 
restringem aos procedimentos tradicionais 
freqüentemente adotados nas escolas. O fornecimento 
de condições adequadas para que todos os alunos 
tenham acesso ao conhecimento deve ser uma das 
principais preocupações dos educadores. Nesse artigo, 
são abordados alguns aspectos metodológicos 
necessários para a especificação e implementação de 
um ampliador de tela digital (xLupa) para alunos com 
baixa visão.  Ser um software livre e ter a capacidade 

de “aprender” e (auto)adaptar-se às necessidades do 
usuário são as duas características mais importantes 
dessa solução.  O projeto xLupa vem sendo 
desenvolvido pelo Grupo de Inteligência Aplicada, em 
parceria com o Núcleo de Inovações Tecnológicas e o 
Programa de Educação Especial da UNIOESTE. 
Colaboram também a Associação de Deficientes 
Visuais, o Centro de Atendimento Especializado à 
Criança e o Centro de Apoio Pedagógico a Pessoas 
com Deficiência Visual, da cidade de Cascavel, PR. 
 

 
1. Introdução 

Com o advento dos computadores, a sociedade passou 
a conhecer uma nova realidade que, sistematicamente, 
vem alterando os hábitos e costumes dos indivíduos.  A 
influência dos computadores nos meios de produção e 
comunicação, bem como na aquisição do 
conhecimento têm sido notáveis. 
 
A inserção dos computadores nas escolas, p.ex., tem 
evidenciado o incontestável potencial que essas 
máquinas possuem, seja como ferramentas usadas para 
o desenvolvimento dos aspectos cognitivos e sociais 
dos alunos, ou como instrumento de auxílio aos 
professores no desenvolvimento de suas atividades de 
ensino.  
 
Não obstante os vários investimentos, há muitas 
questões para as quais ainda não se têm respostas 
definitivas. Uma delas é aquela que diz respeito à 
situação dos alunos com necessidades educacionais 
especiais.   
 
O objetivo com o desenvolvimento desse trabalho é 
contribuir com as pesquisas que vêm sendo 
desenvolvidas nessa área, não somente no que 
concerne aos estudos teóricos, mas também e 
principalmente com a implementação de uma 
ferramenta computacional de ampliação de tela digital, 
voltada para alunos com baixa visão, batizada de 
xLupa, assuntos pontuados nesse artigo, com a 
seguinte estruturação. 

 
Na seção 2, discorre-se sobre a importância das 
tecnologias assistivas, com algumas referências a 
trabalhos correlatos no campo das lupas eletrônicas. 
Em 3, são debatidos aspectos metodológicos utilizados, 
bem como apresentado o ambiente de desenvolvimento 
da ferramenta. A seção 4 trata da modelagem. Em 5, as 
considerações finais. Na seção 6, são relacionadas as 
referências bibliográficas.  
 
2. As tecnologias assistivas como recursos 

de auxílio a pessoas com necessidades 
especiais 

Originalmente, o termo Tecnologia Assistiva (Assistive 
Technology) foi criado em 1988 (atualizado em 1994), 
como um termo jurídico para constar na legislação 
norte-americana (Public Law 100-407), uma parte no 
conjunto de leis do American with Disabilities Act 
(ADA). A principal finalidade das tecnologias 
assistivas é prover recursos que propiciem não só o 
aumento, mas também a melhoria das capacidades 
funcionais de pessoas que apresentem algum tipo de 
deficiência, motora, mental ou visual.   
Atualmente, é possível encontrar no mercado diversos 
tipos de tecnologias assistivas, para as mais diferentes 
aplicações e necessidades. Dentre as muitas propostas, 
encontram-se os chamados Ampliadores de Tela 
Digital, também conhecidos por Lupas Eletrônicas 
Computacionais. Na relação dos mais conhecidos, 
citam-se, por exemplo, os seguintes ampliadores: 
Magic (www.freedomscientific.com), ZoomText 
(www.compuaccess.com/zoomtext.htm), Lunar Plus 
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(www.dolphincomputeraccess.com/products/lunar.htm
), Virgo4 (www.virgo4.com), todos para execução em 
Windows, e GnoPernicus, para ambiente Linux.  
 
As lupas eletrônicas são softwares que fornecem aos 
indivíduos com baixa visão (visão residual) melhores 
condições de exibição dos objetos que lhes são 
mostrados nas telas dos computadores. Os ampliadores, 
como o próprio nome sugere, têm por finalidade 
principal ampliar os objetos a graus de dimensão em 
conformidade com as necessidades específicas e 
particulares de cada um de seus potenciais usuários.  
Todavia, esses ampliadores, dependendo de como são 
projetados, podem ter mais ou menos funções 
disponíveis; embora, em vias de regra, com um mesmo 
conjunto mínimo e comum de funcionalidades.  
 
É, portanto, um critério válido para determinar a 
qualidade e a aplicabilidade de um ampliador observar 
se a ferramenta proporciona ao usuário um leque de 
opções variadas, não restritas apenas às dimensões, 
cores e contrastes dos objetos ampliados, mas também 
envolvendo outros aspectos, tais como a adaptabilidade 
e a usabilidade da ferramenta.  
 
Nas próximas seções, são apresentados alguns tópicos 
importantes relacionados ao desenvolvimento da 
ferramenta xLupa, um ampliador de tela inteligente. 

 
3. xLupa: Fundamentos Metodógicos e o 
ambiente de desenvolvimento do xLupa 

 
3.1 Metodologia 
 
Muitas doenças oculares crônicas causam um déficit 
visual permanente e irreversível, afetando a qualidade 
de vida do paciente [9]. A baixa visão corresponde a 
um comprometimento importante da função visual, 
porém não equivalente à cegueira.  Baixa visão ou 
visão subnormal são termos rotineiramente 
empregados para definir a situação em que o olho está 
com uma de suas vias de condução do impulso visual 
alterada de maneira irreversível, cuja perda visual 
constitui um obstáculo para o desenvolvimento normal 
da vida do indivíduo e que precisa de correção 
especial.  Do ponto de vista clínico, a baixa visão é 
definida pela interpretação literal das tabelas de medida 
de acuidade visual. O problema se caracteriza pela 
impossibilidade de não se poder corrigir até 20/20 (1,0) 
o optotipo de Snellen com lentes corretoras comuns. 
 
A conduta e os tratamentos mais indicados poderiam 
ser assim resumidos [1]: (i) A visão não pode ser 
corrigida com métodos comuns; (ii) O objetivo das 
lentes corretoras deve ser a de aumentar o tamanho da 
imagem retiniana; (iii) A finalidade do tratamento 
consiste em utilizar a visão residual; (iv) Prescrição de 
lentes convencionais; (v) Prescrição de recursos de 
ampliação e (vi) Avaliação das necessidades 

educacionais e orientações ao professor do ensino 
regular. A prescrição de recursos de alta tecnologia 
para pessoas com baixa visão tem sido um caminho 
atualmente adotado por especialistas em oftalmologia.  
O bom rendimento da adaptação dos auxílios, para o 
qual a lupa eletrônica se revela uma ferramenta eficaz, 
depende de uma especificação criteriosa dos requisitos 
do sistema, bem como de um treinamento e adaptação 
do usuário, acompanhados por especialistas da área. 
 
Se para a oftalmologia, cuidados precisam ser tomados 
em relação às lupas eletrônicas, o mesmo se verifica se 
o seu uso tem finalidades pedagógico-educacionais.  
Sempre que num ambiente escolar são detectados 
alunos com algum grau de redução visual, a conduta 
mais indicada deve ser a de buscar e tentar garantir os 
recursos didáticos e pedagógicos que melhor atendam 
às necessidades destes indivíduos.  
 
Uma das principais dificuldades enfrentadas pela nossa 
equipe de trabalho está justamente no tratamento das 
imagens que propicie aos alunos uma apresentação 
confortável, isenta de distorções. Uma técnica bastante 
usada nesses casos é a chamada operação de 
reamostragem, também conhecida por zoom-in. Trata-
se de uma operação que consiste, basicamente, em 
adicionar linhas e colunas vazias na imagem original, 
aumentando sua resolução espacial. Cores, então, são 
atribuídas a estas linhas e colunas utilizando-se um dos 
seguintes métodos: (i) replicação do vizinho mais 
próximo, (ii) interpolação linear, (iii) interpolação bi-
linear ou interpolação bicúbica.  Em [7] é apresentado 
o resultado de um zoom-in a partir da replicação do 
vizinho mais próximo. Para um fator de ampliação 2x, 
o resultado encontrado é satisfatório. Entretanto, para 
fatores maiores, surgem blocos de cores homogêneas 
na imagem.  Melhores resultados seriam obtidos por 
meio do algoritmo fornecido em [4]. Este algoritmo 
utiliza o filtro espacial de Bartlett (interpolação 
bilinear) para implementar o zoom-in.  Os métodos de 
interpolação, em imagens, atuam como filtros passa-
baixas, atenuando as altas-freqüências nas imagens 
resultantes, causando um efeito de sombreamento na 
imagem. 
 
Como aqui o público-alvo aqui é tipicamente 
constituído por pessoas com baixa visão, torna-se 
necessário resgatar as altas-freqüências na imagem 
ampliada, caracterizadas pelas regiões de borda na 
imagem. Para tanto, filtros de realce ou detecção das 
bordas presentes na imagem digitalmente ampliada 
tornam-se aplicações imprescindíveis.  Um outro 
problema que aparece nesse tipo de processamento é o 
serrilhado (aliasing), no momento seguinte à 
ampliação da imagem. A solução desse problema é 
crítica. Seu custo computacional é alto e a aplicação 
em questão é dependente de respostas em “tempo-
real”.  Assim, a pesquisa e/ou desenvolvimento de um 
algoritmo de anti-aliasing eficiente é imprescindível.  
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Assim como com qualquer desenvolvimento de um 
software, também nesse caso a aplicação da 
Engenharia de Requisitos é uma atividade a ser 
considerada. A identificação dos requisitos funcionais 
e não funcionais é de extrema importância para o 
sucesso do sistema.   Feitas as especificações, o 
próximo passo é partir para a modelagem dos 
requisitos, para a qual podem ser aplicadas diferentes 
técnicas.  A linguagem UML, a Prototipação, os 
Padrões de Projetos bem sucedidos e o Ciclo de Vida 
Iterativo-Incremental formam diretrizes metodológicas 
modernas e bastante usadas, servindo como guia para o 
engenheiro de software na obtenção da melhor solução 
que seja, ao mesmo tempo, de qualidade, consistente e 
confiável. 
 
Aliado ao projeto arquitetural do sistema, é ainda 
necessário considerar os aspectos diretamente 
relacionados à Interface Humano-Computador. Fase do 
projeto que, baseada em diversas ciências do 
conhecimento, busca criar meios que facilitem o uso da 
ferramenta pelo homem, em outros termos a 
usabilidade.  A implementação, como etapa conclusiva, 
segue as regras e definições geradas pelas 
especificações. 
  
Sendo um dos pontos fortes defendidos no projeto, a 
adoção da filosofia de software de software livre é uma 
preocupação sempre presente. Para tanto, tecnologias 
que adotem esse paradigma de programação são 
investigadas e assumidas nesse trabalho, com destaque 
especial para as publicações feitas pelo grupo 
GNU/Linux. 
 
3.2 O ambiente de Desenvolvimento 
 
Tendo-se em vista requisitos tão peculiares e, ao 
mesmo tempo, tão complexos como os que cercam a 
construção de uma lupa eletrônica, uma prática muito 
comum tem sido lançar mão de ambientes de 
desenvolvimento.  Para o caso do xLupa, adota-se o 
GNOME (GNU Network Object Model Environment).   
 
GNOME provê um framework para a construção de 
software livre, com recursos de baixo e alto nível 
voltados para a ampliação de imagens. Nele, são 
encontrados procedimentos variados, que vão desde a 
programação mais direcionada à comunicação com o 
hardware, até a programação dos aplicativos. Através 
dele, é possível, p.ex., não só manipular as imagens 
relativamente ao seu posicionamento na tela, como 
também fixar os atributos (p.ex., contraste, fator de 
zoom, suavização, etc) necessários para as respectivas 
exibições das imagens.  A figura 1 fornece uma idéia 
de como é a sua estrutura modular.  

 

Fig. 1. O Ambiente GNOME  
 

Quatro níveis estruturam o ambiente: (i) Nível das 
Ferramentas (Tools Layer). Constituído por 
procedimentos que podem ser utilizadas tanto para a 
construção de aplicações acessíveis, quanto para os 
testes dos requisitos de acessibilidade; (ii) Nível da 
Aplicação (Application Layer). Fornece o suporte de 
acessibilidade para as aplicações. As aplicações podem 
ser construídas ou a partir de um conjunto de 
componentes denominados widgets, padrões do GTK+, 
que suportam as interfaces de acessibilidade definidas 
pela Accessibility Toolkit Application Programming 
Interface (ATK API); ou então, a partir de Java 
Accessibility APIs, caso as aplicações sejam 
desenvolvidas na plataforma Java.  Para qualquer dos 
casos, todas as aplicações se conectam às tecnologias 
assistivas através de interfaces que a própria AT-SPI 
exporta; (iii) Nível da plataforma das Tecnologias 
Assistivas (AT platform Layer).  Onde se encontra a 
Assistive Tecnology Service Provider Interface (AT-
SPI). É por meio desta interface que os projetistas 
conseguem integrar as diferentes tecnologias à sua 
ferramenta (leitores de tela, ampliadores, processadores 
de voz, dispositivos braille, mouses, joystick, sensores 
de movimento de olho, etc. ; (iv) Nível das 
Tecnologias Assistivas (AT Layer). Local onde ficam 
as tecnologias assistivas, propriamente ditas. É aqui, 
mais exatamente, que reside o xLupa. 
 

4. Modelando a ferramenta 
A modelagem segue a metodologia da Prototipação, 
fundamentada no processo iterativo-incremental [2].  
Além de questões técnicas mais relacionadas com a 
implementação de recursos para a acessibilidade, para 
o desenvolvimento do projeto xLupa outros aspectos 
são levados em consideração, tais como por exemplo, 
as diretrizes de usabilidade.  Para os projetos lógico e 
físico da ferramenta são aplicados os chamados 
Padrões de Projetos [3], posto que introduzem boas 
práticas de modelagem. 
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Conceitualmente, o xLupa se desenvolve com base em 
alguns requisitos, para os quais citam-se aqui apenas os 
mais relevantes: 
a. Ampliação de imagens, obtida a partir da 

magnificação de uma região específica da tela ou 
da tela inteira.  Para atender esse último requisito, 
a extensão Composite do X Window System 
(X11) é usada na implementação.  A principal 
finalidade dessa extensão é permitir o acesso ao 
conteúdo de uma janela “escondida”, bem como o 
envio de eventos produzidos pelo mouse para ela. 

b. Aplicação de técnicas para a suavização dos 
contornos e melhor definição das imagens após as 
ampliações [4] e [7]; 

c. Possibilidade de alteração de contraste, cor, 
luminosidade e outras características relacionadas; 
requisitos necessários para atender às diferentes 
necessidades dos usuários; 

d. Configuração do perfil do usuário, a partir da 
aplicação de técnicas de Inteligência Artificial [8], 
especialmente com vistas à adaptabilidade do 
sistema; 

e. Questões de Interface Homem Computador [5], 
como forma de assegurar, p.ex., o conforto e 
facilidade e a usabilidade da ferramenta. 

 
O xLupa é composto por três módulos principais (ver 
diagrama lógico na figura 2): (i) Magnifier; (ii) 
SystemEventListener e (iii) UserInterface,. Com o 
Magnifier, busca-se a simplificação das chamadas aos 
métodos usados para ampliação. As complexidades 
apresentadas, p.ex., pelo bonobo/CORBA e pelo 
Servidor Gráfico, ambos usados em nossa 
implementação, que, por uma questão de modularidade 
e estruturabilidade, são encapsuladas em métodos mais 
genéricos. Para o acesso às funções, são fornecidas 
APIs mais simples que tanto poderão servir para a 
ativação/desativação das ampliações, como para as 
mudanças de fatores de zoom e de contraste, p.ex. O 
SystemEventListener é o módulo responsável pelo 
recebimento dos eventos. É pelos eventos que o 
sistema consegue descobrir o que estaria se passando 
ao longo da execução da ferramenta. Para tanto, faz uso 
de uma interface provedora de informações, a AT-SPI. 
O módulo UserInterface é o que programa a interface 
com o usuário. Por meio dele, é possível especificar 
visualmente as configurações de ampliação (fator de 
zoom, modo de ampliação - tela inteira, meia tela e 
outros- e outras características relevantes  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. xLupa: Diagrama lógico 

 
5. Considerações Finais 

Dentre os principais resultados obtidos, citam-se a 
especificação dos requisitos funcionais e não 
funcionais do sistema, a modelagem e a implementação 
dos primeiros procedimentos para a ampliação das 
imagens.  Quanto à adaptabilidade do sistema, essa é 
uma questão sob investigação. Ainda não foi 
determinada a melhor técnica de IA; contudo, há fortes 
indícios pela adoção de uma solução híbrida, RNAs e 
Algoritmos Genéticos, embora não conclusivo. Esse 
projeto recebe financiamento do CNPq.  
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Resumo  
Implementar ferramentas de hardware e software para 

pessoas com necessidades especiais tem sido uma dass 

atividades de pesquisa muito relevante em diversas 

instituições de ensino tendo em vista a importância de 

se incluir socialmente essas pessoas. Este artigo discute 

a implementação de uma interface eletrônica que 

permite conectar e controlar até 30 sensores a um 

computador utilizando a linguagem de programação 

SuperLogo. Esse recurso tem possibilitado incorporar a 

uma maquete utilizada por pessoas cegas, sensores que 

possibilitam com que a percepção dos objetos feita via 

tato, seja acompanhada da pronúncia do nome deste 

objeto pelo computador. O artigo discute a utilização de 

um ambiente sensorial implementado nos âmbitos do 

projeto de pesquisa, “Desenvolvimento de Dispositivos 

Robóticos Integrando o Estudo de Cartografia Tátil e 

Geração de Material Didático para Portadores de 

Deficiência Visual”, financiado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 

 

1. Introdução 
À medida que os computadores se tornaram mais 

comuns e mais acessíveis, tem sido possível acoplar a 

estes um conjunto de ferramentas diferentes do 

tradicional teclado, vídeo, impressora, mouse, etc. Isso 

tem possibilitado, por exemplo, o desenvolvimento de 

pesquisas voltadas, mais especificamente, para pessoas 

com necessidades especiais como implementação de 

tecnologias de síntese de voz e de dispositivos Braille 

controlados por computador [1]. Nesse contexto, uma 

das linhas de pesquisa do Núcleo de Informática 

aplicada à Educação – NIED/UNICAMP vem se 

(preocupando) ocupando em desenvolver dispositivos 

robóticos com base em ferramentas computacionais que 

têm contribuído com o processo de ensino-

aprendizagem de pessoas com necessidades. Por meio 

do tato ou outros órgãos dos sentidos, essas pessoas têm 

conseguido utilizar artefatos que propiciam-nas 

interagir, de forma mais concreta, com o meio social 

onde estão inseridas.  

No contexto educacional, diferentes tipos de 

dispositivos podem ser desenvolvidos para pessoas com 

necessidades especiais, sendo que esses dispositivos 

devem guardar como característica principal a 

possibilidade de propiciar comunicação, representação e 

exploração do mundo em que essas pessoas vivem [2]. 

Essa característica, por sua vez, deve levar a um 

processo de interação com o dispositivo que favoreça e 

possibilite a aprendizagem. A implementação de 

ambientes de aprendizagem para pessoas com 

necessidades especiais significa, por um lado, 

desenvolver dispositivos robóticos que podem ser 

usados com propósitos educacionais e, por outro lado, 

desenvolver metodologias para a utilização desses 

dispositivos. No caso especifico do ambiente sensorial 

que será apresentado neste artigo, o sensor conectado ao 

objeto na maquete e, interfaceado com o computador, 

usando a linguagem de programação SuperLogo, 

permite com que o computador pronuncie o nome desse 

objeto sempre que o sensor for pressionado pelo dedo 

da pessoa. SuperLogo é uma versão da Linguagem 

Logo desenvolvida pela Universidade de Berkley -EUA, 

traduzida para o português pelo Núcleo de Informática 

Aplicada à Educação - NIED da Universidade Estadual 

de Campinas - UNICAMP. 

 Os sensores, que fazem parte de uma determinada 

maquete, são elementos que dão “voz” à maquete. Eles 

podem ser conectados a uma interface eletrônica que 

por sua vez se conecta ao computador. Os sensores não 

são exclusivos para uma especificada base de maquete, 

podendo ser utilizados em diferentes maquetes e/ou em 

diferentes posições na mesma maquete. Isso possibilita 

utilizar vários procedimentos metodológicos em uma 

única maquete, proporcionando ao aluno criar novos 

ambientes dentro da maquete.  

Do ponto de vista educacional esse recurso tem 

possibilitado desenvolver ambientes de aprendizagem 

onde os alunos cegos exploram, por exemplo, o mapa 

tátil de uma cidade. Além disso, o recurso tem 

possibilitado também, a esses alunos, gravarem 

informações sonoras no computador, nos ajudando 

assim a perceber o grau de compreensão que eles têm do 

espaço geográfico em que habitam. 

O artigo está organizado da seguinte maneira: item 2, 

breve descrição do ambiente de processamento com 

base em sensores; item 3, implementação da interface 
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eletrônica e do programa básico para controle de 

sensores via computador; item 4, exemplo de uso da 

interface do ambiente sensorial no contexto 

educacional; item 5, considerações finais. 

 

2. Descrição do Ambiente Sensorial 
O ambiente sensorial possibilita incorporar sensores a 

uma Maquete Tátil, para pessoas cegas, permitindo com 

que a percepção/leitura de legendas em Braille, 

relacionadas aos objetos da Maquete seja acompanhada 

da pronúncia do nome desse objeto pelo computador. 

Quando pressionado o sensor conectado/associado a um 

objeto da maquete a pessoa poderá ter, como 

realimentação, a informação sonora relacionada ao 

nome desse objeto. Esta informação sonora pode ser 

modificada e caso seja substituído um determinado 

objeto da maquete esta modificação é feita gravando-se 

e associando-se ao programa que controla/ativa o sensor 

um arquivo de som. A figura 1 representa uma maquete 

em construção contendo quatro sensores. 

 

 

 
Fig. 1. Maquete com sensores. 

 

 

3. Interface Eletrônica e Programa de 
Controle  

A interface eletrônica que controla os sensores é o meio 

de comunicação entre a maquete e o computador. Ela é 

constituída da placa de circuito impresso, na qual são 

montados os componentes eletrônicos, cabos e 

conectores, conforme mostra a figura 2. 

 

 
Fig. 2. Placa da Interface Eletrônica. 

 

Os componentes foram acondicionados em uma caixa 

de acrílico transparente constituindo o dispositivo 

eletrônico denominado de Interface de Hardware para a 

Porta Serial (IHPS), conforme mostra a figura 3. 

 
 

 

Fig. 3. Interface de Hardware para a Porta Serial (IHPS). 

 

 

Procedimentos SuperLogo para sensores 
Originariamente o SuperLogo não dispõe de comandos 

e funções específicas para o controle dos dispositivos 

robóticos. Assim, tais comandos são desenvolvidos de 

modo a atender uma determinada situação procurando 

preservar a estética Logo sendo, portanto facilmente 

compreendidos por usuários que tenham alguma 

familiaridade com computadores, dispensando a 

necessidade de conhecimentos técnicos relacionados à 

comunicação com o hardware.  

O procedimento desenvolvido com o SuperLogo para 

leitura do estado dos sensores conectados à IHPS 

denomina-se sensor e tem como parâmetro o valor 

numérico do sensor cujo estado se deseja conhecer. Se o 

sensor estiver ativado, a função sensor retorna 

verdadeiro, caso contrário retorna falso. A sintaxe do 

procedimento é: 

 

Sensor <número do sensor> 

 

Por exemplo, para identificar o estado do sensor 

conectado à entrada 1 da interface de hardware e exibir 

seu estado, a sintaxe é: 

 

Mostre sensor 1 

Utilizando os procedimentos SuperLogo para sensor 
Um exemplo de utilização do procedimento sensor é 

apresentado abaixo: 

 

mostre "sensor: 

se sensor 1 [mostre "ativado] [mostre "desativado] 

 

Para realizar o exemplo acima é preciso ter um sensor 

conectado à entrada 1 da IHPS. Ao executar essa 

seqüência de comandos será exibida a mensagem 

“sensor: ativado”, se o sensor estiver em nível lógico 1. 

A mensagem “sensor: desativado” será apresentada caso 

o sensor esteja em nível lógico 0. 

Procedimentos SuperLogo para a IHPS 
A IHPS foi projetada para ser utilizada nas maquetes 

capturando os dados provenientes de sensores e 

direcionando esses dados para o computador. A IHPS 

Sensores 

Entrada 1 

Entrada 30 
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comunica-se com o computador PC por intermédio da 

porta serial (RS232) e dispõe de recursos para receber 

dados provenientes de trinta sensores digitais a base de 

chaves NA (Normalmente Abertas). A alimentação da 

IHPS e dos sensores é feita por uma fonte de 

alimentação e 5 volts ou por uma bateria. 

A comunicação entre os sensores, conectados a 

interface, e o computador se dá por meio da interface 

serial padrão RS232C. O modelo adotado para troca de 

dados entre o computador e a interface foi o 

solicita/recebe dado. Foi implementado no programa do 

microcontrolador uma rotina que aguarda o envio de um 

cabeçalho, e a instrução de leitura do sensor e o número 

do sensor que será lido [3]. Ao receber esse conjunto de 

dados a interface obtém o estado do sensor e o envia 

para o computador que realizou a solicitação. Na Tabela 

1 está representada a rotina utilizada no SuperLogo para 

abrir a porta de comunicação serial, configurá-la, enviar 

os dados e finalmente fechar a porta. 

 

abraporta "com1 

Mudemodoporta"com1:9600,n,8,1 

atribua"y escrevacaractereporta ascii"s 

atribua"y escrevacaractereporta ascii"m 

atribua "y escrevacaractereporta ascii "l 

atribua "y escrevacaractereporta 15 

espere 50 

mostre leiacaractereporta 
Fecheporta 

Tabela 1. Procedimento para comunicação serial. 

 

Para que o usuário possa desenvolver seus programas 

sem se preocupar com os aspectos computacionais 

relacionados à comunicação serial entre interface e 

computador, foi desenvolvido um procedimento que 

segue a estética Logo. Este comando denominado 

sensor tem como parâmetro o número do sensor que se 

deseja conhecer o estado. Exemplo de utilização: 

 

mostre sensor 3  

 

A linha de comando acima exibe o estado do sensor 

conectado à entrada 3 da interface serial. Caso o sensor 

esteja pressionado é retornado verdadeiro, e falso se o 

sensor estiver liberado. 

 

(parece que está repetido esse trecho) 

 

A partir do comando sensor pode-se construir 

programas mais elaborados que executam ações ou 

comandos a partir do estado dos sensores. Por exemplo, 

pode-se criar lista de comandos que irão executar um 

som ou carregar uma imagem na tela do computador se 

um determinado sensor estiver pressionado. O exemplo 

a seguir demonstra esta funcionalidade. 

 

se sensor 10[ lista de comando] 

 

A integração do comando sensor com os demais 

comandos do SuperLogo possibilita a implementação de 

programas com flexibilidade para explorar os mais 

diversos conteúdos. O procedimento apresentado na 

tabela 1 funciona como camada de software não 

acessível ao usuário, porém fundamental para permitir o 

acionamento de dispositivos robóticos conectados ao 

computador. 

 

4. Uso do Ambiente Sensorial 
Para os alunos cegos ampliarem seus conhecimentos 

sobre o espaço geográfico em que vivem e atuam é 

fundamental que eles sejam alfabetizados 

cartograficamente. Geralmente os alunos não possuem 

domínio espacial de todo ambiente ao seu redor e, por 

isso, usam pontos de referência elementares para sua 

localização e orientação. Nesse sentido, o uso de 

maquetes tem servido como forma de representação, 

que permite discutir questões sobre localização, 

projeção (perspectiva), proporção (escala) e simbologia. 

Além disso, sempre é possível desenvolver as noções 

básicas, como localização, redução de escala ponto de 

vista, orientação e projeção a partir de atividades que 

sugerem questões significativas para os alunos [4]. 

Nesse contexto, para a aprendizagem de conceitos 

geográficos e ambientais para os grupos de alunos 

foram desenvolvidas fichas com sensores. Utilizou-se 

para a construção dessas fichas base de madeira com 

orifícios, borracha EVA, sensores, no ambiente de 

programação do SuperLogo. 

Na base de madeira foram colados 4 quadros feitos com 

borracha EVA. Cada quadro possuía um sensor e 

permitia a inserção de material impresso em Braille e/ou 

convencional, conforme mostra a figura 4. 

 

 
Fig. 4. Fichas com sensores 

 

A programação em SuperLogo, para acionamento do 

sensor possibilita associar sons, que ao toque de um 

determinado sensor, seja pronunciado pelo computador 

uma determinada frase. Propiciando assim uma 

associação de imagem da tela do computador com o 

som. No estudo desenvolvido as frases eram gravadas 

no computador pelos próprios alunos utilizando o 

recurso de gravação de som do Windows. Na execução 

do procedimento elaborado para uma determinada frase, 

o SuperLogo importava esse som, do Windows. Isso foi 

uma das atividades relativamente fácil realizada pelos 

alunos cegos em função da não complexidade, 

demonstrada por eles, em aprender SuperLogo. O 

material impresso usado nas aulas com os grupos de 

Texto escrito 

em Braille 

Sensor 
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alunos abordava conceitos referentes à degradação 

ambiental, uso e ocupação do solo, poluição, dentre 

outros. 

 

5. Considerações Finais 

A utilização de maquetes táteis com recursos sonoros 

fez com que propiciássemos aos alunos cegos, melhores 

condições para o aprendizado de conceitos referentes as 

Ciências Geográficas, Cartográficas e Ambientais. As 

maquetes táteis com recursos tecnológicos são 

instrumentos eficazes para a ampliação do 

conhecimento dos alunos, com ou sem necessidade 

especiais, sobre o local em que vivem e atuam, por 

tornarem os conceitos geográficos e cartográficos mais 

concretos. Entretanto, é importante salientar que, 

sempre que possível, as atividades de sala de aula 

devem ser acompanhadas de trabalho de campo para 

que o aluno se sinta mais seguro, integrado e valorizado 

socialmente à medida em que consiga estabelecer, de 

forma concreta e contextualizada uma relação entre a 

sala de aula e outros espaços geográficos que fazem 

parte da sua vida. 

O estudo demonstrou que a implementação da interface 

eletrônica para conexão dos sensores e o ambiente de 

controle dessa interface no SuperLogo se constituem em 

ferramentas auxiliares no aprendizado de conceitos de 

programação. A implementação de maquetes e da 

interface eletrônica, de baixo custo, confeccionados com 

material existente no mercado nacional pode ser 

considerado um avanço no que diz respeito à construção 

de artefatos que propiciam a acessibilidade para pessoas 

com necessidades especiais.  
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Resumo 
 A maioria dos portadores de Síndrome de Down 

apresenta atraso mental leve ou moderado. Esta 

pesquisa objetiva a estimulação do desenvolvimento 

cognitivo de crianças e adolescentes acometidos por 

essa doença proporcionando exercícios que trabalhem a 

atenção e a memória de curto prazo. Os exercícios são 

realizados de uma maneira lúdica, pressionando botões 

que produzem sons diversos, frases musicais e acionam 

três jogos. O primeiro para estimular a atenção e a 

memória de curto prazo utiliza um microcontrolador 

8051 onde sequências são registradas pelo terapeuta. 

Seis botões emitindo sons associados à figuras 

apresentam cada sequência e o usuário deve reproduzi-

la na ordem correta. O microcontrolador registra a 

quantidade de vezes em que há erro na execução, ou 

proporciona uma música quando se ganha o jogo. O 

segundo dispositivo, que utiliza o ritmo para auxiliar a 

memorização, é composto por seis interruptores 

coloridos, ligados a um computador portátil. Para este 

dispositivo foi criado um jogo em linguagem Delphi 

onde o usuário deve reproduzir uma sequência seguindo 

o ritmo da musica. O terceiro dispositivo, destinado a 

evidenciar a força com a qual a criança pressiona um 

acionador, é formado por um sensor, um amplificador 

operacional, uma interface e um computador portátil. 

Um programa em linguagem Delphi simula um 

ambiente de discoteca. Para manter a discoteca 

funcionando o usuário deve controlar a força com a qual 

pressiona o sensor. Os dispositivos foram testados por 

voluntários portadores da síndrome de Down, sendo 

comprovada a atratividade exercida por jogos musicais 

sobre esse público. 

 

1. Introdução 
A Síndrome de Down causada por uma trissomia do 

cromossomo 21, devido à existência de um cromossomo 

21 a mais, acarreta um atraso no desenvolvimento das 

funções motoras e mentais. Um bebê com Síndrome de 

Down é pouco ativo, com moleza denominada 

hipotonia. A hipotonia diminui com o tempo, e a criança 

vai conquistando, embora mais tarde que as outras, as 

diversas etapas do desenvolvimento: sustentar a cabeça, 

virar-se na cama, engatinhar, sentar, andar e falar. 

Crianças portadoras de Síndrome de Down têm 

dificuldade em memorizar tarefas que foram realizadas 

em um curto espaço de tempo, limitações em organizar 

atos cognitivos e condutas que exigem perspectiva de 

tempo. A criança não consegue adotar uma estratégia de 

memória para reter a informação sinestésica dos 

movimentos pré-estabelecidos [1]. 

As limitações trazem consigo preconceitos aos quais o 

indivíduo portador de necessidades especiais está 

sujeito, mas que o desenvolvimento de recursos pode 

ajudar a combater. Quando lhe são dadas às condições 

para interagir e aprender, o portador de deficiência mais 

facilmente poderá relacionar-se e competir em seu meio 

com recursos mais poderosos, proporcionados pelas 

adaptações de que dispõe. Portanto desenvolver 

recursos de acessibilidade seria a maneira concreta de 

neutralizar as barreiras e inserir esse indivíduo em 

ambientes ricos para a aprendizagem [2]. Alguns 

trabalhos apresentam dispositivos baseados no sensor de 

força FSR para avaliar a força dos membros superiores 

e inferiores assim como proporcionar um melhor  

diagnostico [3] [4]. Entretanto, ainda são poucos os 

brinquedos desenvolvidos para auxiliar a reabilitação 

[5]. 

Uma reabilitação bem sucedida resulta de uma 

combinação de três abordagens: redução da 

incapacidade, aquisição de novas estratégias e 

habilidades, através das quais o impacto da 

incapacidade possa ser minimizado e a alteração do 

ambiente, inclusive do comportamento das pessoas não 

deficientes, de modo que a incapacidade não constitua 

mais impedimentos [2]. 

A reabilitação dos portadores de Síndrome de Down dá-

se através de programas e exercícios que estimulem o 

desenvolvimento motor e mental. Neste trabalho é 

desenvolvido um dispositivo musical para estimular o 

desenvolvimento cognitivo e psicomotor de pessoas 

portadoras de Síndrome de Down oferecendo estímulos 

auditivos e visuais para reforçar as capacidades 

mnemônicas. 
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2. Materiais e Métodos 
O dispositivo, um controlador de sequências, é formado 

por uma interface com seis interruptores com figuras de 

bichos, ligados a um circuito baseado em um 

microcontrolador e um sistema gravador e reprodutor do 

som de cada animal. O programa para gerenciar as 

sequências e calcular os resultados foi desenvolvido em 

linguagem assembly. 

O dispositivo é programado pelo terapeuta que 

pressiona os interruptores na sequência desejada, 

gerando sons que ficam armazenados no 

microcontrolador. A criança deve repetir essa sequência. 

Quando acertar, o circuito reproduz o som planejado 

comprovando o acerto, caso contrário uma mensagem 

de erro é mostrada e o programa retorna a fase inicial. 

Para implementar o dispositivo foi utilizado um circuito 

baseado em um microcontrolador da Atmel família 

AT89s8282, que utiliza uma memória de programa 

(ROM) para ler as instruções e uma memória (RAM) 

para armazenar temporariamente as informações de uso 

próprio das instruções. Para registrar os diferentes tipos 

de sons, foi utilizada uma placa de som projetada para o 

CHIP ISD2560p. O som é registrado em barramentos de 

dados através de um microfone de eletrodo, com 

duração máxima de 60 segundos. Para a gravação foram 

utilizados dois chips ISD2560p. Em um dos chips foram 

gravados sons de animais, um som de indicação de erro 

e uma música para o final correto. 

No outro chip foram registrados apenas a indicação de 

erro e a música para o final correto para permitir realizar 

o exercício sem sons. 

Seis interruptores do tipo push bótton foram dispostos 

em caixas plásticas pretas de dimensões 5,8 cm x 7,3 cm 

sobrepostas a placas de isopor revestidas por uma 

camada de contact na cor preta. Na superfície de cada 

caixa plástica fixamos com velcro, figuras de EVA, 

animais (cavalo, cachorro, gato, porco, vaca e leão) 

(fig.1), que podem ser substituídos por alfabeto e 

números). 

 

 
Fig. 1. Interface com figuras de animais 

 
O circuito e a placa de som foram acomodados em uma 

caixa plástica preta de dimensões 13x34. No painel, um 

display LCD e quatro leds de alta intensidade 

correspondem aos interruptores, Um “push bótton” 

preto permite registrar a sequência, e um vermelho dá 

início a sequência. 

Um programa em linguagem Assembly registra a 

quantidade de interruptores pressionados para formar 

uma sequência, armazena esses dados no 

microcontrolador e permite a reprodução quando a 

ordem é correta. Quando o interruptor é pressionado, 

sua localização é registrada e o programa busca o som 

correspondente, armazenado no chip. Caso a sequência 

executada não seja a escolhida, o programa gera uma 

mensagem de erro e retorna para o início, e assim 

sucessivamente a cada erro cometido registrando a 

quantidade destes. Quando o usuário reproduz 

corretamente a sequência, o programa encerra 

automaticamente o jogo, gerando uma mensagem de 

acerto e tocando uma música. 

 

3. Resultados 
O objetivo dos exercícios realizados é fazer com que os 

usuários trabalhem a atenção e a memória de curto 

prazo na primeira fase, a memória auditiva e visual na 

segunda fase e a memória de retenção na terceira fase. 

Para os testes foram planejadas oito sequências de 

exercícios sendo as quatro primeiras sequências 

realizadas com três interruptores colocados em linha, na 

ordem cachorro, vaca, leão e as quatro últimas com 

quatro interruptores colocados também em linha, na 

sequência cachorro, vaca, leão e cavalo. 

Na primeira fase, o terapeuta apertou uma sequência de 

botões que emitiram os sons associados às imagens 

coladas neles e solicitou que a criança a repetisse. Cada 

vez que a criança apertava um botão fora da sequência 

uma mensagem de erro era emitida e ela tinha 

oportunidade para recomeçar. No último exercício, após 

o terapeuta demonstrar a sequência e antes do usuário 

repetir a mesma, lhe foi feita uma pergunta qualquer 

para testar sua memória de curto prazo. 

Na segunda fase, realizada em dia posterior, com o 

mesmo grupo que já tinha feito os exercícios, foi 

solicitado que o jogador ficasse de costas para o 

dispositivo durante a demonstração. O terapeuta apertou 

os botões na sequência oito já realizada anteriormente e 

a criança que somente escutou os sons dos bichos, teve 

que repeti-la. O mesmo foi feito com a sequência dois. 

Na terceira fase, foi retirado o som correspondente aos 

animais colados nos interruptores deixando apenas as 

musicas que indicam quando o usuário errou a 

sequência ou a acertou. Nesta fase foram utilizados as 

mesmas sequências da primeira fase. 

Os testes foram realizados por três grupos. Sendo o 

primeiro grupo formado por três crianças portadoras de 

deficiência mental não portadoras de Síndrome de 

Down com idade entre doze e quatorze anos. O segundo 

grupo com três crianças portadoras de Síndrome de 

Down de grau moderado e leve com idade entre dez e 

quatorze anos, o terceiro grupo com dois sujeitos 

portadores de Down com idades de dezesseis e vinte e 

sete anos. 

 

 

 

AH-224



Tabela 1. usuários, idade, sexo, categoria e grau de eficiência. 

Legenda: F- Feminino  – M Masculino – SD – Síndrome de 

Down – DM Deficiência Mental – M – Moderado – L Leve. 

 

Usuário Seq 

1 
Seq 
2 

Seq 
3 

Seq 
4 

Seq  
5 

Seq 
6 

Seq  
7 

Seq  
8 

1 3 1 3 2 2 1 3 5 

2 N

C 

1 3 1 3 1 2 3 

3 1 1 2 1 3 1 2 3 

4 N

C 

1 3 2 NC 3 NC 4 

5 3 1 3 2 3 1 3 NC 

6 2 1 2 3 NC 1 3 NC 

7 3 1 3 2 3 1 3 4 

8 3 1 3 2 4 1 2 3 

Tabela 2. desempenho de cada usuário na primeira fase. 

Legenda: U Usuário – Seq. Sequência – NC Não conseguiu – 

1 acerto na primeira tentativa – 2 acerto na segunda tentativa – 

3 acerto na terceira tentativa – 4 acerto na quarta tentativa – 5 

acerto na quinta tentativa. 

 

A tabela 2 mostra que as sequências 2 e 6 foram 

facilmente realizadas porque seguiam a ordem dos 

botões. Ao intercalar os botões, os três grupos 

apresentaram uma quantidade de erros maior. A 

sequência 8 apresenta o desempenho mais baixo devido 

à pergunta feita pelo terapeuta. Nesse caso, os grupos 

tiveram dificuldade em lembrar a sequência. Muitas 

lembrando apenas dos três últimos botões pressionados 

pelo terapeuta na demonstração. 

Os resultados da segunda fase que retiram os estímulos 

visuais estão na tabela 3. 

 

 

Usuário 

 

Sequência 2 

 

Sequência 8 

1 1  3 

2 1  2 

3 1  1 

4 1  3 

5 1 3 

6 1 3 

7 1 2 

8 1 3 

Tabela 3: desempenho do usuário na segunda fase 

Na segunda fase o desempenho foi bem melhor já que 

as sequências tinham sido treinadas o dia anterior. 

O fato de não ver o bicho que emitia som não 

atrapalhou os jogadores. 

Os resultados da 3º fase que retira o estímulo auditivo 

estão na tabela 4. 

 
Usuário Seq 

1 
Seq 
2 

Seq 
3 

Seq 
4 

Seq 
5 

Seq 

6 
Seq 
7 

Seq 
8 

1 2 1 3 2 3 1 3 3 

2 2 1 1 2 3 1 2 3 

3 1 1 1 2 2 1 2 2 

4 3 1 3 2 3 2 3 3 

5 2 1 3 3 4 1 3 4 

6 2 1 3 3 3 1 4 3 

7 3 1 2 1 4 1 4 5 

8 2 2 3 3 4 4 3 4 

Tabela 4. desempenho do usuário na terceira fase. 
 

Na terceira fase, já familiarizados com o dispositivo, os 

três grupos apresentaram um ótimo desempenho, porém 

esperando que o som fosse reproduzido ao pressionar o 

botão. 

 

4. Conclusão 
A associação de figuras com seus respectivos sons, 

utilização de animações e cores proporciona melhor 

interação entre os dispositivos e o usuário, tornando a 

prática do exercício mais prazerosa. 

O dispositivo desenvolvido nessa pesquisa deverá 

auxilia os portadores de Síndrome de Down a interagir 

com o meio exterior os recursos audiovisuais e o 

computador com várias vias (imagem, animação, efeitos 

especiais, entre outros) permitem organizar ou planejar 

uma nova conduta. 

Os dispositivos mostraram-se versáteis podendo ser 

utilizados em diversas funções, terem as sequências 

mudadas em função das necessidades, apresentando 

resultados satisfatórios para o objetivo proposto, tendo 

uma ótima aceitação por parte dos deficientes. 

Os dispositivos poderão ser utilizados no processo de 

reabilitação do desenvolvimento cognitivo e 

estimulação da memória, utilizado no ensino e 

aprendizagem. 
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Resumo 
Este software tem por objetivo auxiliar alunos com 

necessidades educacionais especiais que fazem do 

computador seu meio de comunicação e seu caderno 

escolar, como é o caso de pessoas com Paralisia 

Cerebral. A Paralisia Cerebral (PC) representa uma 

condição médica especial que afeta tanto aspectos 

motores como de desenvolvimento cognitivo. O 

ambiente que está sendo desenvolvido para Web 

possibilitará aos alunos com NEE a inclusão escolar e 

uma melhor forma de comunicação com o professor, 

além de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e 

no seu material didático-pedagógico. Através deste 

ambiente o professor disponibilizará o material de sua 

disciplina para uma determinada turma, para 

determinados alunos ou toda a turma. Os alunos terão 

acesso a esses materiais no momento em que abrirem 

seus “cadernos eletrônicos”. Neste artigo 

apresentaremos a proposta de um caderno eletrônico 

que auxilie, no processo de aprendizagem, pessoas com 

P.C. no ambiente escolar. 

 

1. Paralisia Cerebral 
Paralisia Cerebral é o termo genérico para uma 

variedade de sinais motores não-progressivos, 

decorrentes de uma lesão que impede o 

desenvolvimento do sistema nervoso central ainda no 

útero, durante o parto ou nos primeiros anos de vida. 

Esta enfermidade é a mais freqüente causa de 

incapacidade na infância. Apesar de ser uma lesão 

estática, os sintomas neurológicos são progressivos e as 

manifestações motoras podem ser associadas com 

sintomas sensitivos, déficit intelectual, epilepsia ou 

alterações comportamentais [1].  

A Paralisia Cerebral atinge diversas regiões do cérebro; 

dependendo de onde ocorrer à lesão e da quantidade de 

células atingidas, diferentes partes do corpo podem ser 

afetadas, alterando o tônus muscular, a postura e 

provocando dificuldades funcionais nos movimentos. 

Pode gerar movimentos involuntários, alterações do 

equilíbrio, do caminhar, da fala, da visão, da audição, da 

expressão facial. Em casos mais graves pode haver 

comprometimento mental. O termo Cerebral quer dizer 

que a área atingida é o cérebro (Sistema Nervoso 

Central - S.N.C.) e a palavra Paralisia refere-se ao 

resultado do dano ao S.N.C., com conseqüências 

afetando os músculos e sua coordenação motora, dos 

portadores desta condição especial de ser e estar no 

mundo. 

Paralisias cerebrais não são doenças, mas uma 

condição médica especial, (que freqüentemente ocorre 

em crianças), antes, durante ou logo após o parto, e 

quase sempre é o resultado da falta de oxigenação ao 

cérebro, não existindo dois casos semelhantes, pois 

algumas crianças têm perturbações sutis, quase 

imperceptíveis, aparentando serem "desajeitadas" ao 

caminhar, falar ou usar as mãos, enquanto que as 

submetidas a lesões cerebrais mais graves, a exemplo de 

casos de anóxia neonatal, podem apresentar 

incapacidade motora acentuada, impossibilidade de 

falar, andar e se tornam dependentes para as atividades 

cotidianas. As crianças afetadas por Paralisias Cerebrais 

têm uma perturbação do controle de suas posturas e dos 

movimentos do corpo, como conseqüência de uma lesão 

cerebral. 

De acordo com Andrade [2], “dependendo do local que 

as lesões e áreas do cérebro foram afetadas, as 

manifestações podem ser diversificadas. Nas paralisias 

cerebrais, há uma confusão de mensagens entre o 

cérebro e os músculos”. 

Desde o aparecimento da afecção na literatura médica 

(John Little, apud Leitão [3]) um considerável caminho 

foi percorrido no sentido de reconhecê-la como um 

importante problema médico e social. Conforme 

Heidrich [4] nas últimas décadas, os trabalhos 

científicos vêm sinalizando que fatores de risco materno 

ou na gestação contribuem para um trabalho de parto 

complicado, levando muitas vezes a anóxia peri-natal 

e/ou a um índice de Apgar baixo, que isoladamente não 

podem responder como causa da P.C., exceto quando 

fazem parte de um quadro mais complexo como a 

Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica (EHI), que sem 

dúvida é a causa de vários quadros que conhecemos. No 

Brasil, o serviço de saúde e o poder sócio-econômico 

mantêm diferenças importantes no atendimento pré e 

peri-natal; portanto, ainda temos seqüelas do 

atendimento deficiente, desde gestações de alto risco 

mal orientadas até a ausência do pediatra na sala de 

parto, fundamental para a prevenção de problemas 

respiratórios, metabólicos, etc., capaz de minimizar 

problemas futuros. 

Para Andrade [2] o termo "Paralisia Cerebral" se tornou 

clássico, porém não é o mais adequado, já que na 

realidade o cérebro não se encontra paralisado, e sim 
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impossibilitado de comandar adequadamente a função 

motora. O correto seria "Doença Motora de Origem 

Cerebral" (D.M.O.C.), como a doença já é conhecida 

internacionalmente. A D.M.O.C. ou Paralisia Cerebral 

pode ser causada por múltiplos fatores sendo estes 

divididos em 3 grandes grupos, que são: Fatores Pré-
Natais: que aparecem antes do nascimento 

principalmente por doenças infecciosas contraídas na 

gravidez; Fatores Peri-Natais, que são as complicações 

da hora do parto, (como exemplo, cita-se a baixa de 

oxigenação cerebral) e os Fatores Pós-Natais, que 

podem ser infecções que atacam o SNC após o 

nascimento da criança. Devido às deficiências motoras, 

os portadores de P.C. apresentam uma imobilidade que 

pode variar conforme a gravidade do quadro, podendo 

causar alterações de coluna, acúmulo de secreções 

respiratórias, prisão de ventre, etc. Como o organismo 

destas pessoas é debilitado acabam contraindo com mais 

facilidade doenças comuns da infância, só que nesse 

caso podendo ser fatais, ainda mais se não receberem 

atendimento médico adequado. Além dos problemas já 

citados, muitos apresentam crises convulsivas-

epilépticas e, alguns têm crises de agitação psicomotora, 

hetero e/ou auto-agressividade, depressão, exigindo 

cuidados maiores para evitar que se machuquem. 

Quanto à cognição, muitos possuem inteligência 

normal, mas não conseguem expressá-la adequadamente 

devido às dificuldades de linguagem, e, portanto, estes 

entendem tudo o que se passa à sua volta e consigo 

mesmo, sem poder se comunicar. 

O atendimento a uma criança com Paralisia Cerebral é 

difícil e envolve inúmeras condutas específicas. Todas 

as pessoas que ficarem em contato com uma criança 

com P.C., devem desempenhar um papel muito 

importante e decisivo para o bem estar físico e social. A 

equipe e a família trabalhando juntas, podem dar a 

criança as melhores oportunidades para o 

desenvolvimento de suas capacidades, quaisquer que 

sejam suas limitações físicas. 

 

2. Educação Inclusiva 
A inclusão é uma inovação, cujo sentido tem sido muito 

distorcido e um movimento muito polemizado pelos 

mais diferentes segmentos educacionais e sociais. 

Inserir alunos com problemas, permanentes ou 

temporários, mais graves ou menos severos no ensino 

regular nada mais é do que garantir o direito de todos à 

educação [5]. Temos que mostrar que há possibilidade 

de inclusão se fizermos uma transformação nas escolas, 

onde se vise atender aos princípios deste novo 

paradigma educacional. Já para Mantoan [6] e Sassaki 

[7], a inclusão é o processo pelo qual a escola se adapta 

juntamente com o aluno, portador de deficiência, para 

poder incluir. Essa preparação deverá ocorrer em sala de 

aula, nos setores operacionais da escola e na própria 

comunidade. Devendo haver uma ação conjunta do 

diretor e dos professores da escola, autoridades 

educacionais e representantes da comunidade. 

No dicionário brasileiro da Língua Portuguesa 

Michaelis, inclusão quer dizer inserir, ato ou efeito de 

incluir-se, mas inclusão quer dizer algo a mais, se refere 

à combinação, compreensão, envolvimento, continência, 

circunvizinhança. Significa que temos que unir todos os 

conceitos relativos à educação: dos professores, pais e 

alunos; temos que defender e praticar a inclusão como 

sendo todas as formas pelas quais concretiza-se a luta 

contra a exclusão. 

As escolas inclusivas propõem um modo de se constituir 

o sistema educacional que considera as necessidades de 

todos os alunos e que é estruturado em função dessas 

necessidades. A inclusão causa uma mudança na 

perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar 

somente os alunos que apresentam dificuldades na 

escola, mas apóia a todos: professores, alunos, pessoal 

administrativo, para que obtenham sucesso na corrente 

educativa geral (p.121 [5]). 

A educação inclusiva possui um grande desafio, que 

consiste no rompimento de preconceitos em relação a 

estas pessoas que em nossa mentalidade, são diferentes 

de nós por não possuírem as mesmas características, e 

vai permanecer assim, até que em algum momento da 

nossa vida aconteça algo que seja semelhante, fazendo-

nos refletir que é uma circunstância de todos nós. 

O desenvolvimento das escolas inclusivas, capazes de 

sustentar recursos educativos com sucesso para todos os 

alunos, passa necessariamente pela definição de uma 

ação educativa diferenciada dos mais variados 

contextos. E para que uma gestão seja diferenciada, com 

ações pedagógicas inclusivas é preciso que a escola 

estabeleça uma filosofia baseada nos princípios 

democráticos e igualitários de inclusão, de inserção e a 

provisão de uma educação de qualidade para todos os 

alunos. Heidrich (p.36[4]) diz que “o processo de 

inclusão se refere a um processo educacional que visa 

estender ao máximo a capacidade da criança portadora 

de deficiência na escola e na classe regular. Envolve 

fornecer o suporte de serviços da área de Educação 

Especial através dos seus profissionais. A inclusão é um 

processo constante que precisa ser continuamente 

revisto.” 

Conforme Rech [9], por educação inclusiva se entende o 

processo de inclusão de pessoas com necessidades 

especiais ou de distúrbios de aprendizagem na rede 

comum de ensino da pré-escola até o fim. Através dela 

se privilegiam os projetos de escola, onde deve haver 

um direcionamento para a comunidade que permita a 

escolarização o mais próximo da normalidade de todas 

as crianças e que esta escola seja líder em relação às 

demais, evidenciando a vanguarda do processo 

educacional. Que todas as crianças atinjam seu potencial 

máximo, observando as suas necessidades. 

Os trabalhos com crianças deficientes devem 

oportunizar a cooperação e a colaboração em rede, onde 

haja a mudança de posições e relacionamento 

professor/aluno. Integrada à comunidade, tem nos pais a 

parceria fundamental para a criação de um ambiente 

educacional flexível. Nesse processo, discussões com a 
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equipe técnica, professores e pais fundamentam as 

estratégias de modificação, revendo os critérios de 

avaliação e criando condições físicas para o acesso 

destes alunos à escola. A continuidade dos estudos por 

todos os integrantes deste processo educacional é de 

fundamental importância. 

A inclusão, segundo Rech [9], significa atender os 

estudantes com necessidades especiais perto de onde 

moram, ampliando o acesso deles às classes comuns, 

tendo a percepção de que as crianças podem aprender 

juntas, mesmo possuindo objetivos e processos 

diferentes. E os professores da classe comum propiciar 

suporte técnico, fazendo com que os mesmos 

estabeleçam formas criativas na atuação do seu papel 

para com as crianças portadoras de deficiência, 

propiciando a elas um atendimento integrado. 

E o conceito de inclusão não é, levar as crianças às 

classes comuns sem que exista o acompanhamento do 

professor especializado, ignorando as necessidades 

particulares de cada uma. Nem fazer com que elas 

sigam um processo geral (único) de desenvolvimento, 

pois esperar que os professores de classe regular 

ensinem as crianças com necessidades especiais sem 

nenhum suporte técnico, assim como extinguir o 

atendimento da educação especial antes do tempo 

necessário, não trará nenhum benefício a este educando 

[9]. Dentro do conceito de inclusão acredita-se, que os 

alunos com NEE devam ser atendidos próximos de suas 

moradias; por isso a necessidade de todas as escolas 

estarem preparadas para receber tais alunos em suas 

instituições, com estrutura ergonômica adequada, 

suporte técnico aos professores e estudos de formas 

criativas de educação e integração com todos os pais. 

 

3. Informática na Educação e o uso das 
Tecnologias Assistivas 

Em primeiro lugar, temos que ressaltar a importância da 

informática educativa no processo de inclusão do aluno 

com necessidades especiais educativas. Segundo 

Heidrich (p.66 [4]), “as crianças de hoje já nascem 

mergulhadas nesse mundo virtual e tecnológico, 

surgindo então o papel da escola de oferecer aos 

indivíduos propostas que façam uso deste 

equipamento”. Para Weiss (p.17 [10]), “o computador é 

um recurso caro, se comparado ao custo do lápis ou de 

livros, mas não é auto-suficiente para ser tratado como 

algo mais que um recurso didático que pode, por si só, 

resolver todos os problemas da escola. Sua aquisição se 

justifica pelas inúmeras possibilidades de utilização, 

que serão decisivas para o sucesso ou fracasso do 

trabalho desenvolvido”. 

Pode-se afirmar que o uso do computador só funciona 

como instrumento no processo de ensino-aprendizagem, 

se for inserido num contexto de atividades que desafiem 

os alunos a crescerem, construindo seu próprio 

conhecimento na relação com o outro (professor e os 

colegas), além da utilização da máquina. 

No âmbito das tecnologias assistivas o computador pode 

ser um caderno eletrônico, desde que sejam utilizados 

hardwares e softwares adequados. Para Mantoan [6], o 

computador é utilizado como uma “ferramenta” com a 

qual a criança constrói o seu conhecimento, se tornando 

um importante aliado e viabilizando o processo de 

inclusão da criança deficiente. 

A informática educativa servirá como ferramenta dentro 

de um ambiente que valorize o prazer do aprendiz em 

construir seu processo de aprendizagem, através da 

integração de conteúdos significativos. O papel do 

professor na utilização do computador é fundamental, 

uma vez que é ele quem cria, organiza e promove o 

ambiente da aprendizagem utilizando softwares 

educativos que transformam a máquina em um 

instrumento interativo, que está sempre desafiando a 

criança [4].  

Para Galvão Filho [11] “as novas tecnologias da 

informação e da comunicação, as TIC’s, podem ser 

aliadas poderosas na construção de ambientes de 

aprendizagem ricos, que favoreçam o pensamento livre 

e autônomo do aluno. O aluno começa a pensar sobre a 

sua forma de pensar”. 

É sabido que as novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC´s) vêm se tornando, de forma 

crescente, importante instrumento de nossa cultura e sua 

utilização, um meio concreto de inclusão e interação no 

mundo (LEVY, apud DAMASCENO [12]). Esta 

constatação é ainda mais evidente e verdadeira quando 

nos referimos a pessoas com necessidades especiais. 

Pois através das TIC´s é possível permitir o acesso às 

pessoas portadoras de deficiência através do que 

chamamos de tecnologia assistiva. Podemos encontrar 

hoje no mercado tanto programas quanto equipamentos 

adaptados e pensados especialmente para elas. Um 

grande salto de qualidade de vida, se pensarmos que 

isso possibilitou pessoas antes presas em seus mundos 

de se expressarem. Para Sassaki [13], Tecnologia 

assistiva denomina-se qualquer item, peça de 

equipamento ou sistema de produtos, adquirido 

comercialmente ou desenvolvido artesanalmente, 

produzido em série, modificado ou feito sob medida, 

que é usado para aumentar, manter ou melhorar 

habilidades de pessoas com limitações funcionais, sejam 

físicas ou sensoriais. 

Para muitas pessoas, o uso das tecnologias assistivas é a 

única forma de se comunicarem com o mundo exterior, 

expondo seus desejos e pensamentos e reduzindo, desta 

forma, o isolamento social. Esta é uma maneira de se 

comunicarem, terem acesso à informação e aprenderem. 

Objetivos Da Tecnologia Assistiva: 

Proporcionar à pessoa com deficiência maior 

independência, qualidade de vida e inclusão social, 

através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, 

controle de seu ambiente, habilidades de seu 

aprendizado, trabalho e integração com a família, 

amigos e sociedade. 

Classificação Dos Recursos De Acessibilidade: 

1. Adaptações físicas ou órteses: aparelhos ou 

adaptações fixadas e utilizadas no corpo do 
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aluno e que facilitam a interação do mesmo 

com o computador. 

2. Adaptações de hardware: aparelhos ou 

adaptações presentes nos componentes físicos 

do computador, nos periféricos, ou mesmo, 

quando os próprios periféricos, em suas 

concepções e construção, são especiais e 

adaptados. 

3. Softwares especiais de acessibilidade: 

componentes lógicos das TIC’s quando 

construídos como Tecnologia Assistiva. Ou 

seja, são programas especiais de computador 

que possibilitam ou facilitam a interação do 

PNE com a máquina. 

O estudo detalhado e individual deverá definir quais 

recursos de acessibilidade serão usados, partindo das 

suas necessidades. Em alguns casos, será também 

necessário à escuta de outros profissionais 

(fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, por 

exemplo), para uma melhor adaptação. 

 

4. Proposta do Caderno Eletrônico 
Este software tem por objetivo auxiliar alunos com 

necessidades educacionais especiais que fazem do 

computador seu meio de comunicação e seu caderno 

escolar. Será disponibilizado via web e possibilitará os 

alunos com NEE a inclusão escolar e uma melhor forma 

de comunicação com o professor, além de auxiliá-lo no 

processo de ensino-aprendizagem e no seu material 

didático-pedagógico. 

É um ambiente no qual um professor irá disponibilizar 

um ou mais materiais que serão desenvolvidos em sua 

disciplina em uma determinada turma e para os alunos 

que fazem parte desta turma o qual estão autorizados a 

utilizar o sistema, e os mesmos terão acesso a esses 

materiais no momento em que abrirem seus “cadernos 

eletrônicos”. O professor escolhe se quer cadastrar 

apenas um material que será utilizado ou então cadastrar 

vários materiais para a sua disciplina. O material 

enviado para o aluno, será escolhido pelo professor 

entre as opções que estarão na tela do caderno 

eletrônico. Após a escolha, o professor deverá apenas 

inserir os dados (texto, imagem, sons, vídeo, etc) e estes 

serão disponibilizados de forma padronizada e 

organizada no sistema. Depois de inserido todos os 

dados no caderno, o material será enviado ao aluno que 

o receberá diretamente em seu caderno. Nos materiais 

disponibilizados o aluno poderá apenas ler, e quando os 

materiais enviados necessitarem de respostas (como as 

atividades e as avaliações) o aluno poderá fazê-lo em 

uma caixinha que o sistema abrirá abaixo dos mesmos 

sem poder alterar o conteúdo principal enviado pelo 

professor. Feito isso, o aluno retornará as respostas à 

disciplina solicitante. O sistema possibilitará a interação 

entre aluno e professor através do caderno eletrônico. O 

professor irá ler as respostas feitas pelo aluno 

visualizando o conteúdo enviado. As pessoas envolvidas 

no sistema serão administrador, professor e aluno. 

Somente o administrador do sistema terá permissão nos 

cadastros de alunos, professores, disciplinas, turmas e 

séries. Alunos cadastram suas respostas para os 

materiais que necessitarem, visualizam todos os 

materiais enviados pelos professores, editam suas 

respostas e enviam-nas ao professor imediato da 

disciplina. Os conteúdos ficam disponíveis para futuras 

pesquisas pelos alunos. 

 

 
Figura 1: Tela de Login. (Entrada no sistema). 

 

A figura 1 apresenta o layout inicial para utilização do 

Caderno Eletrônico, denominada tela de login. Esta tela 

requer a passagem de três parâmetros obrigatórios, quais 

sejam: o tipo de usuário, login e senha, pois é através 

destas informações que a permissão de acesso as 

diferentes ferramentas do sistema será disponibilizada 

ao usuário. Existem três tipos de usuários possíveis: 

Aluno, Professor e Administrador. Denomina-se 

Administrador, o usuário central do sistema, sem ele 

não há como utilizar as funcionalidades do mesmo, uma 

vez que a responsabilidade de inserção das informações 

relacionadas às séries, turmas, disciplinas, professores e 

alunos é sua, a qual se dá no módulo de cadastros da 

Tela de Menus, apresentada na figura 2. 

 

 
Figura 2: Tela de Menus. 
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Figura 3: Tela de Materiais a serem submetidos. 

 

Na figura 3, fazendo uso da opção de menu Materiais é 

possível selecionar o tipo de material que o professor 

deseja disponibilizar para a turma escolhida 

anteriormente. Neste caso, a opção selecionada é 

conteúdo, o qual deverá ser digitado no espaço indicado 

pela frase: Digitar Conteúdo. Após a edição do material 

se faz necessário à utilização do botão Salvar, de modo 

que o conteúdo possa ser armazenado no sistema para 

posteriores consultas. E o botão enviar quando 

pressionado, remete a todos os alunos matriculados na 

turma selecionada o conteúdo disponibilizado pelo 

professor. Da mesma forma, o professor procederá com 

a publicação dos demais materiais, sempre selecionando 

na opção de menu o tipo de material que deseja publicar 

de modo que o sistema lhe direcione para a tela de 

edição do material escolhido. 

 

 
Figura 4: Tela de Publicação de Atividades. 

 

A figura 4 apresenta a tela onde a publicação de 

atividades referente a determinado conteúdo é redigida 

pelo professor. É nela que o mesmo descreve uma 

atividade (exercícios ou trabalhos) para os alunos 

fixarem o conteúdo exposto. No caso de atividades, 

existe uma data de entrega limite por parte do aluno, a 

qual é estipulada pelo professor no início da página de 

edição, conforme mostra a figura 4. O funcionamento é 

padrão, depois de redigida a mesma é salva através do 

uso do botão salvar e posteriormente enviada para a 

turma através da utilização do botão Enviar. 

 

 
Figura 5: Tela de Conteúdo do Aluno. 

 

As telas do caderno do aluno não são muito diferentes 

das do professor, a diferença maior é que o aluno terá 

acesso a todo o tipo de material enviado pelo professor 

apenas como leitura sem poder fazer nenhum tipo de 

modificação nos mesmos. 

Na tela do aluno, possui um menu de disciplinas onde o 

mesmo deverá fazer a escolha da que irá utilizar. Após a 

escolha da disciplina, deverá também selecionar o 

material que deseja fazer uso, e no menu deste material 

o assunto que irá trabalhar em aula. 

Depois de todos as seleções feitas, o material escolhido, 

e que foi anteriormente enviado ao aluno, carregará em 

sua tela para ser usado em aula, como mostra a figura 5. 

Nota-se que há na parte inferior da tela somente o botão 

de imprimir, pois o aluno poderá apenas ler o material 

sem fazer nenhum tipo de alteração. 

Nas telas de atividades e avaliação o aluno responderá 

as questões em um campo que o sistema criará abaixo 

das mesmas, no momento em que ele clicar no botão 

editar. Após a edição das respostas se fará necessário à 

utilização do botão Salvar, de modo que as respostas 

possam ser armazenadas no sistema. E o botão enviar 

quando pressionado pelo aluno, remeterá ao professor 

responsável pela disciplina às respostas do mesmo. 

Como mostra a  figura 6. 
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Figura 6: Tela de Avaliação do Aluno. 

 

5. Considerações Finais 
A escola contemporânea deve primar pela educação 

qualificada, na qual as questões tecnológicas são parte 

de um processo e não o único referencial de um novo 

aprendizado. A inclusão é o processo pelo qual a escola 

se adapta juntamente com o aluno, portador de 

deficiência, para poder incluir. O computador, na vida 

escolar de uma pessoa que possui necessidades 

educacionais especiais, facilita a convivência com o 

mundo a sua volta, estimulando o seu saber e sua 

criatividade. Basta somente que os professores – 

facilitadores saibam a importância do mesmo e incluam 

este novo recurso nas atividades pedagógicas 

estimulando a aprendizagem, atualizando a sua forma de 

ensinar. Para alcançar os objetivos deste trabalho, foram 

realizadas pesquisas bibliográficas em várias áreas de 

conhecimento, a fim de identificar os conceitos 

importantes para o entendimento do mesmo.A 

ferramenta proposta neste artigo tem como meta 

proporcionar aos alunos com paralisia cerebral e 

necessidades educacionais especiais, uma forma 

facilitada, personalizada e interessante em relação ao 

seu caderno eletrônico, e para os professores um modo 

organizado e seguro no envio do material didático-

pedagógico ao aluno. O caderno eletrônico proposto 

permite armazenar todas as matérias escolares do 

estudante, que sempre lhe servirão como processo de 

reconstrução de sua aprendizagem. Seu funcionamento 

é simples e facilitado fazendo com que professores e 

alunos estejam sempre interagindo e construindo o seu 

processo de aprendizagem, através da integração do 

caderno eletrônico. Este artigo contribui para um grande 

aprendizado, visto que na área de Ciência da 

Computação este tema está pouco difundido e precisa 

ser mais trabalhado, pois não temos total conhecimento 

da existência da diversidade no auxílio a uma pessoa 

com necessidades educacionais especiais que faz do 

computador um meio de comunicação e aprendizado. 
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Resumen 
El siguiente artículo presenta un análisis del proceso que 

se ha llevado a cabo para la inclusión de HCI, no sólo al 

interior del departamento de Sistemas de la Universidad 

del Cauca, sino también en los programas de Pregrado 

de Ingeniería de sistemas en otras universidades 

colombianas como un área de formación esencial y 

parte del núcleo fundamental de dichos programas, que 

ha permitido generar conciencia, en estudiantes de 

diferentes áreas del conocimiento, de la importancia de 

diseñar sistemas centrados en el usuario,  reconociendo 

que las limitaciones físicas y cognitivas de los usuarios 

son determinantes para la definición de una buena 

relación hombre-máquina. 

Pese al corto tiempo que ha transcurrido desde que se 

tomo la iniciativa, se han obtenido resultados favorables 

permitiendo reconocer la importancia de esta temática 

en el contexto colombiano, logrando evidenciar la 

necesidad de mantener el área de HCI articulada a la 

proyección multidisciplinaria y al trabajo colaborativo. 

 

1. Contexto Colombiano 
En los últimos años el número de modalidades de 

educación media ofrecidas por los centros educativos en 

Colombia se ha incrementado: pasó de un promedio de 

32 entre 1997 y 1999, a 52 en 2001. No obstante, la 

modalidad académica es la que sigue aglutinando la 

mayor proporción de estudiantes matriculados: 66% en 

2001, seguido de la comercial (15%), la industrial (5%), 

la agropecuaria (3%) y la pedagógica (3%). Las otras 

modalidades con alguna importancia relativa en cuanto 

al número de estudiantes matriculados son: sistemas y 

computación, ciencias, salud, nutrición y promoción 

social. También ha sido significativo el crecimiento de 

los estudiantes matriculados en “otras modalidades”, lo 

que muestra una tendencia a la diversificación de áreas 

y temas en los que los establecimientos, especialmente 

los oficiales, están ofreciendo formación [1]. 

En la Universidad del Cauca, el Programa de Ingeniería 

de Sistemas tiene una duración de 10 semestres 

académicos con modalidad presencial, establecido como 

un programa adscrito a la Facultad de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciones su objetivo principal 

está en la capacidad de aportar soluciones a la gestión y 

manejo óptimo de la información dentro de un proceso 

sistémico y sistemático, que implica no solo la 

disponibilidad de los medios con los cuales se lleva a 

cabo, sino también el cumplimiento de normas y 

especificaciones, la interacción apropiada entre los 

componentes del proceso y de éstos con el entorno, a fin 

de satisfacer las necesidades en beneficio de las 

instituciones, la región y el País. 

La estructura curricular del programa la constituyen las 

áreas de: 

 

� Ciencias Básicas: 22% 

� Ciencias Básicas de la Ingeniería: 17% 

� Ingeniería Aplicada: 44% 

� Socio-Humanísticas: 17% 

 

Dentro de la parte correspondiente a la formación en 

Ingeniería Aplicada, se cuenta con 5 cursos optativos, 

los cuales tienen una intensidad horaria de 64 horas 

semestrales, y son orientados en una modalidad teórico-

práctica. El objetivo de estos cursos es afianzar algunas 

de las áreas de investigación que se tienen definidas al 

interior del Departamento como son: Ingeniería de 

Software, Modelos Colaborativos, Aplicaciones 

Internet. 

El área de Interacción Humano-Computador (HCI) 

comienza a ser reconocida como una disciplina dentro 

del currículo académico a comienzos de los años 80. 

Desafortunadamente en países como el nuestro, esta 

área no ha evolucionado de la forma como uno 

esperaba. HCI en Colombia aún no ha sido incluida en 

los currículos de pregrado en Ingeniería de Sistemas 

(nombre equivalente a las ciencias de la computación) 

como disciplina académica. Desde el año 2004, al 

interior del Departamento de Sistemas de la Universidad 

del Cauca (Colombia), se ha gestado una iniciativa para 

la inclusión de esta área. 

 

2. Antecedentes 
Antes de incluirla, la universidad contaba con un 

antecedente formativo orientado al diseño de interfaces 

graficas. En el 2003 el departamento de diseño gráfico 

de la Facultad de Artes, ofreció como electivas “Diseño 

de Interfaces” y “Usabilidad para Web”, ésta última 

declarándose desierta pues no logró convocar 

suficientes estudiantes. 
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Es necesario aclarar que estas electivas estaban dirigidas 

exclusivamente a la facultad en la que se encontraban 

adscritas, pero luego de justificar la importancia de estas 

para el primer proyecto de investigación enmarcado en 

HCI: [2]realizado por dos estudiantes de Comunicación 

Social, el departamento de Diseño Gráfico aceptó que se 

tomara también como electiva. Este proyecto de 

investigación es también un antecedente vital para el 

fortalecimiento interdisciplinario que adquirió el curso 

optativo en HCI. 

Al igual que en la Universidad del Cauca, en 

Universidades como la de los Andes, Quindío, Javeriana 

y EAFIT entre otras, existen dentro de áreas específicas 

componentes temáticos relacionados con HCI, tanto en 

pregrado como en postgrado, que han dado fruto a 

diversos proyectos de Investigación [3] aunque no como 

componentes esenciales del Pregrado en Ingeniería de 

sistemas como se pretende introducir en la Universidad 

del Cauca. Sin embargo sólo la Universidad Javeriana 

ofrece Interacción Humano Máquina como línea de 

énfasis.  

Cabe resaltar que actualmente el naciente programa de 

Diseño de Medios Interactivos de la universidad ICESI 

ha abierto la convocatoria para un docente de HCI, 

evidenciando la necesidad de profesionales formados en 

esta área del conocimiento. 

 

3. Estrategia 
La naturaleza de la Interacción Humano Computador, 

trazada por ciencias de la información y ciencias 

psicológicas,  y la falta de personal altamente calificado 

en esta disciplina, fueron algunas dificultades para que 

el comité académico del programa de Ingeniería de 

Sistemas la aceptara como parte del currículo, fue así  

que se debió abrir como un curso optativo, que en poco 

tiempo logró convocar a estudiantes no sólo de 

Ingeniería de Sistemas sino de otras disciplinas como 

Ingeniería electrónica, Automática, Civil, Comunicación 

Social, Diseño Gráfico, y Ciencias de la Educación, 

entre otros.  

Pese a los inconvenientes presentados para tratar de 

incluir HCI en el currículo profesional de Ingeniería de 

Sistemas y el desconocimiento general que de esta se 

tiene, empezamos a buscar mecanismos para introducir 

la propuesta, entre ellos: 

 

1.) Socialización en torno a HCI: Con el objetivo de 

generar conciencia de la importancia del área se 

comienzan a dar una serie de charlas motivadoras que 

tienen como objetivo mostrar la importancia de HCI en 

diversas áreas del conocimiento. Este trabajo se realizó 

durante el primer semestre del 2004. Estas charlas 

fueron impartidas en diversas facultades de la 

Universidad del Cauca. 

 

2.) Curso optativo en HCI: Al inicio del segundo 

semestre del año 2004, se imparte un curso optativo, 

denominado Interacción Humano-Computador. 

 

El objetivo del curso es que los alumnos adquieran una 

visión global de los campos relacionados con la 

Interacción Hombre-Máquina para que al desarrollar 

interfaces de usuario, conozcan y utilicen técnicas 

encaminadas a la producción de interfaces de usuario 

útiles y utilizables. Además, para comprobar la 

usabilidad deberán saber cómo evaluar la interacción de 

un usuario, o grupo de usuarios, con un sistema 

informático. 

Adicionalmente, se pretendía que los estudiantes 

lograran desarrollar las siguientes habilidades: 

 

1.) Entender cómo las prácticas y métodos para el 

diseño de software pueden ser integrados con los 

principios de los métodos y factores humanos que hoy 

se utilizan. 

 

2.) Adquirir una conceptualización fundamental en el 

diseño de interfaces usuarias, estilos de interacción, y 

lineamientos para la evaluación y diseño de interfaces. 

 

3.) Comprender los conceptos de la psicología 

cognitiva, diseño y computación subyacentes en la 

interacción Hombre-Máquina y la interacción Humano-

Computador (HCI).  

 

4.) Entender la naturaleza del proceso de diseño en HCI. 

Aplicar una perspectiva integrada al proceso de diseño. 

 

5.) Aplicar razonamiento metafórico y modelos 

conceptuales al diseño de interfaces. 

 

6.) Comprender los conceptos de la psicología 

cognitiva, diseño y computación subyacentes en la 

interacción Hombre-Máquina y la interacción Humano-

Computador (HCI). 

 

4. Modelo Propuesto 
Para desarrollar los objetivos antes propuestos se 

desarrolla el siguiente programa académico basado en el 

currículo propuesto por el SIG/HCI de la ACM:[4] 

 

1.) Desarrollo Histórico 

2.) Psicología Computacional 

3.) Principios de diseño de objetos 

4.) Conocimiento de la mente 

5.) Estilos de Interacción 

6.) Hardware 

7.) Diseño y especificación de interfaces 

8.) Aspectos de implementación 

9.) Evaluación de interfaces 

 

La implementación de este modelo no fue ajena a los 

conocimientos de los estudiantes que provenían de otras 

disciplinas, al contrario, generó un espacio de formación 

interdisciplinar, que a través de la discusión y el 

encuentro de saberes, nutrió el proceso de diseño de 

interfaces centradas en el usuario, estilos de interacción, 

y lineamientos para la evaluación y diseño de interfaces. 
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Logrando un trabajo en equipo que fomenta una visión 

mucho más amplia de la relación que los seres humanos 

establecen con las máquinas y las implicaciones sociales 

que éstas mismas conllevan.  

 

La gran acogida que tuvo el curso dio pie a la apertura 

de dos cursos optativos adicionales: Interfaces 

avanzadas encaminado a la producción de interfaces 

físicas de usuario, útiles y utilizables, y Aprendizaje 

Colaborativo Soportado por Computador (CSCL), que 

también contaron con la participación de estudiantes de 

las múltiples disciplinas que ofrece actualmente la 

Universidad del Cauca. 

Cabe mencionar que para el desarrollo de los cursos 

optativos descritos anteriormente, se trabajó utilizando 

técnicas de aprendizaje colaborativo, con el objetivo que 

los alumnos lograran desarrollar una serie de 

habilidades de orden superior, como capacidades 

metacognitivas, pensamiento crítico y pensamiento 

creativo.  

Trabajar de forma colaborativa no es simplemente 

colocar a un grupo de estudiantes a que realice una 

actividad en conjunto, es necesario estructurar 

actividades que realmente conlleven a una verdadera 

colaboración. Se utilizó una técnica de Evaluación 

Colaborativa denominada CET [5], la cual consiste en 

dividir un examen en 3 partes: pre-test, test y post-test. 

Durante el pre-test, los estudiantes tratan de resolver un 

examen similar usando la técnica JIGSAW [6]. En el 

test resuelven su examen de forma tradicional y en el 

post-test, en grupo tratan de encontrar una solución al 

examen, dándose una bonificación en caso que la nota 

colocada por el grupo sea muy similar a la nota dada por 

los evaluadores. 

Todo este proceso de formación incentivó a algunos 

estudiantes a proyectar HCI como línea de 

investigación, generando desde sus proyectos de grado 

la iniciativa de crear y consolidar un Grupo 

Universitario de Investigación en torno a ésta área que 

permita crear una red de aprendizaje a nivel nacional y, 

que a futuro, comience a pensar en el diseño de 

programas académicos que involucren dentro de la 

formación básica ingenieril cursos en HCI y 

posteriormente estructurar programas de especialización 

en el área con el fin de afianzarla.  

En el proceso de crear esa red de aprendizaje se logró 

llevar la iniciativa al Congreso Latinoamericano de 

Estudios en Informática CLEI 2005 [7], en Cali, 

Colombia, participando con la ponencia “La enseñanza 

de HCI en Colombia un trabajo multidisciplinar basado 

en Competencias” que sirvió como espacio para dar a 

conocer la temática y convocar a gente de diversas 

universidades del país a inquietarse por la Interacción 

Hombre Máquina, así mismo a finales de noviembre se 

realizó el ciclo de conferencias “Tecnología y Ser 

Humano” en la Universidad del Cauca, donde se contó 

con la participación Jhon Gonzáles [8] y su ponencia, 

“Accesibilidad Web como medio de inclusión social” 

 

5. Discusión 
Las reformas educativas, para que puedan considerarse 

como tales, requieren no sólo de cambios estructurales, 

sino también modificaciones en las prácticas educativas. 

Lograr que maestros y alumnos participen de una 

manera más comprometida durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, será posible en la medida en que 

conozcan, interpreten y hagan suyas las nuevas 

propuestas curriculares enmarcadas en el modelo de las 

competencias profesionales integrales [9]. 

Desde esta perspectiva, el esquema que hemos 

comenzado a diseñar para la enseñanza de HCI en 

Colombia intenta perseguir un modelo basado en 

competencias, definiendo entornos enriquecidos por la 

participación de personas con diversas experticias y 

saberes, y adicionalmente, trabajando en esquemas 

colaborativos, donde la participación de los integrantes 

del grupo, permitan generar una alta interdependencia 

en las actividades realizadas.  

Los saberes implicados son saberes prácticos, saberes 

teóricos y saberes valorativos. Los saberes prácticos 

incluyen atributos que consisten en conocimientos 

disciplinares aplicados al desarrollo de una habilidad, y 

los saberes metodológicos, entendidos como la 

capacidad o aptitud para llevar a cabo procedimientos y 

operaciones en prácticas diversas. Por su parte, los 

saberes teóricos definen los conocimientos teóricos que 

se adquieren en torno a una o varias disciplinas. 

Finalmente, los saberes valorativos, incluyen el querer 

hacer, es decir, las actitudes que se relacionan con la 

predisposición y motivación para el autoaprendizaje, y 

el saber convivir, esto es, los valores asociados a la 

capacidad para establecer y desarrollar relaciones 

sociales. Entendidos de esta manera, los modelos 

educativos basados en competencias profesionales 

implican la revisión de los procedimientos de diseño de 

los objetivos educativos, de las concepciones 

pedagógicas que orientan las prácticas centradas en la 

enseñanza (y con ello, la propia práctica educativa), así 

como de los criterios y procedimientos para la 

evaluación, esquemas que hemos venido involucrando 

en la enseñanza de HCI en Colombia. 

 

6. Conclusiones 
Aunque la experiencia es muy corta, un poco más de un 

año, los resultados que se han observado hasta ahora son 

muy alentadores; se comienza a participar en eventos 

internacionales de suma importancia, se empiezan a 

desarrollar 7 proyectos de investigación, desde 

diferentes áreas del conocimiento, relacionados con 

HCI, y se fortalece continuamente el trabajo 

multidisciplinario. Todos esto factores llevan a pensar 

que el área comienza a vislumbrarse como uno de los 

ejes centrales de investigación y trabajo dentro del 

Programa de Ingeniería de Sistemas.  

Por ello el modelo propuesto en la Universidad del 

Cauca es un camino importante para la formación en 

torno a este tema, donde comiencen a crearse grupos 

que cuenten con investigadores de diversas disciplinas, 
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pues HCI es una ciencia transversal a los estudios 

tecnológicos, y es de gran importancia en el campo 

educativo. 

El camino no ha sido fácil, a pesar de los impedimentos 

que se tuvieron al inicio hoy en día el camino es más 

prometedor. Esto implica seguir en el mismo proceso de 

concientización y socialización del área no solo en la 

Universidad del Cauca sino en otras Universidades 

Colombianas. 

Esto conllevará a que en un tiempo no muy largo, se 

comience a pensar en el diseño de programas 

académicos que involucren dentro de la formación 

básica ingenieril cursos en HCI y posteriormente 

estructurar programas de especialización en el área con 

el fin de afianzarla. 

También, es importante mencionar que paralelo al 

trabajo de socialización se lleva a cabo un trabajo de 

investigación en torno a temáticas de HCI como 

Computación Ubicua, Context-Awareness, 

Computación Emocional, etc., que permitan solidificar 

ese conocimiento e impartirlo entre los estudiantes. De 

igual forma, es importante observar las experiencias que 

se tienen a nivel internacional en torno al inclusión de 

ésta temática dentro de los currículos actuales, 

experiencias como las del grupo CHICO [10], HCI-RG 

[11], IMC de México [12] entre otras, permiten generar 

mecanismos para el diseño de entornos usables, basados 

totalmente en los usuarios y no en datos ni funciones. 

Finalmente, el esquema que hemos venido 

implementado apunta hacia el desarrollo de 

competencias donde la participación y trabajo 

colaborativo son el eje central del trabajo en el aula de 

clase. 
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Resumo 
O som pode ser transmitido a indivíduos 

surdos/surdocegos, através de sistemas de substituição 

sensorial, utilizando-se geralmente  o tato ou a visão. 

Neste trabalho codificou-se parâmetros de voz em sinais 

de estimulação vibrátil, de forma a permitir o uso de 

sistemas táteis em abordagens indiretas do ensino da 

fala, como jogos com indicações de acerto de alvo. 

Utilizou-se dois parâmetros de voz relacionados às duas 

primeiras formantes. Propôs-se três tipos de 

transformações com o objetivo de mapear os parâmetros 

de voz extraídos, na freqüência do sinal de estimulação 

vibrátil. Foram feitos experimentos de percepção para 

avaliar a capacidade de identificação de vogais apenas 

através da estimulação vibrátil. Concluiu-se que as 

transformações de dois parâmetros permitem a 

percepção de acerto de características da voz mais 

complexas, como as vogais, pela codificação de dois 

parâmetros em um só canal. 

 

1. Introdução 
A aplicação de estímulos táteis como forma de 

transmissão da informação acústica para deficientes 

auditivos vem sendo investigada desde o início do 

século XX, com o objetivo de substituir o sentido 

auditivo, permitindo a recepção de voz [1].  Pelos 

resultados obtidos, no entanto,  observa-se  que a 

capacidade de transmissão de informações por estímulos 

táteis é pequena, limitando a aplicação da estimulação 

tátil principalmente ao suporte à leitura labial [2][3].  

Apesar dos dispositivos para ajuda tátil terem sido 

desenvolvidos com foco na recepção de fala, os mesmos 

têm apresentado bons resultados no auxílio ao seu 

aprendizado [4]. Mashie [5] citou que o sentido tátil 

transmite informações dinâmicas da fala, e a visão, 

informações médias. Além disso, citou que são 

necessárias pesquisas adicionais para examinar a 

adequação das modalidades sensoriais táteis e visuais 

nas diferentes etapas do ensino da fala. Um fator 

adicional que motiva o desenvolvimento de um sistema 

tátil específico para o ensino da fala é a existência de 

indivíduos com múltipla deficiência, como os 

surdocegos [6]. 

O ensino da fala pode ocorrer com a utilização de 

práticas pedagógicas diretas ou indiretas. Na abordagem 

direta o surdo deve estar consciente do processo 

educativo, e deve fazer voluntariamente os exercícios 

fonoarticulatórios [7]. Na abordagem indireta os 

objetivos dos exercícios não estão declarados nas 

atividades propostas, sendo usados jogos e brincadeiras.  

Em [8] foi apresentado um mapeamento de parâmetros 

de voz em estímulos vibráteis  baseado nas necessidades 

de ensino/aprendizagem da fala, de modo a ser possível 

enviar por estímulos táteis, informações referentes a 

comparações com um padrão de referência, além de 

informações relacionadas à variação da fala, modulando 

o estímulo tátil com a variação do erro entre o valor do 

parâmetro extraído e um valor pré-definido (alvo). 

Na Figura 1 pode-se ver um gráfico representativo de 

uma transformação discreta para mapeamento da 

variação do parâmetro de voz extraído nas freqüências 

de estímulos pulsados vibráteis. Na transformação 

mostrada o indivíduo recebendo  estímulos vibráteis tem 

as informações de acerto ou não acerto de alvo e pode 

saber se está falando em um nível acima ou abaixo do 

valor alvo. Aumentando-se os níveis discretos aumenta-

se então a quantidade de informação transmitida, 

embora haja um aumento na complexidade da 

percepção vibrátil.  

 
Fig. 1. Transformação Discreta com Três Níveis. 

 

O aumento do número de níveis, torna possível a 

transmissão da variação dinâmica do parâmetro de voz. 

No caso extremo, estão as transformações contínuas. 

Considerando ainda a possibilidade de implementação 

de jogos, diversas transformações podem ser utilizadas, 

variando-se as características de cada jogo. Em [8] 

foram estudadas transformações contínuas de um e dois 

parâmetros, através da apresentação das equações e 
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simulações, no entanto há necessidade de continuar a 

investigação com casos reais de emprego de parâmetros 

de voz e realização de experimentos de percepção. O 

objetivo deste trabalho é apresentar resultados de 

utilização das transformações de dois parâmetros no 

auxílio à discriminação entre vogais, através da 

estimulação vibrátil.  

Para a discriminação entre vogais é necessária a 

extração de mais de um parâmetro de voz,  portanto, 

foram utilizadas as transformações para dois parâmetros 

que mapeiam parâmetros de voz em estímulos 

vibráteis[8] baseado nas necessidades de 

ensino/aprendizagem da fala, modulando-se o estímulo 

tátil com a variação do erro entre o valor dos parâmetros 

extraídos e valores pré-definidos (alvo), de modo que 

um indivíduo estimulado perceba informações 

referentes a comparações com um padrão de referência, 

além de informações relacionadas à variação da fala. 

Utilizou-se dois parâmetros temporais de voz 

relacionados às duas primeiras formantes da fala.  

Foram usadas os três tipos de transformações propostas 

em [8]: linear, cúbica ou quadrática, com o objetivo de 

mapear a cada instante de tempo os dois parâmetros de 

voz extraídos, na freqüência do sinal de estimulação 

vibrátil. Foram feitos experimentos de percepção para 

avaliar a capacidade de identificação de vogais (acerto 

de alvo) apenas através da estimulação vibrátil, 

comparando-se o desempenho entre as três 

transformações em estudo. 

As transformações empregadas contemplam a 

possibilidade de variação da quantidade de 

realimentação, em graus de dificuldade dependentes do 

aprendizado do usuário e a possibilidade de 

configuração do parâmetro alvo[8]. 

Apresenta-se nas Eqs (1 - 3) o conjunto de 

transformações de dois parâmetros. São empregadas as 

transformações linear (Eq 1), quadrática (Eq. 2) e cúbica 

(Eq. 3), dos parâmetros Pe1(t) e Pe2(t), na freqüência do 

pulso de saída no estimulador Ft(t). Pa1 e Pa2 são os 

respectivos parâmetros-alvo, Fc é a freqüência do pulso 

vibrátil obtida quando o usuário atinge os parâmetros 

alvo simultaneamente, e S é um fator de escala que 

define o grau de dificuldade do exercício.  Para evitar 

que os erros positivos e negativos dos parâmetros Pe1 e 

Pe2 se anulem, calculamos o módulo dos mesmos dentro 

das equações (1 – 3). 

 

SPatPebPatPeaFctFt *)2)(2*1)(1*()( −+−+=  (1) 

SPatPebPatPeaFctFt *)2)(2*1)(1*()( 2−+−+=  (2) 

SPatPebPatPeaFctFt *)2)(2*1)(1*()( 3−+−+=  (3) 

 

Ft(t) deve variar entre fmin e fmax,  Pe1(t) deve variar entre 

os valores p11 e p21, e Pe2(t) deve variar entre os valores 

p12 e p22, definidos pelo usuário do sistema. Pode-se 

observar que quando S = 0, o grau de dificuldade é 

máximo, pois a realimentação independe de Pe1(t), 

Pe2(t), Pa1 e Pa2. Quando S = Smax, deve-se ter a máxima 

excursão de Ft,(t), caracterizando o grau de menor 

dificuldade do exercício.  

Assim, dado uma freqüência Fc, os parâmetros alvo Pa1 

e Pa2, e os limites superiores das faixas dos parâmetros 

detectadas, p21 e p22, poderemos obter a expressão de 

Smax ,  p11  e p12 para as transformações. 

Os coeficientes de ajuste a e b são utilizados com o 

objetivo de ajustar a influência de cada parâmetro sobre 

o sinal de estimulação tátil.  

 

2. Parâmetros de Voz Utilizados 
As vogais orais do português brasileiro podem ser 

classificadas com relação ao deslocamento da língua no 

plano horizontal (anterior, central, posterior) e pelo 

deslocamento da língua no plano vertical (alta, média, 

baixa). O primeiro formante está relacionado ao 

deslocamento da língua no plano vertical, e o segundo 

formante está relacionado ao deslocamento da língua no 

plano horizontal. São vogais do português brasileiro[9]: 

 

/a/, vogal central, baixa, conforme pronunciada 

em vaca; 
/ε//ε//ε//ε/, vogal anterior, média, conforme 

pronunciada em pé; 

/e/, vogal anterior, média, conforme 

pronunciada em peso; 

/i/, vogal anterior, alta, conforme pronunciada 

em tia; 

/⊃⊃⊃⊃/, vogal posterior, média, conforme 

pronunciada em pote; 
/o/, vogal posterior, média, conforme 

pronunciada em poço; 
/u/, vogal posterior, alta, conforme 

pronunciada em uva. 

 

A partir das características das vogais do português 

brasileiro[9], propomos dois parâmetros que podem 

fornecer pistas a um deficiente auditivo, via estimulação 

vibrátil, sobre as vogais orais, funcionando como 

realimentação básica em um módulo de ensino da fala 

de vogais. 

O primeiro parâmetro proposto está representado no 

diagrama de blocos da Figura 2. Este parâmetro 

possibilita a discriminação entre vogais anteriores, 

medial e posteriores, e baseia-se na análise da 

distribuição de energia no espectro da fala. O parâmetro 

Amplitude Média(AVG), que representa a envoltória do 

sinal de voz será tanto mais intenso quanto maior for a 

energia do sinal. Assim, inicialmente é extraído o 

parâmetro AVG do sinal de voz de entrada (AVG1). 

Paralelamente, o sinal de voz é aplicado em um filtro 

passa-altas e na seqüência é extraído o parâmetro AVG 

do sinal filtrado (AVG2). 

O segundo parâmetro proposto fornece pistas sobre a 

variação do primeiro formante. O primeiro formante 

corresponde ao primeiro pico de intensidade no espectro 

do sinal. Levando-se em consideração a maior 

influência do primeiro formante nas oscilações do 

espectro do sinal, propomos utilizar neste trabalho, pelo 
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grau de relação com a freqüência do primeiro formante 

o parâmetro taxa de cruzamentos por zero (TCZ), com o 

objetivo de comparar o desempenho das transformações 

de dois parâmetros propostas. 

 

 
Fig. 2. Diagrama de Blocos do Esquema do 1º parâmetro 

proposto para auxilio ao ensino de vogais. 

 

O parâmetro Amplitude Média (AVG) é definido por 

Rabiner & Schafer[10].  
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em que x(n) é o sinal de voz e NA o tamanho da janela 

(bloco de amostras do sinal) em análise. O parâmetro 

AVG é obtido, portanto, simplesmente somando-se as 

amplitudes das NA amostras do sinal contido na janela em 

análise. 

A taxa de cruzamentos por zero, TCZ, é outro parâmetro 

bastante utilizado em aplicações de processamento digital 

de sinais de voz, que utilizam métodos de análise no 

domínio do tempo. Esse parâmetro indica o número de 

vezes que as amostras de um sinal, em um determinado 

segmento, cruzam o zero (limiar) tomado como 

referência. 

Este parâmetro é, geralmente, definido pelas Eqs (5) e 

(6). Verfica-se nas equações que a contagem é efetuada 

sempre que sucessivas amostras do sinal tiverem 

polaridades contrárias. Essa medida pode ser interpretada 

como uma forma simples de se determinar o conteúdo de 

freqüência de um sinal 
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3. Coleta de Dados e Extração de 
Parâmetros 

Foi montado um banco de dados com vozes sustentadas 

de dois voluntários adultos e do sexo masculino. A 

gravação dos dados foi feita diretamente em um 

microcomputador, em um ambiente tipo escritório. Os 

sinais foram adquiridos com 16 bits por amostra, e com 

freqüência de amostragem de 44.100 Hz, assegurando 

uma qualidade de áudio em padrão CD. Os parâmetros 

AVG foram extraídos através de um programa em 

linguagem C. No ambiente MATLAB foi implementado 

o filtro e foram gerados os sinais dos parâmetros de 

saída, além de todo o tratamento para a apresentação 

gráfica. 

Os parâmetros de voz foram extraídos a cada 5  ms, 

utilizando-se uma janela retangular de 25 ms[10]. O 

parâmetro amplitude média (AVG), que representa a 

“envoltória do sinal” foi obtido a partir da equação (4). 

A Taxa de cruzamentos por zero foi obtida a partir das 

equações (5) e (6). 

O filtro passa-altas do parâmetro 1,cujo diagrama de 

blocos pode ser visto na Figura 2, foi implementado no 

MATLAB, com as seguintes características:  elíptico, de 

7ª ordem, com faixa de passagem a partir de 2.100 Hz.  

 

4. Experimentos de Percepção 
Os experimentos de percepção foram realizados com o 

objetivo de avaliar comparativamente o desempenho 

entre as transformações de dois parâmetros das Eqs (1), 

(2) e (3), em termos de facilidade de acerto de alvo.  

Considerando-se a base de dados de vogais coletadas, 

foi montada uma série de experimentos de acerto de 

alvo para ajuste dos parâmetros alvo e os parâmetros 

limites dos parâmetros 1 e 2 para cada vogal, ou seja,  

p11 e p21, para o parâmetro 1e p12 e p21, para o parâmetro 

2. Além dos parâmetros alvo para cada vogal. De posse 

destes valores, foi montada uma nova série de 

experimentos para verificar a discriminação entre vogais 

para as transformações linear, cúbica e quadrática de 

dois parâmetros.  

Os experimentos de identificação de vogais foram feitos 

para as três transformações de dois parâmetros 

propostas, com base nos parâmetros alvo e parâmetros-

limite definidos para a transformação quadrática, nos 

experimentos descritos no parágrafo anterior. 

Para a vogal é, foram aplicados aleatoriamente sinais de 

estimulação vibrotátil modulados por parâmetros 

extraídos de qualquer uma das vogais. Cada 

experimento continuou até serem atingidos 25 

percepções de identificação de alvo (estimulação de 

vogal é). A comunicação de acerto de alvo foi realizada 

através de um clique no mouse. Dentro de um 

experimento completo foram contados os números de 

vogais é que não foram identificadas. O mesmo 

procedimento foi feito para cada vogal, excetuando-se a 

vogal a. A vogal a foi excluída pelo fato do parâmetro 2 

não permitir a discriminação adequada desta vogal. Os 

resultados obtidos para as transformações quadrática, 

linear e cúbica encontram-se nas Tabelas 1, 2 e 3, 

respectivamente. 
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5. Resultados 
Vogal 

a (%) é (%) I(%) ó(%) u(%) ê (%) ô (%) 

é 
44,0 44,0 0,0 8,0 0,0 4,0 0,0 

i 
0,0 12,0 40,0 0,0 24,0 16,0 8,0 

ó 
8,0 0,0 0,0 36,0 28,0 0,0 28,0 

u 
0,0 0,0 0,0 4,0 28,0 0,0 68,0 

ê 
0,0 8,0 20,0 8,0 20,0 36,0 8,0 

ô 
12,0 0,0 0,0 20,0 4,0 4,0 60,0 

Tabela 1. Matriz de Confusão da Identificação de Vogais 

utilizando Transformação Linear. 

 

Vogal 
a (%) é (%) I(%) ó(%) u(%) ê (%) ô (%) 

é 
24,0 28,0 0,0 44,0 28,0 4,0 0,0 

i 
0,0 0,0 52,0 0,0 48,0 0,0 0,0 

ó 
4,0 0,0 4,0 92,0 0,0 0,0 0,0 

u 
0,0 0,0 0,0 0,0 96,0 0,0 4,0 

ê 
0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 32,0 56,0 

ô 
0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 96,0 

Tabela 2. Matriz de Confusão da Identificação de Vogais 

utilizando Transformação Quadrática. 

 

Vogal 
a (%) é (%) I(%) ó(%) u(%) ê (%) ô (%) 

é 
0,0 92,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 

i 
0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ó 
4,0 0,0 4,0 36,0 8,0 4,0 44,0 

u 
0,0 0,0 4,0 0,0 96,0 0,0 0,0 

ê 
0,0 4,0 12,0 0,0 0,0 84,0 0,0 

ô 
0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 96,0 

Tabela 3. Matriz de Confusão da Identificação de Vogais 

utilizando Transformação Cúbica. 

 

6. Discussões e Conclusões 
Pode-se observar na Tabela 1 os resultados obtidos com 

a transformação linear quando se verifica que pelo fato 

dos parâmetros 1 e 2 ocuparem uma faixa em torno do 

parâmetro alvo, os sinais saíram fortemente da região de 

acerto do alvo, e o desempenho da transformação não foi 

adequado. Abaixo se apresenta uma possibilidade de 

ajustar-se a transformação por meio da colocação de um 

termo DC (offset), que pode ser pesquisado em trabalhos 

futuros. 

 

SoffsetPatPebPatPeaFctFt *)2)(2*1)(1*()( −−+−+=  (7) 

 

Na Tabela 2 é possível verificar que a transformação 

quadrática apresenta resultados melhores que a linear, 

permitindo discriminação de algumas vogais, mas com 

erros em outras.  Isto pode ter ocorrido porque quando 

os erros obtidos individualmente, que eram satisfatórios 

para as transformações quadráticas de um parâmetro se 

somaram na equação da transformação quadrática de 

dois parâmetros, o resultado foi para um ponto mais 

distante da região do alvo, dificultando a discriminação 

entre as vogais. A solução pode ser a colocação de um 

fator de 1/n, onde n é o número de parâmetros da 

transformação, multiplicando o erro da transformação de 

n parâmetros. Outra opção é o uso de sistemas 

inteligentes com possibilidade de aprendizado, para 

definição dos parâmetros alvo, onde além da variação no 

parâmetro alvo e das faixas de parâmetros, pode-se 

variar os parâmetros a e b, e trabalhar com sistemas 

desequilibrados. 

Quanto à transformação cúbica, verificamos que o ajuste 

dos parâmetros com base na transformação quadrática 

foi adequado, pois apesar dos erros individuais se 

somarem, sendo menores que um, diminuem quando 

elevados ao cubo. Talvez se o sistema tivesse sido 

configurado por transformações cúbicas de um 

parâmetro (utilizando o módulo), tivéssemos observado 

as mesmas dificuldades verificadas na transformação 

quadrática. 

Novos trabalhos estão sendo realizados com a utilização 

de F1, ao invés do parâmetro TCZ. 
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Resumen 
Tal y como se describe en las pautas de accesibilidad 

del contenido de la Web (WCAG), es extremadamente 

importante proporcionar  mecanismos claros y 

constantes en la navegación para aumentar la 

probabilidad de que una persona encuentre lo que está 

buscando en un sitio. En este documento proponemos el 

uso de RSS/RDF para generar una descripción 

semántica de los sitios Web (un site map) aumentando 

la expresividad del RSS con un módulo específico que 

contiene el vocabulario para describir sitios Web 

clasificando sus componentes y desde el punto de vista 

de la navegación. Esto permitirá que visualizadores 

estándar  de RSS (o con leves modificaciones) sean 

utilizados en la "navegación semántica" de los sitios 

Web facilitando la comprensión de la estructura del sitio 

y la búsqueda de información en el mismo, por parte de 

todos los usuarios, particularmente por aquellos con 

necesidades especiales. 

 

1. Introducción 
Los site maps son representaciones visuales de la 

estructura de un sitio Web. Se organizan  

jerárquicamente, organizando la información del sitio 

Web en temas y áreas específicas. Son particularmente 

interesante, aquellos que presentan un gráfico que 

muestra los enlaces entre las páginas (probablemente no 

todos sino los más importantes, por claridad). 

Llamaremos el primer tipo; categorización-orientada y 

al segundo,  navegación-orientada. La figura 1 muestra 

tres site maps diferentes; dos del primer tipo y uno del 

segundo. 
 

   

 Fig.1. Tres mapas de sitios Web. www.google.com, www.apple.com y wichita.kumc.edu. Dos de ellos se presentan como listas 

jerárquicas de páginas y la tercera se presenta como gráfico. 

 

Este enfoque trata uno de los aspectos "no tan técnicos" 

de la accesibilidad, como lo es la creación de un 

mecanismo de navegación que ayude a los usuarios a 

encontrar la información que buscan; y al mismo 

tiempo, proporciona una previsualización  del sitio Web 

entero; mejorando la navegabilidad del mismo. Los 

visualizadores RSS se podrían entonces utilizar como 

"browsers o buscadores del sitio" devolviendo al usuario 

una descripción total del sitio y de su contenido. 

Generalmente, cuando un usuario accede a un sitio Web 

nuevo, el/ella navega a través de la página principal del 

sitio, donde se encuentra con enlaces a temas diferentes. 

Además, tales menús son generalmente interactivos, por 

ejemplo, el típico menú desplegable o emergente. Sin 

embargo,  aunque los elementos interactivos mejoran la 

experiencia del usuario, hacen más difícil de encontrar 

la información “users decide first; move second
1
”.  

El uso de los site maps es doble: Ayudando a los 

usuarios de la Web en la navegación (encontrar una 

página es más fácil cuando se tiene ya una idea general 

de lo que se está buscando) y utilizando más las arañas 

de búsqueda
2
. Cuando navegamos en la Web solo 

                                                      
1 Eric Ojakaar “Users Decide First; Move Second” 

http://www.uie.com/articles/users_decide_first/ 
2 Programas empleados por los motores de búsqueda para 

explorar Internet buscando nuevas páginas y comprobando el 

contenido de páginas ya visitadas. (también se les conoce 

como crawlers o web robots) 
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podemos ver una página a la vez, y si los enlaces a otras 

páginas no son los suficientemente claros, o el sitio es 

muy visual; su estructura será más difícil de navegar y 

encontrar la información será algo torpe. E n estos casos 

cuando los mapas de sitio son particularmente 

provechosos.  

El problema es encontrar un camino de navegación 

alrededor del sitio Web y obtener contenido específico, 

se magnifica en el caso de usuarios discapacitados. Los 

site maps pueden ayudarles a formar un mapa mental de 

a donde van o de donde han estado, ayudándolos a 

descubrir los mecanismos de navegación
3
 

proporcionados por el sitio. Veamos por ejemplo los 

siguientes escenarios. 

Escenario1: Una persona ciega navega en la Web 

usando un lector de pantalla. Incluso si él puede leer el 

contenido de las páginas del sitio (o al menos los 

elementos textuales y las descripciones textuales 

alternativas a las visuales), navegar hacia una página en 

particular, resultaría complicado si no está referenciada 

desde la página principal y se tendrían que seguir varios 

enlaces para alcanzar el objetivo. 
Escenario2: Una persona físicamente deteriorada utiliza un 

interruptor en vez del teclado y del ratón estándar como 

interfaces de entrada. Utiliza un navegador especial que 

explora permanentemente los elementos en una página hasta 

que él activa uno de ellos accionando el interruptor. La 

navegación se hace larga y complicada al seguir enlaces hacia 

delante y atrás, convirtiéndola en una experiencia molesta. 
En ambos casos un site map puede ser muy provechoso, 

obviamente si es accesible. Estas ideas son expresadas 

claramente por la pauta número 13 de accesibilidad del 

contenido Web: “Provide clear and consistent 

navigation mechanisms (orientation information, 

navigation bars, a site map, etc.) to increase the 

likelihood that a person will find what they are looking 

for at a site”. 

En este documento proponemos el uso de RSS/RDF 

para generar una descripción semántica de los sitios 

Web (un site map) que realza la expresividad del RSS 

con un módulo específico que contiene el vocabulario 

para describir sitios Web desde un punto de vista 

categórico y de navegación. Esto permitirá 

visualizadores RSS estándar  (o con leves 

modificaciones) para que sean utilizados en la 

"navegación semántica" de los sitios Web facilitando la 

comprensión de la estructura del sitio y la búsqueda de 

información en el mismo. Tal herramienta sería útil en 

los escenarios descritos anteriormente puesto que 

permitiría a los usuarios ciegos hacer una relación 

rápida y concisa en una página Web y todos sus 

elementos o temas. En el escenario de un usuario que 

utiliza un interruptor, la herramienta propuesta reducirá 

                                                      
3 Un mecanismo de navegación es cualquier medio con el cual 

un usuario navega una página o sitio Web. Los típicos son las 

barras de navegación, los site maps, las tablas de contenidos, 

etc.  

 
 

el tiempo que el usuario necesita para llegar 

directamente a donde quiere llegar, sin tener que 

ocuparse de los menús interactivos o algunas veces,  de 

mecanismos demasiado complicados para la navegación 

 

El presente documento se organiza de la siguiente 

manera: La sección dos da una introducción corta a las 

tecnologías usadas a nuestro alrededor. La sección tres 

muestra gráficamente una descripción completa de 

nuestra propuesta. La sección cuatro contiene los 

detalles del módulo SWSD y ejemplos del uso. La 

sección cinco describe los conceptos y relaciones de 

WPC que se usan en el módulo de SWSD y finalmente 

las secciones seis y siete muestran un conjunto de 

aplicaciones, conclusiones y evoluciones futuras de 

nuestra idea. 

 

2. La Tecnología: RSS y RDF 
RDF Site Summary (RSS) es una descripción 

multipropósito extensible del metadata y su formato. 

RSS es una aplicación de XML, conforme a la 

especificación de la W3C's. RSS es extensible vía 

XML-namespace y/o la modularización basada en RDF.  

Un resumen de RSS, podría decirse que es un 

documento que describe “un canal” que trata de los 

elementos recuperables de una URL. Cada elemento es 

un título, un enlace y una breve descripción. Mientras 

que los elementos han sido tradicionalmente los 

encabezados de las noticias, RSS ha sido utilizado para 

muchos propósitos. Algunas de las aplicaciones más 

significativas del uso de RSS hasta el momento son 

(entre otras):  hilos de discusión, listados de trabajos, 

hogares para la venta (servicios de listados múltiples), 

resultados de anotaciones en  deportes, catalogación de 

documentos, etc.  

La manera de crear extensiones ad hoc de RSS es el uso 

de la modularización basada en XML-namespace. Esta 

extensibilidad dividida en compartimientos permite la 

creación de elementos semánticos sin colisiones del 

namespace, y sin un impacto en la especificación 

establecida de los elementos. Las extensiones existentes 

ampliamente aceptadas son syn
4
 y dc

5
. 

 

3. Nuestro Objetivo 
Nuestro propósito es el uso de RSS para describir un 

sitio Web. Un canal rss corresponderá a un sitio Web, 

conteniendo un conjunto de elementos, donde cada uno 

corresponde a la descripción de una "página categórica”. 

Llamamos "páginas categóricas”  a las secciones más 

representativas de un sitio Web.  

El objetivo, según lo indicado en la introducción es 

proporcionar una descripción de alto nivel de la 

superficie de un sitio Web, permitiendo a los usuarios 

obtener un mapa mental del sitio. Debido al hecho de 

                                                      
4 Syndication Module. Disponible en 

http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/ 
5 The Dublin Core. Disponible en 

http://purl.org/rss/1.0/modules/dc/ 
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que RSS es un estándar, esta propuesta sacaría provecho 

de las herramientas existentes de RSS para la 

visualización y la agregación. También definimos 

módulo extensible para RSS que se describe en la 

sección 4 que agregará la información semántica de la 

página.  

Como analogía de lo que nos preponemos hacer, el 

lector puede pensar en las páginas categóricas como la 

tabla de contenido de un libro, mientras que los 

elementos de descripción hacen el papel de índice, que 

enlaza un determinado tema con un recurso donde 

puede ser encontrado dentro de un sitio. 
 

4. Módulo de Descripción Semántica de un 
Sitio Web (SWSD) 

El uso previsto de nuestra extensión de RSS es la 

descripción semántica de un sitio Web. Para este 

propósito, el canal de RSS representará el propio sitio 

Web, y los elementos RSS representarán las diversas 

páginas en él. El módulo de descripción semántica de 

sitios Web (Semantic Web Site Description SWSD) es 

un módulo de RSS 1.0 y una aplicación  RDF (Becket) 

que permite 

• La clasificación de los elementos RSS (las 

páginas que constituyen un sitio Web) según la 

ontología que será descrita en la sección 5 para 

facilitar la comprensión y la navegación. 

• La definición explícita de enlaces semánticos 

entre estos elementos. 

 El namespace asociado con esta extensión es: 

xmlns:swsd="http://harrison.eui.upm.es/swsd/"  

 

5. La Descripción del Modelo 
Se espera que el módulo SWSD vaya a ser ampliad. En 

su primera versión, las características del elemento del 

artículo son las siguientes:  

cat: <swsd:cat> Este elemento da (con una estructura 

de rdf:Bag/rdf:li) una lista de categorías a las cuales el 

artículo (la página Web) pertenece. Los posibles valores 

para este elemento serán definidos en la ontología. En 

nuestro caso se utiliza la ontología de WPC, pero 

cualquier otro recurso de la clasificación puede ser 

utilizado.  

sitemap_level: <swsd:sitemap_level> Este elemento da 

un valor entre cero y n indicando la posición del artículo 

(la página Web) en la jerarquía del site mapo. El valor 0 

indica el Home Page, valor 1 indica la  página de primer 

nivel, el valor 2 para los segundos, y así sucesivamente. 

Hasta ahora, solo los niveles 0 y 1 han sido usados. 

contains_item: <swsd:contains_item> Este elemento da 

(otra vez usando la estructura rdf:Bag/rdf:li) una lista de 

los artículos (páginas Web) que están relacionados con 

el actual por una relación de inclusión. Este elemento 

materializa la interrupción de la información.  

 

6. Ejemplos 
La descripción del canal será estándar: 

 

<rdf:RDF  

  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-

syntax-ns#"  

  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

  xmlns:syn="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

  xmlns:swsd="http://harrison.eui.upm.es/swsd/" 

  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 

>  

<channel rdf:about="http://harrison.eui.upm.es/"> 

<title>The Accessibility Group Web Site</title> 

<link>http://harrison.eui.upm.es/</link> 

<description> Web site of the Accessibility Group. 

Technical University of Madrid. The site contains 

information about the activities organized by the group, 

the projects they are involved in, and the people 

belonging to it. </description> 

<dc:language>en</dc:language> 

<dc:date>2004-04-29T19:07+02:00</dc:date> 

<dc:publisher>JBR</dc:publisher> 

<dc:creator>JBarrasaR</dc:creator> 

<dc:subject> Web accessibility, Web usability, 

Users with special 

 needs</dc:subject> 

<syn:updatePeriod>weekly</syn:updatePeriod> 

<syn:updateFrequency>3</syn:updateFrequency> 

<syn:updateBase>2001-01-

01T00:00+00:00</syn:updateBase> 

<items> 

<rdf:Seq> 

<rdf:li 

rdf:resource="http://harrison.eui.upm.es/teaching

.html" /> 

<rdf:li 

rdf:resource="http://harrison.eui.upm.es/member

.html" /> 

… 

</rdf:Seq> 

</items> 

<image 

rdf:resource="http://harrison.eui.upm.es/logo.gif" /> 

</channel> 

 

Los siguientes son dos elementos de un sitio Web con 

descripción RSS como la propuesta en el presente 

documento 

 

<item 

rdf:about="http://harrison.eui.upm.es/teaching.html"> 

<title>Teaching information page</title> 

<description> Information about courses and 

tutorials organized by the  

Accessibility Group 

</description> 

<link>http://harrison.eui.upm.es/teaching.html</link

> 

<swsd:cat> 

 <rdf:Bag> 

   <rdf:li 
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 rdf:resource=" 

http://harrison.eui.upm.es/onto/wpc#ActivityLi

st"/> 

 </rdf:Bag> 

</swsd:cat> 

<sitemap_level>1</sitemap_level> 

<swsd:contains_item> 

      <rdf:Bag> 

        <rdf:li 

rdf:resource="http://harrison.eui.upm.es/001.html"/> 

        <rdf:li 

rdf:resource="http://harrison.eui.upm.es/002.html"/> 

      </rdf:Bag> 

</swsd:contains_item> 

</item> 

 

<item 

rdf:about="http://harrison.eui.upm.es/member.html"> 

<title>Member list page</title> 

<description>List of the people working at the 

Acessibility  

    Group</description> 

<link>http://harrison.eui.upm.es/member.html</link

> 

<swsd:cat> 

 <rdf:Bag> 

   <rdf:li  

 rdf:resource=" 

http://harrison.eui.upm.es/onto/wpc#PersonList"/> 

 </rdf:Bag> 

</swsd:cat> 

<sitemap_level>1</sitemap_level> 

</item> 
 

La alimentación de RSS demostrada en el ejemplo 

precedente se podía leer usando lectores 

estándares/aggregators de RSS. El cuadro 2 muestra 

cómo se ve la descripción del sitio Web a través de dos 

lectores de código abierto 

  

Cuadro 2. Una descripción semántica del site map según lo representado por dos lectores estándares de RSS. 

 

Los artículos se presentan en una lista (como son las 

noticias) y se muestra la propiedad de la descripción de 

cada artículo. Esto permite una navegación superficial 

rápida y en el caso de usuarios discapacitados, una 

manera fácil de encontrar su objetivo en la navegación 

de un sitio Web. En el caso del espectador derecho 

(Headline Viewer) una ventana del navegador muestra 

la página actual al mismo tiempo. 

 

7. La Ontología para la Clasificación de 
Páginas Web (WPC) 

La clasificación de la página Web describe los 

conceptos y relaciones que definen una taxonomía 

independiente flexible de los tipos de páginas Web. La 

figura 3 representa gráficamente estas relaciones 

taxonómicas de los conceptos. 
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Fig. 3. Representación gráfica de las relaciones taxonómicas de la WPC.  

 

 

La primera versión de estas relaciones, ha sido 

implementada RDFS y está disponible en 

http://harrison.eui.upm.es/onto/wpc/. La tabla 1 describe 

informalmente los conceptos en la WPC. 
 

 
Tabla 1. Esta tabla lista los conceptos de las relaciones en la WPC, su dependencia y un abreve descripción. 

Nombre Dependencia Descripción 

About Atomic Esta clase, representa páginas que describen lo que es el 

sitio Web y provee información sobre el mismo. 

List - Una página de listas genéricas. Contiene la secuencia de 

los elementes. 

Activity List List Subclase de Lista donde los elementos son actividades. 

Document List List Subclase de Lista donde los elementos son documentos. 

Event List List Subclase de Lista donde los elementos son eventos. 

News List List Subclase de Lista donde los elementos son noticias. 

Product List List Subclase de Lista donde los elementos son productos. 

Person List List Subclase de Lista donde los elementos son personas. 

Topic List List Subclase de Lista donde los elementos son temas. 

Atomic - Una clase de no-lista genérica.  

Story Atomic Subclase de información que describe lo que ha pasado a 

través del tiempo. 

Product Atomic Subclase de Información los hechos describen la 

mercancía. 

Credits Atomic Esta clase representa páginas que contienen listas de 

personas que contribuyen para un trabajo. 

FAQ Atomic Esta clase representa páginas que listan y responden las 

preguntas más frecuentes en determinado tema. 

Contact Atomic Esta clase representa páginas que contienen información 

que puede ser usada para contactar a una persona u 

organización. 

 

8. Aplicaciones 
La aplicación inmediata de esta propuesta, es lo que 

hemos llamado preliminarmente, navegación semántica 

superficial,  usando visualizadores de RSS estándares 

como se pudo observar en la sección 4.2. 

Modificaciones leves a estos visualizadores estándar, 

permitirían la presentación de las características 

específicas del módulo de SWSD. Actualmente, algunos 

visualizadores RSS permiten configurar la apariencia de 

ellos mismos.  

La creación de una descripción RSS/RDF de sitios Web 

puede ser útil también desde el punto de vista de los 

agentes de la Web, que intentan indexar las páginas 

Web o extraer su contenido. Actualmente, estamos 

listando nuestras páginas y así, de una cierta manera, 

construyendo la semántica Web. 
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9. Conclusiones sobre la Experiencia 2 y 
Trabajo Futuro 

Nuestro principal objetivo era el de ayudar a los 

usuarios discapacitados, a encontrar fácilmente su 

manera de navegar en la Web. Como los visualizadores 

RSS están directamente relacionados con los 

navegadores, este objetivo es alcanzado utilizando 

herramientas estándar. Ahora  se realizan las pruebas 

más intensivas por los propios  usuarios discapacitados . 

La generación de una descripción del sitio web es una 

tarea que puede potencialmente ser automatizada (al 

menos parcialmente). Un generador de descripción de 

un sitio web está actualmente en desarrollo. La 

generación automática se basa en una exploración del 

sitio web con cierta ayuda de los diseñadores del propio 

sitio web con las estructura de etiquetas específicas de 

RDF. Un generador gráfico de site maps basado en la 

información contenida en el RSS/SWSD también se está 

desarrollando. 
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Resumo 
O computador e o mundo digital são inacessíveis a 

pessoas com limitações motoras severas que não 

disponham de uma interface funcional para movimentar 

o mouse ou utilizar o teclado. Há vários dispositivos no 

mercado desenvolvidos para esses fins, mas poucos são 

disponíveis no mercado nacional, quando são 

importados não podem ser testados para verificar sua 

adequação às limitações do usuário outros  são baseados 

em tecnologia avançada consequentemente, 

inviabilizando sua reprodução e manutenção. O 

periférico desenvolvido nessa pesquisa é composto por 

um mouse óptico comercial e um dispositivo mecânico 

que permite o deslocamento do cursor na tela do 

computador com os movimentos preservados da cabeça 

do tetraplégico. Seis voluntários utilizaram o 

dispositivo, analisando, a precisão e o tempo gasto para 

o deslocamento do cursor mostrando que, além de ser 

funcional, o dispositivo pode ser utilizado sem fadiga 

por longos períodos de tempo. 

 

1. Introdução 
Embora a tecnologia de ponta esteja cada vez mais 

utilizada na área médica e nos meios de 

telecomunicações, ainda uma camada da população não 

tem acesso às informações e às ferramentas que os 

fariam interagir com a sociedade na qual supostamente 

estão inseridos. 

O computador é um instrumento facilitador, para o 

desenvolvimento global dos portadores de necessidades 

especiais, valorizando e evidenciando aspectos 

cognitivos, sociais, afetivos e emocionais além de ser 

um importante recurso pedagógico no auxílio da 

aprendizagem [1]. 

A inclusão digital gera igualdade de oportunidades para 

todos. Nessa perspectiva, o acesso aos meios de 

comunicação e informação, principalmente a Internet, 

possibilita um diferencial no aprendizado e um avanço 

na capacitação e na qualidade de vida para um grande 

número de usuários, principalmente, para o conjunto de 

sujeitos com necessidades especiais, sejam elas físico-

motoras ou cognitivas [2].  
Atualmente, no mercado, existem alguns dispositivos 

que permitem a quem tem limitações de movimentos 

acessar o computador como, por exemplo: o dispositivo 

bucal [3]; o dispositivo que identifica a voz do usuário e 

realiza os comandos verbais como o Dosvox [4] e o 

Motrix; o dispositivo com foco de infravermelho [5]; os 

eletrodos que movem o cursor com sinais cerebrais [6], 

o mouse câmera [7], a varredura de linhas e colunas 

acionada pelo movimento dos olhos [8], o acionamento 

do cursor através da detecção do piscar [9], o mouse 

controlado pelo rastreamento dos olhos [10], o 

dispositivo baseado em eletrooculograma [11] o 

controle do cursor por processamento de imagem [12]. 

Entretanto, esses periféricos são baseados em 

tecnologias avançadas, e como são destinados a um 

mercado relativamente restrito, não são produzidos em 

grande escala. A utilização de sensores e circuitos 

eletrônicos de precisão impossibilita a reprodução por 

amadores e pequenas oficinas. Além destas dificuldades 

os periféricos não podem ser testados antes de serem 

adquiridos impossibilitando os ajustes e adequações que 

atenderiam as particularidades do usuário. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Metodologia 
Para acionar o cursor da tela do monitor foi escolhido 

nesse trabalho os movimentos da  cabeça, pois por mais 

alta que seja a lesão ou o acometimento motor quase 

sempre, esses movimentos se mantêm preservados.  

A flexão e extensão da cabeça promovida pela coluna 

cervical superior é feita num eixo transversal que passa 

pelo meato auditivo e o eixo vertical bulbo raquidiano. 

A movimentação de rotação da cabeça é realizada em 

torno do eixo bulbo raquidiano.  Quando o occipital 

roda sobre o atlas, ele participa de um movimento geral 

de rotação do atlas sobre o áxis, que se efetua ao redor  

do eixo vertical passando pelo centro da apófise 

odontóide. No entanto, esta rotação não é um fenômeno 

simples porque ela faz intervir a tensão dos ligamentos, 

em especial a tensão do ligamento occípto-odontoidiano 

lateral. A rotação acompanha-se, portanto, ao mesmo 

tempo, de um deslocamento de 2 a 3mm e de uma 

inclinação do occipital. Por consequência, não há uma 

rotação pura mais sim uma rotação associada a uma 

translação e a uma inclinação. Entretanto uma rotação 

associada a uma translação equivalente a uma rotação 

do mesmo ângulo, mas de centro diferente, faz recuar 

para o centro do forame occipital, o centro real da 

rotação de tal modo que o eixo real do movimento da 

rotação corresponde ao eixo anatômico do bulbo 

raquidiano [13]. A articulação occipto-atloidiana pode, 

portanto ser considerada com o equivalente de uma 
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enartrose, quer dizer uma articulação de superfície 

esférica, possuindo três eixos e, portanto três graus de 

liberdade: rotação axial em redor de um eixo vertical 

(eixo bulbo raquidiano); flexão-extensão em redor de 

um eixo transversal passando pelo centro do eixo 

vertical e o meato auditivo; inclinação lateral em redor 

de um eixo antero-posterior.                   

Normalmente o mouse é movimentado num plano 

horizontal. Um estudo morfométrico permitiu o projeto 

de um dispositivo mecânico que translada esse plano 

horizontal em dois semicírculos o primeiro centrado no 

eixo de rotação, e o segundo no eixo da flexão e 

extensão que passa pelo centro do meato auditivo da 

cabeça do usuário. 

O dispositivo mecânico é composto por uma haste em 

forma de “L” invertido, na qual foi fixado um mouse 

óptico, posicionado abaixo da protuberância occipital. 

Como a movimentação da cabeça  pode ser 

independente da base coluna cervical inferior, essa foi 

utilizada.  

Nessa referência foi colocado um pedaço de mouse pad  

costurado numa faixa de velcro como ponto fixo e 

referencial do movimento do mouse.  

Um suporte de espuma mantém o contato com o mouse. 

Esse suporte tem a forma de uma calota esférica cuja 

dimensões foram calculadas para permitir que os 

movimentos combinados de cabeça sejam 

transformados em movimentos do cursor sem atrito ou 

fadiga do usuário.  

Para calcular as dimensões do suporte foi elaborado um 

programa utilizando o Delfhi, uma ferramenta de 

desenvolvimento de aplicações para a plataforma do 

Windows. Os parâmetros considerados pelo programa 

são: a cirtometria de cabeça, à distância entre occipito e 

a sétima cervical,  à distância entre o meato auditivo até 

trapézio e  a distância entre o trapézio e a tuberosidade 

do úmero.  

Foram desenvolvidos dois testes para mostrar a 

funcionalidade do dispositivo. Nesses testes o usuário 

deve explorar com o cursor a extensão total da tela do 

monitor e ter precisão no deslocamento. 

Os testes foram efetuados por seis voluntários que 

utilizaram  o periférico.  

No primeiro teste são dispostos oito botões nas bordas 

superiores, inferiores e no meio da tela do monitor  fig. 

1, e são proporcionadas seis telas com dificuldades 

crescentes. 

No segundo teste os botões devem ser acionados e 

ordem crescente  e no menor tempo possível. 

O programa calcula o tempo gasto para realizar cada 

teste e a quantidade de vezes que foi executado, e 

compara os dados obtidos pelo mesmo usuário. 

 

 
Fig. 1. Primeira tela de teste mostrando a posição dos botões. 

 

3. Resultados 
Os voluntários realizaram os testes utilizando o 

periférico adaptado as sua características. Os mesmos 

testes também foram realizados utilizando o mouse 

convencional.  Foram verificados os tempos com os 

quais eles conseguiram acionar os botões. 

A tabela 1 apresenta os tempos obtidos na primeira vez 

que eles utilizaram o periférico. 

 

        Tabela 1. Tempos gastos para realizar o teste com mouse e 

com o periférico sem treino prévio. 

Os voluntários foram orientados a utilizar o periférico 

durante dez minutos. Após esse tempo os testes foram 

aplicados. 

A tabela 2 apresenta os tempos gastos para realizar os 

dois  testes após esse treino. 

 

Usuários 
Sem  

Perif.  
Com  
Perif. 

Desvio  

U1 6"  2'  1' 54" 

U2 8" 6' 24" 6' 12" 

U3 6" 3' 36" 3' 30" 

U4 5" 3' 56" 3' 51" 

U5 11" 1' 04" 53" 

U6 11" 28" 17" 

Tempo total 47" 17' 28" 16' 20" 

Tempo médio 

total 
8" 2' 88" 2' 07" 
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Tabela 2. Tempos gastos para realizar o teste  com mouse e 

com o periférico após 10 minutos.  

Todos usuários atingiram o objetivo e não tiveram 

dificuldades para realizar os testes. Após dez minutos de 

adaptação todos diminuíram seus tempos, e com mais 

treinos certamente alcançariam resultados semelhantes 

aos obtidos com o mouse convencional. 

 

4. Conclusão 
Durante os testes os voluntários mostraram-se 

entusiasmados com o desempenho do dispositivo.  

Foi observada também a rápida adaptação pois, o 

dispositivo é composto por um mouse o qual é um 

periférico bem conhecido. 
Essa pesquisa facilita a comunicação do tetraplégico 

com o meio exterior através do computador auxiliando 

na reversão da exclusão social. 

Os recursos da informática som, animação, efeitos 

especiais, entre outros tornam o dia a dia do tetraplégico 

mais atrativo e interessante. Além disso, esse material 

pode ser facilmente adaptado ao nível intelectual e ao 

ritmo de cada um. Ainda, através de um Avatar, os 

portadores de deficiências podem experimentar 

situações que seriam impossíveis na vida real devido à 

sua condição física, incluir sensações ou realizar tarefas 

impossíveis como, por exemplo, poder voar.  
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Usuários 
Sem 

Perif. 
Com 
Perif. 

Desvio 

U1 6"  1' 34" 1' 28" 

U2 8" 3' 44" 3' 36" 

U3 6" 1' 50" 1' 44" 

U4 5" 1' 22" 1' 17" 

U5 11" 59" 54" 

U6 11" 28" 23" 

Tempo total 47" 9' 57" 9'26" 
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Resumo 
Avaliação psicofísica de sensibilidade de fibra fina (FF) 

e grosa (FG) por estimulação elétrica senoidal foi 

proposta nos anos 80.  A freqüência de 5 Hz estimularia 

fibras amielínicas, a de 250 Hz fibras mielinizadas finas 

e 2 kHz fibras mielinizadas de grosso calibre.  Enquanto 

alguns autores encontraram uma correlação entre 

funções relacionadas às FFs e o limiar para correntes a 

5 Hz, outros não conseguiram estabelecer a mesma 

correlação.  O objetivo deste trabalho é construir um 

estimulador que permita inferir sobre como a 

freqüência, a intensidade, a fase e a modulação de um 

sinal senoidal influi na estimulação de FF e FG.  O 

estimulador consta de um gerador de sinais acoplado 

com isolamento elétrico a uma fonte de corrente a ser 

aplicada ao paciente.  O protótipo atual gera a senóide 

com amplitude máxima de 10 mA e permite controlar 

por software a amplitude, fase, freqüência e tempo de 

estimulação.   

 

1. Introdução 
A compreensão da atividade cerebral sempre despertou 

interesse dos homens. Desde a antiguidade os seres 

humanos tentam entender mais sobre esse centro de 

controle do corpo. Vários mitos sempre foram 

atribuídos ao cérebro. Alguns foram desfeitos e outros 

até hoje são motivo de pesquisa e estudo.  

Com a revolução sofrida pela eletrônica, mas 

especificamente com o desenvolvimento da tecnologia 

de dispositivos semicondutores, muitas tecnologias 

puderam ser desenvolvidas e com isso, novos e mais 

poderosos equipamentos surgiram e ainda continuam a 

surgir.  A incorporação desses equipamentos em 

diversas áreas tem sido extremamente exploradas hoje.  

Isso é exatamente o que vem ocorrendo na área 

biomédica, em que tecnologias já existentes estão sendo 

aplicadas no desenvolvimento de aparelhos biomédicos. 

Com o desenvolvimento desses aparelhos mais precisos 

e mais potentes, foi possível entender mais a respeito do 

funcionamento de vários sistemas biológicos que 

compõem o corpo humano.  

Os seres humanos possuem em seu corpo uma intricada 

e complexa rede de sensores especiais e através destes 

sensores, localizados em diversos pontos do organismo. 

o indivíduo consegue “perceber” o mundo a sua volta e 

dessa forma, interagir com ele [1].  Assim, o nosso 

conhecimento do mundo é construído a partir dos 

sentidos. A percepção começa nas células receptoras 

que são sensíveis a um ou a outro tipo de estímulo. A 

maioria das entradas sensoriais é percebida como uma 

sensação que identifica um estímulo específico [2]. 

Os distúrbios sensoriais são na maioria das vezes 

característica de doenças neurológicas. Uma medição 

objetiva da natureza e grau destes distúrbios é 

necessária para se realizar um diagnóstico adequado. A 

estimulação visual, auditiva e somatossensorial são as 

mais investigadas e as mais utilizadas na prática clínica 

para diagnóstico e monitorização durante intervenções 

cirúrgicas.  

Os receptores somatossensoriais relacionam-se a 

neurônios cujos corpos situam-se nos gânglios dorsais. 

Após a transdução as informações da periferia seguem 

ao longo do ramo periférico e de sua continuação no 

ramo central dos neurônios dos gânglios dorsais. Em 

conjunto, esses ramos são denominados fibra aferente 

primária. Essas fibras aferentes primárias possuem 

diferentes diâmetros e transmitem diferentes sensações à 

medula espinhal: fibras finas transmitem dor e 

temperatura, e fibras grossas, tato [2]. 

Nos anos 80 foi proposto um instrumento de avaliação 

psicofísico de sensibilidade por estimulação elétrica [3].  

Este equipamento baseou-se no princípio de que a 

ativação das fibras de diferentes diâmetros depende da 

freqüência da corrente senoidal.  Assim, a freqüência de 

5 Hz estimularia as fibras amielínicas, a de 250 Hz as 

fibras mielinizadas finas e a de 2 kHz as fibras 

mielinizadas de grosso calibre [4]. As evidências de que 

tais premissas sejam verdadeiras estão sujeitas a 

discussão. Em trabalhos clínicos, enquanto alguns 

autores tenham encontrado uma correlação entre 

funções relacionadas às fibras finas e o limiar para 

correntes a 5 Hz [5], outros não conseguiram 

estabelecer a mesma correlação [6]. Apesar destas 

diferenças, efeitos de drogas [7] e isquemia por 
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torniquete [8] apresentam resultados concordantes com 

a seletividade dos estímulos. Mesmo frente a estas 

incertezas, a determinação do limiar psicofísico para as 

diferentes correntes tem sido utilizada como marcador 

de envolvimento dos diferentes sistemas de fibras 

[9,10].  

A facilidade de controle dos parâmetros de estimulação, 

com este instrumento, apresenta forte apelo clínico e 

para sua eventual aplicação no estudo de potenciais 

evocados, esta última não explorada até o momento. 

Baseados na discordância na literatura nos propusemos 

a abordar o problema com um estudo sistemático das 

percepções evocadas durante estimulação 

somatossensorial com corrente senoidal.  Assim, como 

primeiro objetivo tem-se a construção de um 

estimulador que gere sinal elétrico senoidal para 

estimulação somatossensorial com freqüências de 1 Hz 

a 2 kHz, i.e., sem se limitar às 3 freqüências 

supracitadas. Também, o estimulador, deve permitir 

controlar a amplitude e fase da onda, além da 

freqüência. Também, deve permitir modulação do 

estímulo.  A necessidade do desenvolvimento deste 

protótipo é a dificuldade de encontrar no mercado um 

estimulador com as características necessárias para a 

pesquisa a ser desenvolvida. 

 

 

2.  Metodologia 
O estimulador consta de dois módulos um gerador de 

sinais e uma fonte de corrente. O gerador está acoplado, 

com isolamento elétrico, à fonte de corrente a qual será 

aplicada ao paciente com eletrodos. 

O gerador de sinal digital tem como base o sistema 

ADSP-BF533 EZ-KIT Lite 
TM

 da Analog Devices 

(USA). Esse DSP possui as características necessárias 

para a realização do projeto em questão, isto é, um 

processamento bastante rápido, o que permite um 

funcionamento em “Tempo Real”. Algumas das 

características do  ADSP-BF533 são: 

• clock de sistema  400MHz; 

• O seu processador possui 2 multiplicadores de 

16 bits, 2 ULAs de 40 bits, 4 ULAs de 8 só 

para tratamento de vídeo e 2 deslocadores de 

40 bits 

O ADSP é programado em VISUAL DSP ++ (do 

ADSP-BF533) para gerar diferentes formas de onda 

elétricas digitais, entre as quais a senoidal.  Os 

parâmetros da onda senoidal amplitude, freqüência e 

fase podem ser programados, bem como os protocolos 

de estimulação, que podem considerar a duração da 

estimulação, número de estímulos e tempo entre 

estimulação.  Também, modulações do estímulo podem 

ser realizadas. A faixa de freqüência de trabalho do 

estimulador é de 1 a 2000 Hz.  O sinal digital é 

convertido em sinal analógico utilizando-se um 

conversor D/A do próprio ADSP-BF533.  

A impedância da pele varia sob o efeito de diversos 

fatores, como por exemplo, temperatura, umidade, 

freqüência, tensão aplicada, além das próprias variações 

estruturais do tecido.. Dessa forma, é necessário garantir 

que a intensidade da corrente utilizada na estimulação 

seja constante.  Assim, uma fonte de corrente de até 

máximo 10 mA foi construída. Uma característica 

desejada é que a forma de onda do sinal de saída da 

fonte de corrente (aplicada ao paciente) seja igual ao 

sinal aplicado na entrada da fonte.  

Para a proteção do paciente um amplificador de 

isolamento entre o gerador de sinais e a fonte de 

corrente foi utilizado. Também, as normas de segurança 

para equipamento médico-hospitalar são consideradas. 

 
3.  Resultados 

O protótipo atual (figura 1) com os dois módulos 

(gerador de sinais e fonte de corrente) acoplados com 

isolamento elétrico pode gerar correntes senoidais na 

faixa de freqüência de 1 Hz a 5 kHz e corrente máxima 

de 10 mA para carga de 10 kΩ.  Essa resistência será a 

impedância máxima permitida da pele para a aplicação 

da estimulação. Acima deste valor o sinal senoidal 

sofrerá uma distorção por saturação por segurança do 

paciente.  O parâmetro fase pode variar de -180
o
 a 

+180
o
. 

 

 
Fig. 1. Protótipo do estimulador de corrente senoidal. 

 

 
Fig. 2. Saída do gerador de sinais. (Inferior) saída da fonte de 

corrente a ser aplicada ao paciente. Resistência de carga de 

1 kΩ. 
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Fig. 3. Saída do gerador de sinais. (Inferior) saída da fonte de 

corrente a ser aplicada ao paciente. Resistência de carga de 

1 kΩ. 

 

As formas de onda na saída do estimulador (figura 2 e 3, 

inferior) mostraram-se sem distorção e similares às do 

gerador de sinais (figura 2 e 3, superior).  O estimulador 

também pode gerar facilmente qualquer seqüência de 

ondas senoidais como as exemplificadas na figura 4. 

 

            
Fig. 4. Outras  formas de onda geradas pelo 

estimulador. 

 

4.  Discussão e Conclusão 
O sistema ADSP-BF533 atendeu muito bem as 

especificações necessárias para o projeto do 

estimulador. Com ele foi possível desenvolver as formas 

de ondas senoidal que serão utilizadas em estimulação 

somatossensorial.  Também, foi possível facilmente 

controlar os parâmetros da onda senoidal, i.e., 

amplitude, freqüência e fase, bem como o tempo de 

estimulação e número de estímulos. A velocidade de 

processamento do DSP permitiu a aplicação em "tempo 

real". 

A fonte de corrente também atendeu satisfatoriamente 

às exigências do projeto, gerando a forma de onda da 

saída similar à sinal de entrada.  O estimulador se 

mostrou muito versátil para programar protocolos de 

estimulação com sinal senoidal.  Adicionalmente, outras 

formas de onda para estimulação somatossensorial 

podem facilmente ser geradas como pulso, triangular, 

exponencial e amplitude modulada. 

É importante ressaltar que todo o processo de segurança 

ao paciente foi levado em consideração ao se 

desenvolver esse aparelho. Dessa forma, conceitos de 

metrologia e normas de segurança de equipamentos 

médico-hospitalares da serie NBR IEC 601 foram e 

serão seguidas até terminar o protótipo do estimulador.  

O trabalho desenvolvido até o momento é o início de 

um projeto que pretende estudar de forma sistemática as 

percepções evocadas por estimulação senoidal.  O 

estudo não estará limitado às 3 freqüências usualmente 

utilizadas, i.e., 5 Hz, 250 Hz e 2000 Hz.  Além disso, 

estudar o potencial evocado também é outra meta do 

projeto.  Para tanto, um eletroencefalografo (EEG) 

deverá ser acoplado ao estimulador. 
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Resumo 
A fala é o meio de comunicação comumente utilizado 

pelo homem, que o distingue dos demais seres vivos, 

permitindo-lhe a troca de idéias, expressão de opiniões 

ou revelação de seu pensamento. Diante do avanço 

tecnológico e conseqüente surgimento de equipamentos 

eletrônicos cada vez mais sofisticados, a possibilidade 

de permitir a interação homem-máquina através da voz 

tornaria essa relação muito mais atrativa e produtiva, 

não só para a comunidade em geral, mas principalmente 

para portadores de deficiência visual e/ou motora. Este 

artigo descreve o desenvolvimento de um sistema de 

reconhecimento de voz otimizado para dispositivos com 

pequeno poder computacional, como equipamentos 

eletrônicos em geral, eletrodomésticos ou ainda, que 

possa ser utilizado para operar elevadores, portas 

automáticas, etc. 

 

1. Introdução 
Atualmente, fabricantes de equipamentos eletrônicos 

têm procurado adicionar aos seus produtos, 

funcionalidades e diferenciais que atraiam o interesse de 

seus usuários. Como exemplo, tem-se televisores 

conectados à Internet; máquinas fotográficas que 

permitem “zoom” e alteram resolução, além de se 

conectarem a computadores e impressoras; fornos de 

microondas e máquinas de lavar roupas com controle 

“inteligente”, etc. No entanto, embora sofisticados, tais 

equipamentos ainda apresentam dificuldades quanto a 

sua utilização, devido à maneira artificial com a qual o 

usuário deve interagir com os mesmos. 

A fala é o meio de comunicação utilizado por 

excelência pelo homem e que o distingue dos demais 

seres vivos, permitindo-lhe a troca de idéias, expressão 

de opiniões ou revelação de seu pensamento. Diante 

disso, a comunicação vocal homem-máquina torna-se 

bastante adequada em situações nas quais uma ou mais 

das seguintes condições se aplicam: as mãos do usuário 

estão ocupadas; mobilidade é exigida durante o 

processo de entrada de dados; os olhos do operador 

devem permanecer fixos sobre um display; um 

instrumento óptico ou algum objeto é rastreado; é 

inconveniente o uso do teclado em um ambiente, dentre 

outras. A possibilidade de permitir a interação homem-

máquina através da voz torna essa interação mais fácil e 

produtiva, principalmente para portadores de deficiência 

motora e/ou visual, uma vez que não se faz necessária a 

utilização das mãos e olhos do usuário, que podem 

ainda, ficar disponíveis para outras tarefas. 

Pesquisas na área de Processamento Digital de Sinais de 

Voz (PDSV) têm permitido o desenvolvimento de 

sistemas de Resposta Vocal, Reconhecimento de Voz e 

Reconhecimento de Identidade Vocal (locutor). 

Entretanto, requisitos de processamento ainda 

dificultam a implementação desses sistemas em 

dispositivos com pequeno poder computacional, como 

aparelhos celulares, palmtops e eletrodomésticos. Surge 

então, a necessidade de desenvolvimento de hardware e 

software específicos para esse contexto, também 

conhecidos como sistemas embutidos, ou sistemas 

embarcados. Para permitir a implementação de técnicas 

de PDSV em sistemas embutidos, várias questões 

devem ser consideradas, como mobilidade, limite de 

consumo de potência, baixa disponibilidade de 

memória, segurança e confiabilidade. Tudo isso sem 

comprometer a eficiência no processo de 

reconhecimento. 

O trabalho desenvolvido consiste no estudo e 

otimização de técnicas de PDSV para aplicação em 

sistemas embutidos, que resultará no desenvolvimento 

de uma biblioteca de funções para pré-processamento 

digital de sinais de voz  (pré-enfase; divisão em 

“frames” e janelamento). Com o intuito de validar a 

biblioteca, será desenvolvida uma aplicação de 

Reconhecimento de Palavras Isoladas Dependente do 

Locutor que levará em consideração as restrições quanto 

à capacidade de processamento e armazenamento, 

características de um ambiente embutido. 

Este artigo está organizado conforme descrição a seguir. 

Na seção 2 são discutidos os conceitos sobre 

Processamento Digital de Sinais de Voz, em que são 

apresentadas algumas das motivações para a 

comunicação vocal homem-máquina, bem como as 

dificuldades encontradas nesse tipo de aplicação. Na 

seção 3 será apresentado o conceito de sistemas 

embutidos, assim como as peculariedades envolvidas no 

seu desenvolvimento. Na seção 4 é realizada a descrição 

do sistema desenvolvido e finalmente, na seção 5 é 
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apresentado o estado atual do trabalho e algumas 

considerações finais. 

 

2. Processamento Digital de Sinais de Voz 
Os primeiros trabalhos sobre máquinas que conseguiam 

reconhecer algumas palavras datam de 1952 [1]. Graças 

às descobertas de algumas propriedades da voz e das 

facilidades oferecidas pelos computadores digitais, nos 

anos 60 surgiu uma grande quantidade de trabalhos 

sobre o assunto [2], [3]. Posteriormente, desejou-se a 

criação de máquinas que, além de serem capazes de 

reconhecer o que estava sendo dito, também pudessem 

responder ao que lhes era perguntado. 

Diante do crescente interesse por software e 

equipamentos que “compreendam”, reconheçam e 

simulem a voz humana, pesquisas têm sido realizadas 

na área de Processamento Digital de Sinais de Voz 

(PDSV), buscando o desenvolvimento de técnicas que 

possibilitem a construção de padrões que permitam 

modelar, de forma eficiente, a fala, as características 

vocais únicas de  cada  locutor,  bem  como  a   

produção   da   voz  sintetizada [4], [5]. 

O avanço tecnológico na área de PDSV permite o 

desenvolvimento de sistemas de comunicação vocal 

homem-máquina, que podem ser divididos em três 

grandes áreas [3]: 

1. Sistemas de Resposta vocal; 

2. Sistemas de Reconhecimento de voz; 

3. Sistemas de Reconhecimento de locutor.  

 

Sistemas de resposta vocal, ou sistemas de síntese de 

voz, são projetados para responder a um pedido de 

informação utilizando mensagens faladas [6], [7]. 

Sistemas de resposta vocal podem ser utilizados em 

várias aplicações, tais como sistemas automáticos de 

informação de preços, de vôos, de divulgação de 

produtos em supermercados ou lojas especializadas, 

sistemas bancários, auxílio a portadores de necessidades 

especiais, etc. [6], [8]].  

Sistemas de reconhecimento de voz, ou ainda Sistemas 

de Reconhecimento Automático de Voz (RAV), têm 

como objetivo determinar qual a palavra, a frase ou a 

sentença que foi pronunciada. De uma forma geral, são 

considerados como pertencentes a uma das seguintes 

categorias: Sistemas de Reconhecimento de Palavras 

Isoladas; Sistemas de Reconhecimento de Palavras 

Conectadas; Sistemas de Reconhecimento de Fala 

Dependente do Locutor e Sistemas de Reconhecimento 

de Fala Independente do Locutor [3]. A diferença entre 

os sistemas dependentes e os independentes de locutor é 

que no primeiro, o sistema é treinado para um locutor 

específico, enquanto que o segundo está preparado para 

reconhecer sentenças, independente de quem as 

pronuncie. Sistemas de reconhecimento de fala podem 

ser utilizados em diversas aplicações, dentre as quais 

pode-se citar: atendimento telefônico automatizado, 

acesso a menus de equipamentos eletrônicos (celular, 

fornos de microondas, aparelhos de DVD, etc.), 

transcrição de sentenças pronunciadas para um arquivo 

texto, etc [8]. Os sistemas para fala contínua (palavras 

conectadas) são mais difíceis de implementar do que os 

sistemas para fala descontínua (com pronúncia isolada 

das palavras), devido à dificuldade de se localizar o 

início e o fim de cada palavra, e também à tendência das 

línguas faladas de fundir o último e o primeiro fonema 

de duas palavras consecutivas. 

Quanto aos sistemas de reconhecimento de locutor, 

estes podem ser de dois tipos: verificação ou 

identificação. O primeiro consiste em decidir se a voz é 

mesmo de quem alega ser, enquanto que o segundo deve 

ser capaz de identificar quem é o locutor, dentre um 

universo de locutores. Esses sistemas são muito úteis 

para o controle de acesso a ambientes restritos. Na área 

de criminalística podem ser utilizados com o mesmo 

propósito que hoje é dado às impressões digitais [3], [8], 

[9].  

O desenvolvimento de aplicações na área de 

comunicação vocal homem-máquina (reconhecimento 

de fala ou locutor) consiste na realização de uma tarefa 

de reconhecimento de padrões, nesse caso padrões de 

fala. Esse tipo de sistema (Figura 1) inclui duas fases 

[10]: treinamento e reconhecimento. Com base nos 

dados de treinamento, que consistem de sentenças 

(palavras ou frases), são gerados os modelos de 

referência, aos quais são atribuídos rótulos que 

identificam cada padrão (sentença ou locutor). Na fase 

de reconhecimento, através dos dados de teste (sinais de 

voz) são obtidos padrões de teste que, em seguida, são 

comparados com os modelos gerados durante o 

treinamento e, utilizando-se uma regra de decisão, é 

identificado o que mais se assemelha ao padrão de 

entrada desconhecido [3], [11]. 

A etapa de pré-processamento é responsável por extrair 

do sinal de voz os dados relevantes e menosprezar a 

informação redundante, com a finalidade de repassar a 

informação de interesse para etapa seguinte. Esse 

processo inclui as atividades de: aquisição, pré-ênfase, 

separação em “frames” e janelamento [3], [12]. É 

importante destacar que o pré-processamento precisa ser 

executado independente do tipo de reconhecimento que 

se deseja realizar (voz ou locutor). Diante disso, a 

possibilidade de se ter essas funções já implementadas 

em uma biblioteca, tornaria o processo de 

desenvolvimento desse tipo de aplicação mais rápido e 

produtivo. 

A etapa de extração de características é de extrema 

importância em sistemas de reconhecimento, uma vez 

que nesta etapa são obtidos elementos que possibilitam 

a geração dos padrões de treinamento e teste. A 

definição de um bom conjunto de características é um 

processo complexo e essencial para que sejam obtidos 

bons resultados quanto ao reconhecimento dos padrões.  
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Durante a fase de treinamento, com base nas 

características extraídas, são gerados padrões de 

referência, os quais serão comparados com o padrão de 

teste na fase de reconhecimento. Na fase de teste, o 

padrão de teste é comparado com os padrões de 

referência e, utilizando-se uma regra de decisão, o 

locutor (ou a sentença) cujo padrão de teste é mais 

similar a um dado padrão de referência, é reconhecido 

pelo sistema. 

Vale salientar que as etapas de pré-processamento e 

extração de características das fases de treinamento e 

reconhecimento devem ser equivalentes, para que seja 

possível uma correta comparação entre o padrão testado 

e o(s) padrão(ões) já conhecido(s) pelo sistema.   

 

3. Sistemas Embutidos 
É importante destacar que, quando se fala em interface 

homem-máquina, deve-se ficar claro que esta máquina 

pode ser qualquer equipamento eletrônico. No âmbito 

deste trabalho, pode ser um aparelho celular, um 

palmtop, uma máquina de lavar, um forno microondas, 

um veículo, uma máquina industrial, dentre outros 

equipamentos que apresentam arquitetura e limitações 

(capacidade de processamento e armazenamento, fonte 

de alimentação, etc) diferentes de um computador.  

Diante disso, torna-se necessário o desenvolvimento de 

software e/ou hardware específico para este tipo de 

equipamento. Surge então, o conceito de sistema 

embutido (embarcado), que é a combinação de 

hardware e software, e algumas vezes peças mecânicas, 

desenvolvidos para realizar uma função específica [13]. 

Através da implementação em hardware é possível 

alcançar uma maior eficiência e rapidez na execução de 

determinadas tarefas e, a partir do software, reduzir o 

tempo de desenvolvimento e aumentar a flexibilidade 

do sistema. 

No que se refere à implementação em hardware de um 

sistema embutido, diferentes soluções podem ser 

adotadas. Para aplicações com produção em grande 

escala (mercado de consumo), o mais adequado é o uso 

de um SoC (System-On-a-Chip – sistema em uma única 

pastilha) [14]. A arquitetura de hardware de um SoC 

embutido pode conter um ou mais processadores, 

memórias, interfaces para periféricos e blocos 

dedicados. Tais blocos, também chamados de IP Cores 

(Intellectual Property Cores), consistem de blocos em 

hardware que executam tarefas específicas e são 

definidos de modo a permitir o seu reuso em diferentes 

sistemas [15]. Os diversos IP Cores de um determinado 

SoC são interligados por uma estrutura de comunicação  

que  pode  variar de um barramento a uma rede 

complexa (NoC – network-on-chip) [16].  

Em aplicações com menor volume de produção, a 

implementação do sistema em FPGA (Field-

Programmable Gate Array) é mais indicada. Apesar de 

ser viável também a implementação utilizando sistemas 

baseados em famílias de microprocessadores [14]. A 

implementação em FPGA apresenta como principal 

vantagem a possibilidade de modificação da estrutura de 

hardware do sistema através de um processo denominado 

reconfiguração, o qual permite o desenvolvimento 

incremental, correção de erros de projeto, além da adição 

de novas funções de hardware [15].  

Ao projetar o hardware de um sistema embutido, 

linguagens de descrição de hardware (HDL – Hardware 

Description Language) podem ser utilizadas para 

realizar a descrição dos circuitos eletrônicos. Essas 

linguagens permitem descrever a forma como os 

circuitos operam, possibilitando também a simulação 

desses circuitos antes mesmo de sua fabricação. Ao 

contrário de uma linguagem de programação para 

software, a sintaxe e a semântica das HDL incluem 

informações para expressar ao longo do tempo (timed) 

qual será o comportamento do hardware. As linguagens 

mais populares são VHDL (VHSIC
1
 Hardware 

Description Language) e Verilog, que apresentam a 

grande vantagem de possibilitar a sua utilização como 

entrada para simulação e síntese automática de circuitos 

descritos no nível da microarquitetura, através da 

utilização de ferramentas comerciais bastante 

difundidas. No entanto, essas linguagens não são 

                                                           
1
 Very High Speed Integrated Circuits 

Dados  
de 

Treinamento 
Pré-processamento 

Geração dos  
Padrões de 
Referência 

Pré-processamento 
Extração de 

Características 

Geração dos  
Padrões de Teste 

Fase de Treinamento 

Fase de Reconhecimento 

Extração de 
Características 

Comparação 

Padrões de 
Referência 

RECONHECIMENTO 

Dados  
de  

Teste 

Fig. 1. Sistema de Reconhecimento de Padrões. 
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apropriadas para descrições de software e especificações 

funcionais de alto nível [14]. No intuito de sanar essa 

deficiência, foram realizadas tentativas com linguagens 

que possuíssem um maior grau de abstração, como C, 

C++ e Java. Nesse caso, ocorre exatamente o contrário, 

ou seja, a inadequação semântica dessas linguagens para 

descrição de aspectos de hardware. O uso da linguagem 

SystemC [17] visa solucionar essas deficiências, 

combinando as vantagens da popularidade de C++ e a 

sua adequação ao processo de geração de software, com 

uma semântica adicional (na forma de uma biblioteca de 

funções) apropriada para a descrição de hardware, 

através de construções como portas, sinais e relógios 

que sincronizam processos [14]. 

O projeto de sistemas embutidos é bastante complexo, 

por envolver conceitos pouco analisados pela 

computação de propósito geral [4], [5]. Por exemplo, as 

questões de mobilidade, limite de consumo de potência, 

a baixa disponibilidade de memória, a necessidade de 

segurança e confiabilidade, a possibilidade de 

funcionamento em uma rede de comunicação, e o curto 

tempo de projeto tornam o desenvolvimento de sistemas 

computacionais embutidos uma área de pesquisa 

bastante abrangente [14]. Além disso, novos produtos 

têm uma vida cada vez mais curta, e atrasos de poucas 

semanas no lançamento de um produto podem 

comprometer seriamente os ganhos esperados. Com a 

automação do projeto de hardware caminhando na 

direção do reuso de plataformas e de componentes 

integráveis em SoC (IP Cores), a automação do projeto 

de software e sua integração com o projeto de hardware 

se torna o principal objetivo a ser alcançado para a 

diminuição do tempo total de projeto, sem sacrifício na 

qualidade da solução [14]. Também é essencial  o  reuso  

de componentes de software, de modo que o 

desenvolvimento do sistema  concentre-se  apenas  na  

configuração  e  integração  desses  componentes [14]. 

 

4. Sistema Proposto 
Algoritmos com bom desempenho, em termos de taxa 

de reconhecimento, demandam um certo poder 

computacional, o que já se tem disponível em máquinas 

tipo PC (Personal Computer) em tempo real. No 

entanto, em sistemas embutidos dependentes de 

baterias, como um telefone celular, o desafio não 

representa apenas o desenvolvimento de software, mas 

também de hardware que se adapte às características 

inerentes de tais dispositivos (baixo consumo de 

energia, baixo poder de processamento, etc.), [4][5]. 

Algumas técnicas de programação permitem a geração 

de um código mais eficiente no que se refere à 

quantidade de operações a serem executadas pelo 

processador (p.ex.: substituição de uma multiplicação 

por deslocamento de bits), o que conseqüentemente 

proporciona menor consumo de potência e energia [18]. 

Sendo assim, através da otimização de algoritmos, 

utilização de estruturas de hardware específicas e um 

pipeline de instruções eficiente, é possível aumentar a 

velocidade, reduzir os recursos necessários, sem 

diminuir a taxa de reconhecimento. Dentro desse 

contexto, muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos 

para o reconhecimento de palavras isoladas em sistemas 

embutidos [4], [5], [12][20], apresentando redução do 

número de acessos à memória, paralelismo de 

operações, economia de recursos lógicos necessários 

para implementação, etc. No entanto, a maiorias dos 

trabalhos não realizam a etapa de verificação funcional, 

que será descrita mais adiante, ou ainda não realizam 

testes efetivos em algum dispositivo de hardware 

O protótipo desenvolvido neste trabalho têm como base 

o projeto descrito por Cipriano em [12], que apresenta 

adequações dos modelos necessários ao processo de 

reconhecimento de voz para implementação em 

hardware. Para isso, é feita a utilização de ponto-fixo 

nas operações com número fracionários, simplificações 

nas funções matemáticas, substituição de operações de 

divisão e multiplicação por deslocamentos, paralelismo, 

dentre outras. O diagrama do sistema em 

desenvolvimento é apresentado na Figura 2.  

A função da pré-ênfase é eliminar uma tendência 

espectral de aproximadamente -6dB/oitava na fala 

irradiada dos lábios. Essa distorção espectral não traz 

informação adicional e pode ser eliminada através da 

aplicação de um filtro, de resposta aproximadamente 

+6dB/oitava, que ocasiona um nivelamento no espectro. 

A descrição matemática da pré-ênfase é dada por [24]: 

 

           Sp(n) = S(n) – ap.S(n-1) (1) 
 

Sendo: 

Sp(n) – amostra pré-enfatizada; 

S(n) – amostra original; 

ap – fator de pré-ênfase,    0,9 ≤ ap  ≤ 1. 

 

No intuito de simplificar a implementação do filtro de 

pré-ênfase, na Equação (1), o fator ap é substituído pelo 

valor 15/16: 

 

16

1)S(n
1)S(nS(n)1)S(n

16

15
S(n)Sp(n)

−
+−−=−−=  

(2) 

Fig. 2. Diagrama do Sistema Proposto. 
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A modificação efetuada na Equação (1) implica na 

substituição de uma multiplicação por um número 

fracionário por uma divisão por um número do tipo 2
n
, 

sendo n inteiro, e que pode ser realizada através de um 

simples deslocamento de n bits, nesse caso n = 4. 

Um sinal de voz possui características estatísticas que 

variam fortemente com o tempo, só podendo ser 

considerado estacionário em intervalos muito pequenos. 

A separação em quadros consiste em particionar o sinal 

de voz em segmentos, selecionados por janelas ou 

“frames” de duração perfeitamente definida [4]. O 

tamanho desses segmentos é escolhido dentro dos 

limites de estacionariedade do sinal (duração média de 

10 a 20 ms) [3]. No sistema proposto o algoritmo de 

janelamento utlizado foi o de Hamming, que minimiza 

as descontinuidades no início e final de cada quadro, e 

cuja equação é dada por: 

1Nsn,0
1Ns

nπ2
cos0,460,54 −≤≤









−

⋅
⋅−  

(3) 

 

O janelamento é realizado juntamente com a separação 

dos quadros, que são formados por três blocos, de 84 

amostras cada, totalizando 252 amostras para cada 

quadro. Cada amostra do quadro é multiplicada pelo 

valor correspondente da janela. A utilização de 252 

amostras para cada quadro visa otimizar a 

implementação em hardware dessa etapa, uma vez que 

o número 252 facilita a utilização de ponto-fixo e a 

superposição entre quadros (Figura 3). O uso de ponto-

fixo permite a realização das operações de multiplicação 

e divisão de números fracionários através de simples 

deslocamentos para esquerda e para direita, 

respectivamente. 

 

Depois da aplicação da janela de Hamming, é realizada 

a extração de parâmetros, por exemplo, os parâmetros 

mel-cepstrais de cada quadro [14].  

O subsistema de reconhecimento, que realizará a 

identificação da palavra falada, tem como função o 

casamento dos padrões de teste com os padrões 

armazenados. Neste trabalho será utilizada a quantização 

vetorial para a construção de cada padrão [14].  

Após a implementação/simulação do sistema, será 

realizada a etapa de prototipação. As etapas previstas 

para obtenção do protótipo são apresentadas na Figura 4.  

 

 
A etapa de verificação funcional tem o objetivo de 

verificar todas as funcionalidades de projeto e assegurar 

que estas estão ocorrendo da maneira especificada. Esta 

tarefa chega a consumir cerca de 70% do tempo total de 

desenvolvimento [22], [23].  Diante disso, ferramentas 

que possibilitem a geração rápida e eficiente de um 

ambiente de simulação podem e devem ser utilizadas. 

Para tal, foi utilizada a ferramenta VeriSC [24] que 

realiza a geração automática de um ambiente de 

simulação (testbench) implementado na linguagem 

SystemC, que oferece as vantagens apresentadas na 

Seção 3, como por exemplo, a inclusão de nível de 

transação, cobertura dirigida, checagem automática e 

construção de verificação funcional randômica.  

Após assegurar que cada bloco está executando da 

maneira especificada, será realizada a etapa de co-

simulação e pós-síntese de todo o sistema, de modo a 

verificar a correta comunicação entre todos os blocos. 

Na etapa de síntese é definido qual o dispositivo que 

será utilizado para prototipação do sistema, o que 

implica que, a partir de então, aspectos específicos do 

dispositivo, como por exemplo, atrasos das portas 

lógicas, passam a ser considerados durante a execução, 

tornando necessária uma nova co-simulação de todo o 

sistema, de modo a assegurar a continuação de seu 

correto funcionamento. Vencida essa etapa, pode-se 

passar para etapa final de prototipação. Neste trabalho 

foi utilizada a placa Cyclone II EP2C35 DSP da Altera 

[25] para prototipação do sistema. 

 

Fig. 4. Etapas de desenvolvimento. 
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Fig. 3. Divisão em Quadros e Janelamento. 
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5. Conclusões 
Atualmente o trabalho encontra-se no final da etapa de 

verificação funcional, que como foi dito anteriormente, 

corresponde a 70% do processo de desenvolvimento. O 

resultado deste trabalho será a obtenção de um módulo 

sintetizável que possibilitará a construção de um IP 

Core de pré-processamento de voz, incluindo as funções 

de pré-ênfase, divisão em quadros e janelamento. Tal 

módulo poderá ser reutilizado no desenvolvimento de 

futuras aplicações embutidas de reconhecimento de voz, 

ou mesmo de locutor, proporcionando uma economia 

considerável no tempo total do projeto. O alvo dessas 

aplicações poderá ser desde eletrodomésticos e 

equipamentos eletrônicos a elevadores e portas, 

operados por comandos de voz, facilitando a utilização 

dos mesmos por portadores de necessidades especiais, 

principalmente visuais e motoras. 

Como trabalhos futuros pretende-se tratar a situação em 

que haja diferentes níveis de ruído ambiente entre a 

etapa de treinamento e reconhecimento, além da adição 

de um módulo de aquisição do sinal de voz. O problema 

na diferença de ruído ambiente pode comprometer a 

eficiência do reconhecimento. Já existem algoritmos 

que visam resolver essa situação, no entanto projetados 

para arquitetura PC. Quanto ao módulo de aquisição, o 

mesmo facilitará a implantação do sistema em 

dispositivos que não ofereçam a funcionalidade de 

conversão analógico-digital da voz. 
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Resumo  
Por ser uma alternativa para a substituição da visão e da 

audição, a estimulação vibrotátil vem sendo 

crescentemente utilizada como um canal para 

transmissão de informações acústicas. O uso do canal 

tátil possui vantagens com relação aos outros sentidos, 

como liberação dos sentidos não afetados por 

deficiências para tarefas mais importantes e a 

possibilidade de construção de estimuladores pequenos, 

leves e com boa apresentação estética. Para se construir 

tais dispositivos, usam-se transdutores táteis, que são 

dispositivos que estimulam a pele e fornecem 

informações. Contudo, uma das grandes limitações dos 

transdutores táteis comerciais é o seu alto custo. Como 

solução para isso, este trabalho propõe o uso de motores 

de vibracall de celulares em estimuladores, fazendo 

com que custem cerca de 10% menos que os já 

comercializados. Quando estes dispositivos são usados 

adequadamente como estimuladores táteis, apresentam 

características semelhantes aos transdutores táteis 

comerciais, possuindo a vantagem de serem encontrados 

facilmente e em pequenos tamanhos. 

 

1. A Estimulação da Pele 
A pele é um órgão muito complexo, cheio de “sensores” 

que respondem a uma grande variedade de estímulos 

[1]. A distribuição desses “sensores” não é uniforme. 

Pontos da pele podem receber certos estímulos com 

maior sensibilidade que outros, como, por exemplo, a 

sensação de frio pode ser percebida em certos locais 

com maior intensidade do que em outros.  

A percepção tátil, a capacidade do ser humano de 

detectar estímulos aplicados sobre pele, depende da 

sensibilidade cutânea, na qual são incluídos estímulos 

mecânicos, térmicos, químicos e elétricos [2].  

Esses estímulos provocam sensações específicas, 

sensações de tato (estimulação dos receptores na pele), 

pressão (geralmente, deformam os tecidos profundos), 

vibração (sinais sensoriais, repetitivamente rápidos) e 

cócegas [3], térmicas e dor [4-7]. 

A estimulação da pele pode ser uma alternativa à 

substituição sensorial quando se tem a falta de outros 

sentidos tais como visão, audição ou ambos. O sentido 

mais apropriado para fornecer a realimentação visual e 

auditiva é o tato, mesmo que este apresente limites 

perceptuais se comparado com as modalidades visual e 

auditiva, pois a resolução tátil é três vezes menor que a 

visual e duas vezes menor que a auditiva [8]. 

Essa estimulação por meio de vibrações vem sendo 

estudada como uma alternativa eficiente no 

reconhecimento de informação visual e acústica [9] 

A utilização de recursos e métodos tecnológicos que 

promovam a substituição sensorial adequada é 

fundamental para a integração do portador de 

deficiência visual e auditiva na sociedade, 

principalmente na realidade contemporânea, na qual o 

ambiente informatizado é preponderante nas atividades 

corriqueiras, intelectuais, sociais, culturais e de 

comunicação [10]. 

Com relação à vibração, é importante frisar, que os 

estímulos vibratórios de baixa freqüência (2 a 80 Hz) 

são detectados por mais de um receptor, aumentando a 

possibilidade de identificação e compreensão destes [3]. 

Um único impulso aplicado em uma fibra sensorial pode 

induzir sensações conscientes. A identificação de dois 

estímulos bem definidos é determinada pelo local de 

aplicação do estímulo, cuja identificação da área mais 

sensível está relacionada com as dimensões da área 

cortical, em que as maiores representam maior 

sensibilidade e maior poder de resolução [11]. Neste 

sentindo é possível inferir que áreas como as pontas dos 

dedos, as regiões da face, são áreas cuja distância 

mínima para distinção de um estímulo do outro deve ser 

menor do que em regiões do dorso, por exemplo. Uma 

pessoa consegue distinguir dois pontos na ponta do dedo 

a uma distância bem baixa, como de 1 a 2 milímetros 

[3].  

Nas duas próximas seções, descrevemos um estimulador 

tátil e propomos um modelos deste estimulador a um 

baixo custo. Mostramos ainda os resultados de testes 

feitos com esse estimulador de baixo custo e fazemos 

uma breve conclusão sobre os resultados. 
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2. O Estimulador e o Procedimento de 
Teste 

No processo de transmissão de informações por meio do 

canal tátil, alguns parâmetros são importantes tais como 

a freqüência de estimulação e a amplitude do estímulo. 

Fazendo uma comparação entre o intervalo de 

freqüência de audição dos humanos com o intervalo de 

freqüência de estimulação, sentida através da pele 

humana tem-se para o primeiro um intervalo de 20-

20.000 Hz enquanto, para o segundo tem-se uma 

redução desse intervalo para 10-400Hz [12].  Observa-

se que com essa redução de freqüências, é necessário 

fazer uso de um dispositivo de estimulação que possa 

responder a essas baixas freqüências e transmiti-las para 

pessoas através da pele. 

Comercialmente existem dispositivos com essas 

características. O mais comum é construído de forma 

que uma massa seja suspensa por uma mola, ou haste 

flexível, fixada na base ou caixa que envolve todo o 

estimulador. Uma força alternada é gerada entre a massa 

e a caixa externa, em geral através da passagem de 

corrente elétrica por uma bobina. Como a caixa que 

envolve o sistema não está fixada rigidamente, a mesma 

vibra [13].  

Neste trabalho é proposto um dispositivo de estimulação 

tátil no qual é utilizado um motor de vibracall de celular 

(Figura 1) fixado em uma pequena caixa plástica 

(Figura 2). Ao ser atravessado por uma corrente elétrica, 

o eixo do motor (que possui uma massa deslocada) gira, 

fazendo com que a vibração seja transferida à caixa 

plástica. 

 
Fig. 1.  Motor de Vibracall  Utilizado. 

 

 

 
Fig. 2. Estimulador vibrotátil proposto. 

(Motor de vibracall já montado em uma caixa plástica). 

 

A estimulação vibrotátil da superfície da pele é 

geralmente feita através da aplicação de estímulos que 

possuem quatro dimensões básicas, a saber: freqüência, 

amplitude, duração e local de aplicação no corpo [14]. 

A faixa de freqüências perceptíveis pelo tato possui 

características específicas, de modo que é necessário 

que seja feito um mapeamento dos sinais a serem 

transmitidos pelo tato em valores contidos nesta faixa, 

adequando-os para estimulação vibrotátil [13]. 

Para a estimulação da pele, no experimento apresentado, 

foram usadas as freqüências de 10, 55 e 110 Hz com o 

objetivo de avaliar a capacidade de pessoas sentirem a 

estimulação vibrotátil provocada pelo estimulador 

desenvolvido. 

O procedimento de teste foi realizado da seguinte forma 

(Figura 3): o estimulador vibrotátil proposto foi 

acoplado a um gerador de funções e foram ajustadas as 

freqüências de saída desejadas. Inicialmente, foi feito 

um procedimento de aprendizagem com o voluntário, 

em que eram “apresentadas” às freqüências para que 

aprendesse a diferenciá-las entre si.  

 

 
Fig. 3. Montagem para os testes. 

 

Em seguida, dava-se início ao teste com o estimulador 

tátil preso ao dedo indicador do voluntário.  

Na tabela 1 são apresentadas as porcentagens de acertos 

dos voluntários para cada freqüência aplicada no 

estimulador tátil. 

A ordem de aplicação de cada freqüência foi escolhida 

de forma aleatória. Desta maneira, poderíamos tentar 

confundir o voluntário para poder observar  a sua 

resposta, de acordo com o estímulo que lhe foi 

apresentado. 

Uma coluna com a média das resposta foi inserida na 

tabela 1. Essa é a média das freqüências ditas como 

respostas pelos voluntários. O objetivo dessa coluna é 

fazer com que possamos perceber que a freqüência 

média obtidas com as respostas se encontra próximo a 

freqüência real e que tem um desvio baixo em relação à 

mesma. 
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Seqüência aplicada: 

Freqüência (HZ) 

 

Média das 

respostas 
Acertos (%) 

55 77 62,5 

10 19 100 

110 110 100 

55 55 100 

110 90 75 

55 77 62,5 

55 57 75 

10 19 100 

110 99 75 

10 19 100 
Tabela 1. Resultado dos testes com o Estimulador tátil 

proposto. 
 

3. Conclusões  
Os resultados apresentados com o estimulador feito a 

partir de um motor de vibracall de celular foram 

bastante satisfatórios visto que o número de acertos para 

cada freqüência foi muito bom, nos dando médias 

maiores que 50%, caracterizando um bom estimulador 

tátil. 

A principal contribuição deste trabalho é a apresentação 

de uma alternativa mais viável para construção de 

estimuladores táteis. O seu uso pode ser diversificado. 

Muitas aplicações que necessitem passar informações 

para pessoas com deficiências sensoriais poderão 

utilizar esse estimulador como uma solução econômica 

e eficaz. 

Este trabalho propõe, portanto, uma nova forma de 

obtenção de estimuladores táteis tendo como principais 

vantagens a facilidade de aquisição e o baixo custo. 

 

4. Agradecimentos 
Os autores desejam agradecer a todos que ajudaram a 

realizar os testes com o estimulador tátil proposto, a 

todos do Laboratório de Instrumentação e Metrologia 

Científica – LIMC por ceder espaço e instrumentos para 

testes e montagens. Desejam agradecer ainda a CAPES 

e ao Cnpq pelo incentivo financeiro e apoio. 

 
 

Referências 
[1] LANGBERG, E. (1987). Magnetic Tactile Array, Contact 

N43-NS-7-2394. Final Report submitted to National 

Institute of Neurological and Communicative Disorders 

and Stroke. National Institutes of Health, Bethesda, 

Maryland. 

[2] Choleiwak, R.W. and Wollowitz, M., “The design of 

vibrotactile transducers”, Tactile Aids for Hearing 

Impaired, I. Summers, ed, Whurr Publishers Ltd: London, 

1992 p. 61. 

[3] GUYTON, Arthur C; HALL, John E. Tratado de 

Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2002. 

[4] DANGELO, J. G & FATTINI, C. A. Anatomia básica dos 

sistemas orgânicos. São Paulo: Ateneu, 1997. 

[5] JACOB S. W; FRANCONE, C. A; LOSSOW, W. J. 

Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: Guanabara, 

1990. 

[6] TADDEUCCI, D.; LASCHI, C.; LAZZARINI, R.; 

MAGNI, R.; DARIO, P.; STARITA, A. An approach to 

integrated tactile perception.Robotics and Automation, 

1997. Proceedings. IEEE International Conference. (P. 

3100 – 3105). Volume: 4, Abril, 1997. 

[7] TORTORA, G. J. Corpo humano, fundamentos e anatomia 

e fisiologia. Porto Alegre: Artmed, 2000 

[8] WAY, T.P.; BARNER, K.E. Automatic visual to tactile 

translation. in evaluation of the tactile image creation 

system; rehabilitation engineering, ieee transactions on 

[see also ieee trans. on neural systems and rehabilitation]. 

volume: 5, março, 1997. 

[9] FRITZ, J.P & BANER, K.E. Design of a haptic data 

visualization system for people with visual impairments. 

Rehabilitation Engineering, IEEE Transactions, volume: 7, 

(p. 372-384), setembro, 1999. 

[10] LIMA, Ana C.O., Análise da sensibilidade tátil de cegos, 

surdos, ouvintes e videntes. Dissertação de Mestrado. 

Campina Grande: 2005. 

[11] AIRES, Margarida de M. Fisiologia. Rio de   Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1999. 

[12] Choleiwak, R.W. and Wollowitz, M., “The design of 

vibrotactile transducers”, Tactile Aids for Hearing 

Impaired, I. Summers, ed, Whurr Publishers Ltd: London, 

1992 pp 57-82. 

[13] M.M.R.Cabral, R.C.S.Freire, A.T.Barros, J.F.R., 

“Avaliação da sensibilidade tátil de surdos para 

ensino/aprendizagem da fala”. 

[14] BARROS, Aléssio T., Estimulação Tátil aplicada ao 

ensino da fala, Tese de Doutorado. Campina Grande: 

2004.  

 

 

 
 

 

AH-263



 

AH-264



Automação Residencial Voltada para Deficientes Físicos 
 

Briana Moraes Zamperlini, Fransérgio Leite da Cunha 
 

Engenharia de Automação e Controle  (Mecatrônica) 
UCL – Faculdade do Centro Leste 

Av. Lourival Nunes, 181 – CEP 29 164-055 – Jardim Limoeiro – Serra – ES – Brasil 
Tel.: +55 27 3328 2828 - Email: briana@ucl.br 

 
 

 

Resumo  
Automação residencial voltada para deficientes físicos 
tem como principal proposta adequar o ambiente 
doméstico às necessidades do usuário garantindo 
segurança, bem-estar e certa independência. Um 
ambiente projetado para a independência do portador de 
deficiência deve prever que certas barreiras 
arquitetônicas sejam eliminadas. Para este trabalho 
algumas das exclusões destas barreiras são consideradas 
como já existentes, tais como portas maiores e mais 
largas, rampas e outras. Tendo então o problema de 
mobilidade resolvido, serão abordadas as melhorias que 
a tecnologia pode proporcionar a fim de adequar a 
residência de acordo com as necessidades do usuário de 
forma generalizada, visto que a adaptação de técnicas de 
controle deve ser realizada de forma personalizada a 
partir de um estudo de caso. O projeto de automação 
residencial voltada para deficientes físicos contém, por 
exemplo, a adaptação de portas, janelas, iluminação e 
persianas a fim de controlá-las, visando tanto para a 
segurança quanto para a comodidade.  
 

1. Introdução 
De acordo com o IBGE [1], No Brasil, cerca de 24,6 
milhões de pessoas se declararam portadoras de 
deficiência física no censo realizado no ano de 2000, o 
que corresponde a cerca de 14,5% do total da população 
brasileira. De acordo com a lei n

o
 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, publicada no Diário Oficial do dia 
25/10/1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, está assegurado a elas o pleno 
exercício dos direitos individuais e sociais, além de sua 
efetiva integração social [1]. 
A automação residencial visa oferecer aos seus usuários 
conforto, segurança, bem estar e praticidade. É 
necessário destacar a importância do estudo das 
necessidades de cada usuário. A automação residencial 
voltada para as necessidades de um portador de 
deficiência física deve garantir o auxílio e não a 
invalidação do mesmo. Em sua totalidade deve permitir 
igualdade entre todos os usuários, sendo eles portadores 
ou não de necessidades especiais. Dessa forma é 
possível que pessoas que necessitem de condições 
especiais e pessoas que não necessitem possam conviver 
normalmente em uma mesma residência.  
 
 
 

2. Tecnologias 
As tecnologias disponíveis no mercado para a realização 
da automação residencial abordadas nesse artigo serão 
divididas  de acordo com o meio de comunicação entre 
os dispositivos inteligentes.  
Os meios de comunicação mais comuns são os sem fio, 
através do sistema telefônico, da fiação elétrica e do 
cabeamento de dados[3]. 
A comunicação através de uma rede sem fio é de fácil 
instalação e recomendada para residências em que é 
inviável a realização ou a construção de um projeto de 
cabeamento. A comunicação sem fio é mais flexível e 
mais prática, porém, menos segura e ainda apresenta 
falhas. Se a aplicação necessita de privacidade ou é uma 
aplicação crítica, deve-se tomar cuidado com o uso de 
redes sem fio[3].  
A rede de dados baseada no sistema telefônico utiliza 
uma tecnologia de rede que permite o transporte de 
dados pela linha telefônica[3]. É um meio prático tendo 
em vista que a maioria das residências possui o 
cabeamento necessário. Porém, é necessário ressaltar 
que os cabos da rede telefônica não abrangem, 
necessariamente, toda a residência, o que é um agente 
limitante de ambientes possíveis de serem controlados. 
Este é um aspecto que deve ser tratado com cautela.  
Dentre as desvantagens que norteiam a utilização do 
sistema telefônico está a fragilidade quanto à geração de 
ruídos oriundos dos aparelhos conectados à linha[3]. 
Um aspecto importante quanto à utilização da linha 
telefônica é que todo o sistema de controle da 
automação residencial deve funcionar 
independentemente do sistema telefônico e até mesmo 
funcionar enquanto o telefone está sendo usado. 
A rede fundamentada no transporte de dados pela fiação 
elétrica é comumente conhecida como rede 
powerline[3]. Sua principal vantagem é poder controlar 
qualquer aparelho na residência, desde que este esteja 
conectado à tomada. Apesar disso, como a rede elétrica 
não foi criada com o intuito de transmitir dados, existe a 
grande facilidade de geração de ruídos. 
A rede baseada no cabeamento estruturado é formada 
por uma fiação que suporta altas taxas de transmissão de 
dados (inclusive, utilizada para a Internet)[3]. Os cabos 
são projetados para a transmissão de dados e são menos 
sensíveis à ruídos. Porém, sua desvantagem está na 
concepção da rede. Os cabos devem ser instalados nas 
residências e isso gera custo quando é necessário 
realizar uma reforma para passar os cabos pelas 
paredes[3].   
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Todos os sistemas apresentados podem ainda atuar de 
forma conjunta de acordo com as necessidades do 
projeto. 
É de suma importância que os aspectos de cada forma 
de transporte de dados citados sejam estudados 
cautelosamente e com mais detalhes para a adequação 
do ambiente domiciliar, bem como prever as vantagens 
e desvantagens de cada sistema visando prevenir ao 
máximo os danos decorrentes das desvantagens do 
sistema escolhido.  
 

3. Dispositivos Inteligentes 
A automação residencial baseia-se em controlar 
dispositivos dentro de uma residência. Esses 
dispositivos podem ser eletrodomésticos, acionadores de 
portas ou janelas, lâmpadas ou mesmo sensores de 
temperatura, presença, fumaça, entre outros. Tais 
dispositivos devem ser capazes de receber o comando, 
interpretá-lo e executá-lo. A interpretação dos dados de 
comando varia de acordo com o meio de transmissão de 
dados utilizado, abordado no item anterior.  
Para o caso da transmissão de dados pela rede elétrica, o 
Modem é um aparelho que transforma os sinais de alta 
freqüência da rede elétrica em bits. A expectativa é que, 
futuramente, os eletro-eletrônicos sejam equipados com 
um chip que realizará esta função de conversão[3].  
Independente da forma de transmissão, os dispositivos 
inteligentes irão converter em bits os sinais de controle 
para executar as tarefas especificadas. 
Em persianas, por exemplo, um sensor identifica a 
luminosidade. Um sistema de controle é responsável por 
mover as persianas de forma a adequar a intensidade de 
luz no ambiente de maneira automática e programável. 
Uma cafeteira pode receber um sinal de controle 
informando que, de acordo com a hora programada, ela 
deve ser ligada para que o café esteja pronto quando o 
usuário acordar. 
Um sistema de iluminação pode ser programado para 
acender determinadas luzes externas em um horário 
estipulado, assim como apagá-las ao amanhecer para 
economizar energia.  Dentro da residência, se o usuário 
necessita se levantar no meio da noite, as luzes podem 
se acender (com a intensidade das lâmpadas controlada) 
automaticamente enquanto o usuário percorre o 
caminho e todas se apagam novamente quando o 
usuário retorna à cama.  
Algum tipo de sinal de pânico pode ser emitido pelo 
usuário, através de uma pulseira, por exemplo. Esse 
sinal pode gerar uma chamada telefônica, ou envio de 
mensagens, informado aos parentes ou mesmo ao 
médico de que existe alguma emergência.  
 

4. Necessidades dos Usuários 
Para a definição das necessidades dos usuários, deve-se 
observar quem são os usuários. Fazer um estudo e 
realizar um levantamento de suas atividades mais 
freqüentes e quais atividades devem possuir prioridade 
de auxilio por parte da automação.   
Segundo Line [2], Os indivíduos podem necessitar de 
um ítem que eles não desejam ou desejarem um ítem 
que eles não necessitam ou mesmo, não deveriam ter. 

Devido a isso o estudo deve ser feito de maneira precisa 
a fim de evitar gastos desnecessários e encontrar a 
melhor forma de abranger as necessidades do usuário. 
A automação residencial deve ser projetada de forma a 
ser flexível suportando possíveis adaptações ou 
ampliações no projeto tendo em vista que as 
necessidades dos usuários podem sofrer variações ao 
longo do tempo.  
Existem dois fatores importantes na abordagem das 
necessidades dos usuários, relacionado à segurança e 
relacionado ao conforto e bem estar. 
A segurança é um fator crucial no que diz respeito à 
independência do portador de deficiência física. Dentro 
de sua residência o usuário deve sentir total confiança 
no sistema. 
Podem ser instalados sistemas de vídeo, sensores de 
presença ou sistemas de iluminação como citado 
anteriormente, bem como o envio de sinal de pânico. 
Outros fatores importantes na segurança é a detecção de 
fumaça através de sensores. A interrupção do sistema de 
gás que pode ser programada para ocorrer toda noite, 
quando o usuário não estiver em casa ou em caso de 
detecção de fumaça, bem como o corte da energia 
elétrica em alguns setores da residência quando 
necessário para evitar incêndios, por exemplo. O 
controle das portas e janelas também contribui com a 
segurança, pois elas podem ser programadas para serem 
trancadas a determinada hora ou quando solicitado. Este 
fator também inclui a comodidade do usuário visto que 
não haverá a necessidade locomoção por toda a casa 
trancando porta por porta e janela por janela. Se 
tratando de pessoas com deficiência de locomoção ou 
deficiência visual é um grande avanço para a melhoria 
da qualidade de vida.  
Visando o bem-estar e a comodidade do usuário, 
existem os dispositivos inteligentes, como a cafeteira, as 
persianas e a iluminação citadas anteriormente. Os 
aspectos relacionados ao bem-estar são os que 
apresentam maior diversidade de usuário para usuário. E 
por isso requerem estudos personalizados, de forma 
cautelosa, para não projetar dispositivos que o usuário 
não vá utilizar, conforme mencionado anteriormente.  
Geralmente as necessidades ligadas ao bem-estar 
possuem um controle mais direto pelo usuário. Devido a 
isso, os comandos e as interfaces devem ser o mais 
simples e didáticos possíveis.  
O acionamento de dispositivos para os deficientes 
visuais deve ser realizada por comando de voz ou por 
botões que possuam em alto relevo indicações intuitivas 
a respeito de suas funções. É de suma importância que 
todos os comandos requisitados pelo usuário possuam 
uma resposta, tanto para confirmação da tarefa quanto 
para indicação de erro, independentemente do tipo de 
deficiência apresentada pelo usuário. Para usuários com 
deficiência visual, as respostas devem ser realizadas por 
meio de sinais auditivos.   
Assim como os portadores de deficiência visual, os 
usuários que possuem limitações de movimento dos 
membros superiores podem realizar o controle da 
residência por meio de comando de voz. Quando o 
usuário possui habilidades com os membros inferiores e 
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realizam diversas tarefas com os pés, por exemplo, o 
controle da residência pode ser efetuado por painéis de 
controle situados em posições estratégicas, próximos ao 
chão.   
Para portadores de dificuldades de locomoção existe a 
possibilidade de realização dos comandos via controle 
remoto que possui a vantagem de estar sempre com o 
usuário bem como ser adaptado à cadeira de rodas. 
Dessa forma é possível que todos os mecanismos 
controlados da residência estejam disponíveis onde o 
usuário se encontrar, não sendo necessária a locomoção 
até um local fixo contendo os comandos de controle. 
 

5. Disponibilidade no Mercado 
Atualmente, uma tecnologia que apresentou um grande 
crescimento é a powerline citada anteriormente. Uma 
linguagem de programação bastante utilizada para essa 
tecnologia é a chamada X-10, que permite a 
comunicação de equipamentos por meio de um 
CLP(Power line Carrier). Esse sistema apresenta a 
limitação de trabalhar com funções de liga/desliga e 
dimerização de luzes. São produtos de baixo custo e de 
fácil aplicação, porém, não devem ser aplicados em 
situações criticas, de segurança por exemplo, pois 
apresenta confiabilidade limitada[4].  
Equipamentos no padrão X-10 podem ser controlados 
através de computadores conectados ao PLC. Por meio 

de um software faz-se a interface entre o usuário e o 
controle. 
 

6. Conclusão 
A automação residencial depende basicamente da 
criatividade e dos recursos financeiros. Com a 
tecnologia evoluindo rapidamente e surgindo sistemas 
automáticos residenciais diversos e de alta qualidade, é 
possível automatizar uma residência de forma que os 
portadores de deficiência física sejam grandemente 
beneficiados, garantindo-lhes melhoria na qualidade de 
vida. 
É previsto a realização de futuros estudos envolvendo 
aprofundamento em um estudo de caso, definindo 
necessidades e soluções específicas do caso.  
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Resumo  
Na área de fisioterapia, existem estudos de sistemas de 

vídeo e imagem com intuito de auxiliar o 

monitoramento e análise de imagens estáticas e de 

movimentos de pacientes. Porém, esses métodos ainda 

possuem algumas limitações  como iluminação, 

enquadramento das cenas, resolução espacial e óptica.   

Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de uma 

ferramenta para análise dos movimentos utilizando a 

fotogrametria a associada á utilização de um 

acelerômetro, possibilitando ao terapeuta obter 

informações acuradas sobre a movimentação realizada 

pelo indivíduo. Os dados são capturados através do 

posicionamento do acelerômetro na região de análise no 

corpo do paciente, ao mesmo tempo em que uma 

câmera digital é utilizada para  a aquisição e 

transmissão de imagens para um computador via USB. 

Com este sistema, torna-se possível verificar os ângulos 

obtidos pela movimentação do segmento avaliado e 

observar posturas adotadas pelo paciente durante a 

execução do movimento, analisando assim, possíveis 

alterações durante a mobilização.   

 

1. Introdução  
Para que um terapeuta possa definir as metas e objetivos 

de um tratamento é necessário uma coleta de 

informações precisas sobre o paciente, anotando tanto 

os resultados positivos como os negativos [1]. A análise 

de movimento é uma ferramenta essencial para o 

diagnóstico de desordens de movimentos, sendo que um 

sistema de análise ideal para os movimentos dos 

segmentos humanos deve ser objetivo (ou seja, 

independente do analisador e do elemento a ser testado), 

de fácil utilização,  que seja confiável e que permita 

repetições[2]. Assim, a partir do conceito da 

fotogrametria, definida como arte, ciência ou tecnologia 

para se obter informações quantitativas de objetos 

físicos através de gravação, medição e interpretação de 

imagens fotográficas [3], surgiu a biofotogrametria.  Ela 

utiliza os mesmos princípios da fotogrametria, porém, 

aplicados às imagens, estáticas ou dinâmicas, obtidas de 

movimentos corporais de seres vivos. Esses sistemas de 

análise de imagens vêm sendo amplamente estudados e 

propostos para aplicação fisioterapêutica. No entanto, 

eles possuem algumas limitações quanto a iluminação, 

enquadramento das cenas, resolução espacial e óptica. 

Dependendo da intensidade luminosa do ambiente 

(iluminação) os pontos de interesse podem ser perdidos 

por não se distinguir com os objetos de fundo. O mesmo 

efeito pode ocorrer se a densidade óptica for baixa, pois 

poderia implicar na pouca distinção entre o ponto de 

interesse e o fundo. Já se o ponto em questão sair do 

enquadramento, ele não aparecerá na imagem, 

impossibilitando o seu monitoramento. Da mesma 

forma quando ocorre oclusão (quando, em uma análise 

dinâmica, o ponto de interesse é obstruído por um outro 

qualquer, sobrepondo-o), a perda de informação é 

inevitável. Finalmente se a densidade espacial da 

imagem capturada for baixa, acarretará na baixa 

resolução nos cálculos (distância, velocidade, ângulo, 

etc.) entre pontos de interesse. Afim de resolver estes 

problemas foi desenvolvido um sistema  de 

monitoramento via sensor em conjunto com um sistema 

biofotogramétrico. O sistema sensor fornece dados de 

aceleração, que com valores iniciais de posição pode 

convertê-los em dados de posição, velocidade e ângulo. 

Os dados iniciais de posição podem ser introduzidos a 

partir do uso de uma imagem de controle do sistema 

biofotogramétrico. Neste trabalho, focalizaremos o 

procedimento para mensurar os ângulos de um 

movimento de um ponto de controle através da 

utilização conjunta de um acelerômetro e de um sistema 

fotogramétrico, possibilitando assim a verificação das 

posturas adotadas durante a execução do movimento, ao 

mesmo tempo em que permite comparações dos valores 

angulares. A descrição e o uso conjunto dos dois 

sistemas é discutido em detalhes nos itens a seguir. 

   

2. Materiais e Métodos 
A fim de realizar o objetivo proposto, o 

desenvolvimento da técnica deste trabalho será 

constituído pela captação de sinal através do uso do 

acelerômetro em conjunto com o sistema de análise de 

imagens (biofotogrametria). O circuito com o sensor é 

constituído por um microcontrolador que calcula e 

mostra através da referência da aceleração da gravidade 

o ângulo formado pelo objeto de interesse em cada 

momento, estes dados são fornecidos pelo acelerômetro 

e, uma vez que o microcontrolador processa o sinal, os 

ângulos obtidos são visualizados em um visor de cristal 

LCD.  Já o sistema de imagem é constituído por uma 

câmera digital que captura e envia uma seqüência de 
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imagens para um computador e em seguida são 

realizadas análises do movimento através do software 

Image Tool. O circuito sensor é constituído por um 

microcontrolador , um acelerômetro e um display de 

cristal líquido. A partir da mais moderna tecnologia 

criou-se o sistema de medição de vibração com 

acelerômetro de estado sólido, baseado  no Sensor de 

Aceleração  biaxial ADLX202 da Analog Devices®, e 

no Microcontrolador PIC16F84A. O pequeno  sensor 

eletrônico, fixo sobre a estrutura mecânica, sensível á 

vibração, produz um sinal digital PWM (Pulse Width 

Modulation), cuja largura é proporcional á aceleração 

[4]. O sinal é processado no Microcontrolador, onde 

mede-se a largura dos pulsos, e posteriormente é 

enviado para o LCD permitindo assim a visualização do 

deslocamento, como visto no esquema da figura 1. 

 

 
Fig. 1. Esquema do circuito com o acelerômetro. 

  

A aceleração fornecida pelo ADXL202 deve ser 

calculada pela equação (1) onde g é a Aceleração: 

 

(g) - (DutyCycle em -Zero (g))/(DutyCycle por -g)    (1)  
 
Se o ciclo  nominal do sinal de saída do ADXL202 é 

50% de zero g e varia 12,5 % do ciclo por cada g. Então 

para calcular a aceleração do ciclo temos a equação 2 : 

 

Aceleração (g) =((T1/T2)-50%)/(12,50%)           (2) 
 

O programa utilizado no microcontrolador foi escrito 

em linguagem Assembly e compilado utilizando o 

software MPASM. O fluxograma do programa é 

apresentado na figura 2. O programa inicia as variáveis 

utilizadas, restaura as constantes do calibrador e checa o 

valor da aceleração. Após isso realiza a leitura da 

aceleração no sensor, calcula a inclinação atual (Zatual), 

a aceleração e mostra inclinação no LCD. Finalmente,  

após um atraso, volta para o início, fechando o “loop”.   

A tabela 1 mostra a resposta dos eixos x e y em relação 

à mudança de ângulo do acelerômetro. 

Antes de realizar a análise do movimento utilizando o 

sensor acoplado na região de interesse para análise, 

foram realizados testes para calibração do acelerômetro.  

Foi utilizado uma chapa plana de  fundo preto com 

marcações semelhantes as de um transferidor.  O sensor 

foi posicionado sobre essas marcações (de 10 em 10 

graus – até 90 graus) a fim de comparar os valores 

visualizados com os valores apresentados pelo display 

do acelerômetro, realizando quando necessário, 

calibrações no sensor. No sistema de análise por 

imagens , inicialmente foi determinado o segmento bem 

como o movimento a ser analisado, neste caso, optou-se 

por verificar o movimento de abdução do membro 

inferior esquerdo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Fluxograma do programa. 

 

Saída X Saída Y 
Orientaçã
o do eixo 

X (º) 

X 
(gravidade) 

Por 

ângulo de 

inclina-

ção 

Y 
(gravidade) 

Por 

ângulo de 

inclina-

ção 

-90 -1,000 -0,2 0,000 17,5 

-75 -0,966 4,4 0,259 16,9 

-60 -0,866 8,6 0,500 15,2 

-45 -0,707 12,2 0,707 12,4 

-30 -0,500 15,0 0,866 8,9 

-15 -0,259 16,8 0,966 4,7 

0 0,000 17,5 1,000 0,2 

15 0,259 16,9 0,966 -4,4 

30 0,500 15,2 0,866 -8,6 

45 0,707 12,4 0,707 -12,2 

60 0,866 8,9 0,500 -15,0 

75 0,966 4,7 0,259 -16,8 

90 1,000 0,2 0,000 -17,5 

Tabela 1. Resposta dos eixos x e y em relação à 

mudança de ângulo do acelerômetro. 

Checar Aceleração 

Constantes do 

Calibrador Restauradas 

Encontrar ZAtual 

Calcular Aceleração 

Ler Aceleração 

Mostra inclinação 

no LCD 

Atraso 

Início 

Inicializar 
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Para melhor visualização da execução do movimento,  

foram colocados marcadores para servirem de ponto de 

referência para a análise dos ângulos. Estes pontos 

foram estabelecidos tendo como base proeminências 

ósseas – de fácil visualização – conhecidos também em 

Protocolos de Avaliação Postural.  Neste trabalho os 

marcadores foram colocados  em região anterior de 

tornozelo  e região suprapatelar.  Os marcadores 

utilizados foram confeccionados em tiras de velcro na 

cor preta – que permitem fáceis ajustes em pessoas com 

diferentes biotipos – com 2,5 cm de largura e 35cm de 

comprimento (cada face) sendo que possuem um círculo 

de 2,0 cm de diâmetro na cor branca como ponto central 

de referência. Antes de posicionar o paciente para 

realizar o movimento desejado, foi preparado o 

ambiente para aquisição das imagens. O paciente foi 

posicionado a uma distancia de 2,0m da câmera, para 

pudesse ser possível visualizar todo seu corpo. As 

imagens foram capturadas por uma câmera digital 

Canon® – Power Shot A 200 – compatível com a porta 

USB. Foi então solicitado o movimento   de abdução de 

membro inferior, para que as imagens fossem 

transmitidas do dispositivo de captura para o 

computador através de uma conexão USB. Para a 

realização do processamento das imagens, foram 

utilizados algoritmos básicos de filtragem, binarização, 

gradiente e segmentação utilizando o software Matlab. 

Esse processamento em quase todas as aplicações tem 

como objetivo básico preparar a imagem para análise. A 

partir deste ponto, as imagens foram analisadas para 

verificação dos ângulos de movimento, bem como o 

comportamento da postura corporal, utilizado outro 

software, chamado Image Tool – da Universidade do 

Texas – como esquematizado na figura 3. Somente após 

o devido posicionamento do sensor, dos marcadores e 

do equipamento fotogramétrico é que foram iniciadas as 

medições implementando os dois sistemas (figura 4). O 

sistema fotogramétrico e o sistema  sensor, foram 

sincronizados através de acionamento simultâneo dos 

botões que iniciaram a leitura dos sinais de ambos. 

Além deste referencial as medições foram iniciadas a 

partir de um referencial de marcação espacial 

conhecido, como o referencial (0,0,0) em coordenadas 

cartesianas, que serviu de referencial para os cálculos de 

posicionamento e de variação de tempo. 

Sendo assim, para o monitoramento dos movimentos 

foram realizados os seguintes passos: 1 – demarcação 

do espaço em que o paciente realizou o movimento; 2 – 

demarcação do segmento corpóreo que foi verificado 

(neste caso o membro inferior esquerdo); 3 – 

posicionamento do sensor na extremidade (no caso no 

tornozelo) ; 4 – posicionamento da câmera digital ; 5 – 

solicitação do  movimento – abdução do membro 

inferior ; 6 – visualização dos dados do acelerômetro no 

display ; 7 – transferência dos dados da câmera para o 

computador; 8 – processamento das imagens ; 9 – 

comparação dos dados obtidos pelo acelerômetro e pela 

fotogrametria; 10 - análise final. 

 
Fig. 3. Esquema de análise com imagem. 

 

 
Fig. 4. Esquema do sistema conjunto. 

 

Para a obtenção dos resultados, foram realizadas três 

seqüências de mensurações e a partir da média dos 

valores obtidos é que foram adotados os valores finais. 

Foram analisados os ângulos do movimento de abdução 

do membro inferior de um voluntário dentro do seu 

limite de amplitude articular (neste caso de 40º), uma 

vez verificado este limite – com auxílio de um 

goniômetro – foi possível estabelecer quais ângulos de 

movimentos seriam analisados, segmentando-se a 

análise em 0º, 10º, 20º, 30º e 40º durante a execução do 

movimento de abdução. 

 

3. Resultados 

De acordo com a metodologia, os valores obtidos com a 

utilização do acelerômetro e do software (figura 5 e 6) 

podem ser visualizados na tabela 2  tendo como 

referência, os valores desejados. 
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Fig. 5.Posicionamento do acelerômetro. 

 

 
Fig. 6.Visualização do movimento sendo analisado pelo 

software Image Tool. 

 

N º da 
Imagem 

Valores de 
referência 

(graus) 

Valores 
Acelerômetro 

(graus) 

Software 
Image Tool 

(graus) 

1 0º 0º 0º 

2 10º 10,66º 10,14º 

3 20º 20,33º 20,68º 

4 30º 31º 30,15º 

5 40º 41º 40,35º 

Tabela 2. Valores obtidos com o método de avaliação 

 

Com os valores obtidos, foi possível traçar o gráfico 

visualizado na figura 7. Foram também calculados os 

desvios entre os valores obtidos (tanto pelo software 

Image Tool quanto pelo sensor ) tendo-se como 

referencia as medidas desejáveis (tabela 3). 

 

4. Discussão 
A fim de alcançar o objetivo proposto neste trabalho, foi 

inicialmente realizada a escolha do movimento e do 

segmento a ser estudado. Uma vez definido, passou-se a 

realização de testes tanto para a utilização da 

fotogrametria, quanto para o sensor, a fim de conseguir 

calibrar o todo o sistema para que este fosse digno de 

credibilidade. Verificamos que foi também possível 

verificar a postura adotada pelo voluntário, servindo 

assim como documentação para futuras comparações 

durante o desenrolar de um protocolo de atendimento. A 

partir do momento em que foi possível implementar o 

sistema conjunto, foi possível adquirir um casamento de 

informações a cerca dos movimentos realizados, 

permitindo ainda, a comparação entre dois métodos de 

captura de dados. 

 

 
Figura 7. Gráfico comparando os valores obtidos. 

 

 

Valores de 
referência 

(graus) 

Desvio 
Acelerômetro 
/ referência 

Desvio 
Image Tool 
/ referência 

0 º 0 0 º 

10 º 0,66 0,14 

20 º 0,33 0,68 

30 º 1 0,15 

40º 1 0,35 

Tabela 3. Valores de desvio dos valores obtidos. 

 

5. Conclusão 
Neste trabalho foi utilizado um acelerômetro com 

finalidades terapêuticas, possibilitando a mensuração de 

ângulos em determinado movimento. O sensor mostrou-

se compacto, podendo ser posicionado em uma pequena 

área do corpo, não interferindo nos movimentos a serem 

realizados pelo paciente – ficando a critério do 

examinador o local a ser estudado. Para melhorar a 

qualidade das informações obtidas, foi utilizado em 

conjunto a fotogrametria, possibilitando obter 

informações visuais a cerca do comportamento de todo 

o corpo do paciente, e não apenas do local a ser 

monitorado  pelo sensor, além de fornecer dados através 

da utilização de um software possibilitando 

comparações entre os métodos utilizados. Os valores 

colhidos demostram os baixos valores de desvios 

encontrados  (no caso do software, entre 0,14 e 0,35 , e 

no caso do acelerômetro entre 0,66 e 1) , atestando 

assim, credibilidade para a utilização do sistema 

proposto.  

 

Referências  
[1]A. Bates, N. Hanson., “Exercícios aquáticos terapêuticos”, 

1ª edição, ed. Manole, São Paulo, 1998. 

[2] J. Bahm, L. Meinecke , V. Brandenbusch , G. Rau, C. 

Disselhors-Klug, “High spatial resolution 

electromyograpy and video-assisted movement analysis in 

children with obstetric brachial plexus palsy.”, Hand 
Clinics, 19, pp 393 – 399, 2003. 

[3] H. M. Karara, “Non -Topographic Photogrammetry”, 2ª 

ed., p. 1-1 4, jul. 1988. 

[4] J. A. S. Budzinski, “Acelerômetros, ADLX 150 – Analog 

Devices”.www.elétrica.ufpr.br/edu/id99/trab2/joao/index.

htm, acessado em 10/01/2005. 
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Resumo 
Trata-se de uma exposição da  tecnologia para uma vida 

melhor do Surdo na Comunidade.Com o objetivo de 

mostrar as necessidades de comunicação do surdo. A 

primeira relaciona-se aos aspectos educativos ou 

informativos sobre temas específicos, por necessidade 

de esclarecimento ou por curiosidade; a segunda, à 

comunicação, como a grande barreira no acesso dos 

surdos aos serviços de saúde e a discriminação no 

tratamento efetuado pelos profissionais. Afirmaram a 

necessidade de um intérprete de Libras  que os 

compreendessem e fossem sensíveis quanto à 

integralidade e humanização. Concluímos que há 

necessidade de criar estratégias e políticas de 

comunicação que visem a consolidar um pólo comum 

incluindo o cidadão surdo, garantindo um cuidado 

inclusivo, qualificado e eficaz. 

A Koller é uma empresa de capital 100% nacional, 

surgiu em 1996 com a missão de desenvolver produtos e 

serviços corporativos de comunicação e sinalização 

especial. 

Atualmente a Koller desenvolve Soluções Corporativas 

de Comunicação Especial (CAS), para a inclusão e a 

fidelização do consumidor com deficiência auditiva 

profunda e severa (surdo), com muita determinação e 

postura empresarial. 

Em 1997 iniciamos o fornecimento dos telefones 

públicos para surdos (TPS)  

para as operadoras de telefonia.  Hoje, a Koller é a 

única  empresa especializada  na América do Sul que  

fornece  para  Telefônica, BrasilTelecom,  Telemar,  

Sercontel  e  CTBCTelecom. 

Em 2002, a Koller  tornou-se parceira do Centro de 

Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações ( 

CPqD ), desenvolvendo três novos produtos e no ano 

seguinte, 2003, foi admitida no Centro de Inovação 

Tecnológica da USP (Universidade de São Paulo),  o  

"CIETEC". 

A Koller e Sindicic importa e fabrica produtos para 

ajudar surdos que precisam de uma comunicação 

especial.  

Pesquisamos e aplicamos as mais recentes tecnologias 

em design e desenvolvimento. São acessórios para 

telefones, campainhas, despertadores e sinalizadores 

criados especialmente para você. A partir de agora, você 

não vai mais acordar atrasado para o trabalho e nem vai 

deixar de perceber quando o telefone está tocando. 

 

1. Telefones para Surdos 
As necessidades dos Surdos de se comunicar à distância 

são as mesmas das pessoas com audição normal e que 

dificilmente imaginariam como seria a vida sem o 

telefone. O Surdo também precisa chamar o médico, a 

polícia, ligar para a escola dos filhos, informar-se a 

respeito do seu saldo bancário, comprar uma pizza, 

reservar uma passagem ou apenas conversar com 

alguém que se encontra distante. Sem o telefone, o 

Surdo sempre tem que ir até lá e resolver tudo 

pessoalmente, o que acarreta perda de tempo e dinheiro 

e, ainda, correr o risco de não encontrar a pessoa com a 

qual precisa falar. 

A história da origem dos telefones para Surdos é 

bastante interessante. Um dentista Surdo, cidadão norte-

americano, tinha muitos problemas para marcar e 

desmarcar as consultas dos seus clientes pois não 

dispunha de um telefone. Amigo dele, também Surdo, 

técnico em eletrônica, era bastante habilidoso e muito 

curioso. Naquela época, uma das companhias 

telefônicas doou para a Associação de Surdos as 

máquinas de telex velhas. Quem não se lembra daquelas 

máquinas enormes que usavam as linhas telefônicas 

para mandar mensagens escritas? Depois que aquelas 

máquinas provaram sua utilidade, foram diminuindo de 

tamanho e se modernizando, dando origem aos 

aparelhos hoje utilizados pelos Surdos do mundo 

inteiro, graças ao trabalho paciente de um técnico em 

eletrônica Surdo. Trata-se de um aparelho especial com 

um visor onde se lê a mensagem e um teclado como 

numa máquina de escrever. O fone do telefone 

convencional, inclusive do orelhão, é encaixado nele. 

Alguns modelos funcionam ligados diretamente à rede 

telefônica. Os impulsos transformam-se em letras e 
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aparecem no visor. A campainha é substituída por um 

alarme luminoso. O telefone necessita de uma fonte de 

eletricidade. Este aparelho não consegue comunicar-se 

diretamente com o telefone convencional, a não ser que 

exista uma central de intermediação das ligações. 

Apenas dois aparelhos do mesmo tipo podem 

“conversar”entre si. É uma pena que não exista uma 

versão brasileira desses aparelhos, pois alguns modelos 

dos telefones para Surdos falam ou contêm mensagens 

por escrito, todos na língua inglesa. 

(Daniela Richter Teixeira- 
http://www.feneis.org.br/tecnologias/artigos/telefone_p
ara_surdos.htm) 
 

2. Funcionamento do Telefone para Surdos 
Na prática, o telefone para surdos funciona da seguinte 

maneira: o aparelho telefônico, geralmente instalado em 

locais públicos, possui visor de legenda para 

recebimento e envio de mensagens escritas com teclado 

alfa númerico (semelhante ao teclado de computador). 

As pessoas, com ou sem deficiência, podem se 

comunicar diretamente, sem intermediação, desde que, 

nas duas pontas, haja um telefone para surdos (TS). A 

comunicação acontece pela mensagem digitada.  

Um outro exemplo: quando um surdo quer falar com 

uma pessoa ouvinte, como um consultório dentário ou 

médico, onde, em geral, não há TS, ele tem que ligar 

para o número especial disponibilizado pelas 

companhias telefônicas, 142, em todo o Brasil, e acessar 

a Ciso - Central de Intermediação Surdo-Ouvinte, onde 

há pessoal capacitado para esse tipo de atendimento. 

Após o atendimento da telefonista, o surdo digita o 

número e nome da pessoa com a qual quer falar e a 

operadora lê as mensagens recebidas em sua central e 

disca para o destinatário ouvinte. Dessa forma é iniciada 

a conversa entre surdos e ouvintes, através da 

intermediação de escrita para oral e vice versa, 

quebrando, assim, as barreiras da comunicação. 

”Destaco aqui que sou usuário desse sistema há mais de 

20 anos, uma vez que possui um aparelho TS, 

importado, e lamenta que não esteja popularizado para o 

uso de todas as pessoas. "Esses aparelhos não são 

usados por serviços de atendimento ao público, 

principalmente os emergenciais como policiais, 

bombeiros ou serviços de resgate. Imagine se um casal 

de surdos for assaltado em uma casa durante a 

madrugada. Como pedir ajuda? Com o telefone para 

surdos, pode haver mais independência por parte dos 

surdos", afirma.  

 

 

 
 

Também conhecido como TS (Telefone para Surdos) é 

o equipamento que a comunidade surda passou a 

utilizar. Próprio para se comunicar por meio de 

mensagens escritas, é destinado às pessoas surdas ou 

deficientes auditivas e da fala,que até pouco tempo não 

tinham nenhum meio de comunicação por telefone. Esta 

nova tecnologia facilita muito a comunicação entre 

surdos e ouvintes. O equipamento é composto por um 

visor, onde é possível ler as mensagens enviadas e 

recebidas e um teclado alfa numérico onde se digita 

para enviar as mensagens através da linha telefônica 

comum.  

O TS permite uma comunicação mais confortável entre 

os surdos do mundo sem que eles precisem pedir ajuda 

de outros ouvintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Com o CAS, o surdo não precisa mais da ajuda de 

outras pessoas para pedir informações ou fazer 

reclamações. Utilizando o TS (Telefone para Surdos), 

você pode entrar em contato com as repartições públicas 

(Polícia, Bombeiro, Procom etc) ou instituições privadas 

que possuam Central de Atendimento ao Surdo. 

 

3. Funcionamento do Sistema 
O surdo, através do TS, liga para o número da Central 

de Atendimento aos surdos (CAS), onde será atendido 

por uma pessoas treinada que tem o sistema especial 

para receber as informações, reclamações, dúvidas etc. 

A atendente obtém a informação requisitada e repassa as 

respostas digitadas para o visor do TS, onde o surdo 

poderá ler. 
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A central de intermediação Surdo-Ouvinte permite aos 

surdos que tenham o TS, entrar em contato com 

empresas e pessoas ouvintes que não tenham o telefone 

para surdos. O surdo telefona para o número 142 e uma 

atendente solicita o número do telefone para a ligação. 

Completada a ligação a atendente intermedia a conversa 

entre o surdo e o ouvinte, através da escrita para surdos 

e a fala para o ouvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Telefone Público para Surdos 
 

 
 

O surdo vai ter mais conforto na hora em que precisar se 

comunicar com as outras pessoas. Agora, a telefonia 

pública conta com este produto inovador de tecnologia 

avançada que vai facilitar a comunicação. 

 As empresas de telecomunicações já estão se 

preparando e adquirindo o TPS2 para oferecer e 

implantar mais este serviço à população em diversos 

municípios. 

 

4.1 O TPS 2 
A Koller é a primeira empresa no mundo a fabricar o 

TPS2 (Telefone Público para Surdos) completo com:  

- teclado alfanumérico; 

- visor; 

- monofone; 

- leitora de cartões telefônicos. 

O TPS2 é feito de metal e teclado especial contra 

vandalismos para que sejam instalados em lugares 

públicos e privados. Possui fonte de alimentação interna 

com tensão de entrada 110V ou 220V. 

Possui teclado padrão ABNT, alfa numérico e visor de 

legenda com 40 caracteres.  

O TPS2 é um telefone totalmente integrado que 

possibilita a comunicação do surdo e, 

até mesmo, o público ouvinte.  

 
4.2 Características 

-   Comprimento: 320mm 

- Profundidade: 260mm 

- Altura: 300mm 

- Fixação traseira do TPS na parede conforme 

altura 

- padronizada para utilizar teclado. 

 

5. Surtel 2 
 

 
 

O aparelho Surtel 2 é um telefone residencial para 

surdos e com problemas de fala, com tecnologia 100% 

nacional, desenvolvido pela KOLLER para fazer e 

receber tanto chamadas telefônicas de textos quanto 

verbais. 

O Surtel 2 pode efetuar ligações para telefones 

convencionais, CISO (Central de Intermediação Surdo 

Ouvinte), TSPC, TDD Americano e Telefone Público 

para Surdo. 

 

-  Visor indicativo, onde é possível ler as 

mensagens recebidas; 

- Teclado alfanumérico para enviar mensagens; 

-  Monofone incorporado no aparelho; 

-  Conexão para 110/220V; 

-  Secretária eletrônica; 

-  Agenda eletrônica; 

-  Menu português. 

 

5.1 Vantagens de adquirir o Surtel 2 
 

-   Pode ser utilizado tanto por surdos quanto 

ouvintes; 

- Utilização de linha telefônica analógica; 

- Não é necessário nenhum dispositivo adicional 

para o seu funcionamento.  
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6. TSPC (Telefone para Surdo Ligado ao 
Computador) 

 

 
 

O TSPC (Telefone para surdo ligado ao computador), é 

o mais novo lançamento da KOLLER. Trata-se de um 

dispositivo que, ligado ao computador, efetua ligações 

destinadas às pessoas surdas e com dificuldades da fala. 

Este produto é pioneiro no Brasil, tendo tecnologia 

100% nacional, que ligado ao computador e a uma linha 

telefônica analógica, efetua e recebe ligações. 

O software TSPC poderá ser instalado somente em 

computadores com os seguintes sistemas operacionais: 

Windows 98 Second Edition, Windows ME, Windows 

2000 e Windows XP. 

O TSPC possui secretária eletrônica, histórico de 

ligações, discagem rápida para 10 números telefônicos, 

mensagens personalizadas, agenda telefônica com limite 

máximo de 999 contatos gravados, e pode efetuar 

ligações para: outros modelos TSPC, Surtel, CISO 

(Central de Intermediação Surdo Ouvinte) e Telefone 

Público para Surdo. 

 

6.1 Vantagens de adquirir o TSPC 
 

-  Baixo custo; 

-  Utilização de linha telefônica analógica; 

-  Não ocupa espaço, medindo 12 cm de largura, 8 cm 

de comprimento e 3 cm de altura; 

-  Com programa Linux ou Windows. 

 

7. Minicom IV 
 

 
 

O Minicom IV é básico e fácil de usar. Além do teclado 

alfanumérico e visor de legenda com 20 caracteres 

luminosos, para melhor visualização, possui um 

acoplador para uso do telefone público para ouvintes 

instalados em diversos lugares. Junto do aparelho 

acompanha fonte de alimentação de 110V. 

Este produto é específico para empresas. 

 

8. Laudem (Portátil) 
 

 
Relógio despertador vibratório portátil que emite alarme 

tanto audível quanto vibratório. Colocado diretamente 

debaixo do travesseiro ou colchão, emitirá vibrações 

intensas sendo eficaz em sonos profundos. Marca 24 

horas e funciona com pilha. 

Um produto portátil que é muito útil em viagens e 

reuniões, podendo ser colocado diretamente no bolso. 

 

9. Laudem (Residencial) 
 

 
 

Relógio despertador vibratório residencial que oferece 3 

opções de despertar: por vibração, sinalização luminosa 

e alarme sonoro. 

É ideal tanto para pessoas com sono profundo quanto 

para surdos. 

Possui conexão para lâmpada e saída para acoplar um 

vibrador de travesseiro. Tem um design moderno e 

atrativo com display digital de ótima visualização. 

 

10. Shake Awake 
 

 
 

Relógio despertador vibratório portátil que emite alarme 

tanto audível quanto por vibração. Colocado 

diretamente debaixo do travesseiro, emitirá vibrações 

intensas sendo eficaz em sonos profundos. 
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Marca 24 horas e funciona com pilha. Um produto 

portátil que é muito útil em viagens e reuniões, podendo 

ser colocado diretamente no bolso. 

 

11. Sinalizador Luminoso 
 

 
 

Quando conectado ao telefone, emite um sinal luminoso 

que piscará de 4 a 5 vezes. No caso do telefone, 

acenderá a luz acompanhando os toques da chamada 

telefônica. Além disso, você poderá adquirir, também, o 

Alert Luz Receptor e instalar em diversos pontos de sua 

residência ou escritório. 

 

12. Vibralite II 
 

 

O Vibralite II é um sofisticado relógio de pulso com 

pulseira de borracha e alarme vibratório. Possui dois 

tipos de alarme, cronômetro e cronômetro regressivo. É 

um produto a prova d'água, bonito e resistente. Você 

nunca mais esquecerá um compromisso, 

a hora de tomar o seu remédio, o tempo da sua Zona 

Azul etc. 

A Koller é a primeira e única empresa no Brasil 

atualmente voltada para as pessoas surdas e que tem 

como objetivo disponibilizar produtos que realmente 

venham facilitar suas vidas, abrindo um novo caminho 

de comunicação e integração na sociedade. 

Nossos produtos foram escolhidos a dedo nas melhores 

empresas e, por isso, podemos afirmar que são de ótima 

qualidade. Todos com garantia de um ano. 

A instalação dos equipamentos é muito simples, prática 

e versátil, dando uma grande flexibilidade para 

instalação em sua casa ou quando precisar usá-los em 

viagens (hotéis, escritórios, shopping, etc). 

 

Referências 
[1] Decreto Nº 3.296, de 16 de Dezembro de 1999 

[2] Decreto Nº 3.296, de 16 de dezembro de 1999 

[3] Decreto Nº 4.769, de 27 de Junho de 2003  

[4] Decreto Nº 5.296 de 2 de Dezembro de 2004 

[5] Portaria Nº 1.679 

[6] Lei Nº 7.853, de 24 de Outubro de 1989 
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Resumo  
O Serviço Especial Mão na Roda trata-se de um serviço  

público de transporte adaptado para pessoas portadoras 

de deficiência física , usuárias de cadeira de rodas, 

moradores da Região Metropolitana da Grande Vitória -  

Espírito Santo , Brasil.  O serviço atende às 

necessidades de deslocamentos desses usuários  

propiciando a inserção dos mesmos nas diversas 

atividades da sociedade. Permitindo-lhes o direito de 

exercer sua cidadania plena. 

 

1. Introdução 
A CETURB-GV – Companhia de Transportes Urbanos 

da Grande Vitória é o órgão gestor do Sistema 

TRANSCOL – Sistema de Transporte Coletivo de 

Passageiros da RMGV- Região Metropolitana da 

Grande Vitória.  O Sistema Transcol realiza o 

deslocamento intermunicipal entre os municípios que 

compõem a RMGV . 

 

 
Fig. 1. Região Metropolitana da Grande Vitória. 

 

 

 

2. Serviço Especial Mão na Roda 
Transporte Adaptado para Cadeirantes 

O Sistema de Transporte Coletivo convencional  não 

favorece a mobilidade das pessoas com alto grau de 

dependência física, dependentes de cadeira de rodas, o 

que leva a segregação desta parcela , impedindo-o que 

desenvolva plenamente sua cidadania.  Visando adotar 

uma postura mais ativa e criar mais oportunidade   de 

inclusão social, a CETURB-GV criou em agosto de 

2000 o Serviço Especial Mão na Roda, parte integrante 

do Sistema Transcol. assegurando o direito de ir e vir 

das pessoas com alto grau de mobilidade reduzida e que, 

por isso, não consigam utilizar os serviços 

convencionais de transporte público com segurança e 

conforto. 

 

 
Fig. 2. Logomarca do Serviço Especial Mão na Roda. 

 

3. Dos Veículos 
O Serviço Especial Mão na Roda é operado por 18 

(dezoito) veículos especialmente adaptados com 

elevadores hidráulicos, capacidade para transportar até 

quatro cadeirantes (Fig.3 e Fig.4) com conforto e 

segurança. Os motoristas selecionados pelas empresas 

operadoras para conduzir os veículos recebem 

treinamento especial para atendimento  a estes usuários . 
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Fig. 3.  Lay- out interno do veículo adaptado. 

 

4. Dos Deslocamentos 
Os deslocamentos são realizados no âmbito de atuação 

da CETURB-GV: deslocamentos intermunicipais na 

Região Metropolitana da Grande Vitória, e por força de 

convênio , os deslocamentos internos nos municípios de 

Cariacica, Serra e Viana.  

O transporte através do Serviço Especial “Mão na 

Roda” funciona  de segunda a sábado, de 6:00 às 24:00 

horas;aos domingos e feriados serão executados, 

expecionalmente, quando solicitadas e aprovadas com  

três dias de antecedência. 

Diariamente é realizado deslocamento de 150 usuários, 

com variados motivos de deslocamento,entre eles, 

sáude, trabalho, educação e lazer. 

 

 
Fig. 4. Usuário se deslocando para o  trabalho. 

  

5. Dos Usuários 
São usuários e beneficiários específicos do Serviço 

Especial Mão na Roda pessoas portadoras de deficiência 

motora, temporária ou permanente em grau de 

dependência, que as a impossibilitem utilizar o 

Transporte Coletivo Urbano convencional e que 

utilizam cadeiras de rodas. 

 

6. Dados Gerais do Serviço Especial Mão 
na Roda 

 

 

SERVIÇO ESPECIAL 
“MÃO NA RODA” 

FROTA 

 

18 

USUÁRIOS 

CADASTRADOS 

 

USUÁRIOS 

ATENDIDOS/MÊS 

320 

KM 

PERCORRIDA/MêS 

80.000 

MUNICÍPIOS 

ATENDIDOS 

5 

Tabela. 1. Dados Gerais do serviço. 

 

7. Do Cadastramento e do Agendamento 
Para utilizar o serviço  beneficiário deve se cadastrar na 

CETURB-GV, a fim de habilitar-se ao uso do serviço, 

mediante agendamento prévio. O cadastramento prévio 

é realizado via telefone gratuito – 0800-394111 (de 

segunda a sexta entre 07:00 e 18:00 horas) onde o  

interessado fornece dados pessoais, endereço e ponto de 

referência  de residência, endereço de destino, 

freqüência e necessidade de acompanhante. 

Para solicitar o agendamento das suas viagens o usuário 

utiliza a mesma linha telefônica gratuita, com 

antecedência mínima de dois dias apara as viagens 

eventuais e de 30 (trinta) dias para as viagens habituais.  

Na solicitação de viagem o usuário informa a data da 

viagem, endereço de origem e destino,  horário de início 

e término do compromisso e condições de sua viagem 

(uso de aparelhos auxiliares, necessidade de 

acompanhante etc).   A confirmação da viagem se dá no 

dia anterior à mesma. 

Ocorrendo  conflito de horário e na impossibilidade de 

atender a todos os pedidos ficam estabelecidos como 

prioritários os seguintes motivos de viagem na seguinte 

ordem de relevância: tratamento de saúde, educação 

especial e comum, trabalho,lazer, esporte e  outros.  Foi 

estabelecido este critério de priorização como forma de 

se promover , primeiro, melhoria nas condições físicas 

dos usuários sem a qual a realização de quaisquer outras 

atividades ficam comprometidas. 

 

8. Dos Direitos e Deveres 
O serviço Especial Mão na Roda tem seu uso e operação 

regulamentado pela Norma Complementar 001/2005, 

norma esta onde consta os direitos e deveres dos 

usuários, dos operadores e do órgão gestor.   
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9. Dados Operacionais 
Apresentamos na tab. 2 abaixo evolução de atendimento 

do Serviço Especial Mão na Roda por Motivo de 

Deslocamento. Há de se verificar o número crescente de 

usuários que se deslocam para trabalho e educação, o 

que nos indica o  grau de relevância do serviço de 

transporte adaptado para a inserção social do portador 

de deficiência cadeirante.   

 
N° VIAGENS REALIZADAS X MOTIVO 

MOTIVO 2001 2002 2003 2004 2005 

SAÚDE 7799 9514 15291 23488 41311 

TRABALHO 3046 3305 3569 4049 9642 

EDUCAÇÃO 526 1014 1588 3202 13632 

LAZER 2425 2515 2444 2358 6296 

TOTAL 15797 18350 24895 35101 72886 

N° veículos 5 5 9 9 18 
Tabela 2. Evolução de uso do Serviço Especial Mão na Roda. 

 

10. A Relevância  do Serviço Especial 
Mão na Roda como Fator de Inclusão Social 
A inclusão social não é somente a inserção da pessoa no 

mercado de trabalho, e sim e todas as atividades da vida 

diária.  No início da operação do Serviço Especial Mão 

na Roda, as viagens em sua maioria eram para 

tratamento de saúde, fisioterapia, etc... Depois, com a 

certeza de poder se deslocar sem a dependência da 

família novos destinos foram surgindo Shopping, praia, 

Feiras de Artesanato, jogos, etc. 

As viagens do serviço são em sua maioria, 58% dos 

deslocamentos realizados,   para tratamentos de 

reabilitação física.  Priorizamos esta forma de 

atendimento pelo mesmo propiciar aos usuários uma 

melhor qualidade de vida ao usuários portadores de 

deficiência e , algumas das vezes, total reabilitação da 

função locomotora. 

O Serviço Especial Mão-Na-Roda apoia os eventos 

esportivos e culturais que envolvem os caiderantes, 

como A Copa Internacional De Basquete Em Cadeira 

De Rodas, Campeonato Nacional De Tenis Sobre 

Rodas, Corrida 10 Milhas Garotos, Apresentações De 

Ballet, e tenho orgulho de dizer que a Seleção Capixaba 

Masculina e Feminina de Basquete (Fig.4) treinam com 

o apoio do Mão-na-Roda. 

A CETURB-GV tem  promovido  eventos culturais 

envolvendo usuários do Serviço Especial Mão na Roda, 

entre eles o  “Mão na Roda Lazer”, que no período de 

férias escolares propiciou passeios aos usuários aos 

principais pontos turísticos da Região Metropolitana da 

Grande Vitória; foi incluído no roteiro,a pedido dos 

usuários,  além de museus, igrejas, e prédios históricos,  

alguns dos principais parques da região. 

Em parceria com a ABO – Associação Brasileira de 

Odontologia foi realizado encontro dos cadeirantes onde 

foi apresentada, por alunos do curso de especialização 

em odontologia, palestra sobre saúde bucal (Fig. 5). 

Eventos como este além de contribuir para melhoria dos 

conhecimentos dos usuários, propicia rica integração 

entre usuários que possuem o mesmo perfil e , em 

consequência possibilita a troca de informações 

relevantes para o desempenho  pleno de sua cidadania. 

Com a discussão tão latente sobre a inclusão do 

portador de deficiência nas diversas atividades da 

sociedade e diante das evidências acima  concluimos 

que o Serviço Especial Mão na Roda é prova de que o 

transporte para pessoas com mobilidade reduzida é, sem 

dúvida, fator essencial para que essa inclusão seja plena.  

 

 
Fig. 4. Equipe feminina de basquete sobre rodas. 

 

Fig. 5. Palestra sobre saúde bucal com usuários. 

 

11. Conclusão 
Com a discussão tão latente sobre a inclusão do 

portador de deficiência nas diversas atividades da 

sociedade e diante das evidências acima  concluimos 

que o Serviço Especial Mão na Roda é prova de que o 

transporte para pessoas com mobilidade reduzida é, sem 

dúvida, fator essencial para que essa inclusão seja plena.  

 

Referencias 
[1] www.ceturb.gov.br 
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Resumo 
Este artigo relata uma experiência com alunos do 

Ensino Fundamental de uma Escola de Vitória-ES no 

Campeonato Nacional de Robótica promovido pela FLL 

(First LEGO League) Brasil [1], que é parceira da 

FIRST LEGO LEAGUE INTERNACIONAL [2]. Neste 

ano, com o projeto NO LIMITS, a FIRST propôs para 

os times da FLL o desafio de encontrar formas de ajudar 

pessoas com diferentes níveis de habilidades físicas.  Os 

times tiveram como proposta a construção e 

programação de um robô voltado para as necessidades 

específicas de pessoas que enfrentam desafios físicos na 

sociedade de hoje. Para tanto, realizaram pesquisas e 

apresentaram soluções tecnológicas de robótica para 

ajudar indivíduos em sua comunidade a executar ações 

do dia-a-dia que muitas pessoas executam com 

facilidade. Além disso, os times construíram robôs 

capazes de cumprir nove tarefas dispostas em uma arena 

em um período de 2min30seg. Para construção dos 

robôs os times utilizaram o kit LEGO Mindstorms. A 

programação foi desenvolvida na linguagem Logo no 

ambiente RIS (Robotic Invention System) e no software 

Micro Mundos. 

 
1. Introdução 

Muitas escolas do Ensino Fundamental e Médio 

disponibilizam kits de robótica para desenvolvimento de 

projetos em diversas áreas permitindo a criação de 

ambientes de aprendizagem com grande valor 

instrucional para alunos do ensino fundamental à 

graduação. A robótica como ambiente de aprendizagem 

proporciona aos alunos projetos que envolvem desde o 

desenvolvimento da idéia, a construção e a montagem 

até a estruturação de um programa para controlar os 

robôs [3]. 

Pela primeira vez, a escola Monteiro Lobato Cems 

participou do projeto FLL Brasil realizado em setembro 

deste ano na cidade de São Paulo representando o 

Estado do Espírito Santo. Neste ano, a FIRST propôs 

para os times da FLL dois desafios. O primeiro foi  de 

encontrar formas de ajudar pessoas com diferentes 

níveis de habilidades físicas.  Os times tiveram como 

proposta a construção e programação de um robô 

voltado para as necessidades específicas de pessoas que 

enfrentam desafios físicos na sociedade de hoje. O 

segundo foi a construção de robôs capazes de cumprir 

nove tarefas dispostas em uma arena em um período de 

2min30seg.  O evento contou com a participação de 72 

times de diversas partes do país e os times que 

conquistaram o 1º e 2º lugares ganharam o direito de 

participar do campeonato internacional da FLL que 

acontece sempre no mês de abril em Atlanta, Geórgia – 

USA. Os trabalhos tiveram início na escola, em meados 

de fevereiro de 2005, com um grupo de 30 alunos de 5ª 

a 8ª série do ensino fundamental, compondo três 

equipes com 10 alunos cada (máximo permitido pela 

organização do evento), 02 alunos do Ensino Médio 

atuando como monitores, 06 alunos da Engenharia 

Elétrica da UFES atuando como técnicos. As equipes 

foram coordenadas pela Assessora de Informática da 

escola. Durante o desenvolvimento dos projetos a escola 

promoveu dois campeonatos internos e selecionou dois 

dos três times para representarem a escola no 

campeonato nacional.   

 

2. Campeonato FLL Brasil – NO LIMITS 
A FLL (First Lego League) Brasil, é um programa 

nacional para estudantes de 10 a 15 anos que combina a 

robótica prática e interativa, ambientada numa 

atmosfera esportiva. Os times são compostos de no 

máximo dez jogadores, focando a construção em 

equipe, a solução de problemas, a criatividade e o 

pensamento analítico. Cada ano, sempre no mês de 

setembro, um novo desafio é revelado aos times do FLL 

International de todo o mundo. Em 2005, para 

desenvolver as propostas do campeonato, os times 

utilizaram uma arena padrão distribuída pela FLL em 

todos os países participantes, com todas as tarefas que o 

robô deveria ser capaz de desempenhar de forma 

autônoma. Para elaborar formas de auxiliar portadores 

de deficiência física, o ambiente usado para desenvolvê-

lo ficou a critério de cada time.  

 

3 - O Kit LEGO Mindstorms 
O kit LEGO Mindstorms (Figura1) é composto de 

blocos de encaixe de várias cores e tamanhos, 1 torre de 

AH-283



transmissão de raios infra-vermelho, 2 sensores de 

toque, 1 sensor de luz, 2 motores e o Robotic Command 

Explorer ( RCX),  chamado de “cérebro” do robô, por 

ser onde os programas para o seu funcionamento são 

armazenados [4].  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig 1. Kit LEGO Mindstorms. 

 
O RCX (Figura2) é um pequeno computador baseado no 

microcontrolador Hitachi H8/3292. Nele encontramos 

dois tipos de memórias: 16 Kb de memória ROM, que 

já vem programada de fábrica e não pode ser alterada e 

32 Kb de memória RAM onde os programas são 

armazenados. Possui ainda três portas de entrada, onde 

são conectados os sensores, e três portas de saída, onde 

são conectados os motores e lâmpadas, uma tela de 

cristal líquido (LCD), onde podem ser visualizados os 

valores das portas de entrada e saída, 4 botões de 

controle e temporizadores internos. O RCX é 

alimentado com 6 baterias AA de 1,5 V .  

Os dados são transferidos para o RCX através de uma 

torre de raio Infra-vermelho conectada ao computador 

onde o programa foi desenvolvido. Através da opção 

download no ambiente RIS 2.0 os dados são enviados 

para o slot selecionado no RCX. 

 

 
Fig 2.  RCX (Robotic Comand eXplorer). 

 
O ambiente utilizado para a programação dos robôs foi 

o RIS 2.0 (Robotic Invention System). Neste software a 

programação é desenvolvida na Linguagem LOGO, que 

tem como uma de suas principais características a 

facilidade de assimilação por sua simplicidade de 

manuseio. Com comandos de terminologia fácil, o Logo 

permite uma rápida assimilação tanto pelos professores 

como pelos alunos.  

 

4. As Missões 
As tarefas propostas neste campeonato são simples o 

suficiente para iniciantes em robótica, porém oferece 

também desafios para aqueles que já possuem alguma 

experiência no assunto. Desde que respeitadas as regras 

de não utilizar materiais não LEGO, bem como não 

ultrapassar a quantidade de sensores e motores 

especificada, os times desenvolveram os robôs de 

acordo com sua criatividade para o desempenho das 

tarefas propostas 

 
5. Desenvolvimento 

Os times trabalharam durante seis meses com um 

encontro semanal de 4 horas. No desafio de desenvolver 

um protótipo com o objetivo de auxiliar o desempenho 

de tarefas por parte de portadores de deficiência física, 

os alunos utilizaram o software Micro Mundos para 

projetar o protótipo e a programação para animá-lo foi 

desenvolvida na Linguagem LOGO. Para 

desenvolverem os protótipos, os times fizeram 

pesquisas na internet sobre diversos tipos de 

deficiências e, depois de escolhidas as situações onde 

pretendiam contribuir com a construção do seu 

protótipo, os times procuraram portadores dessas 

deficiências para, através de entrevistas e relatos dos 

portadores das deficiências, produzirem um protótipo 

que realmente atendesse às suas necessidades. Como 

trabalhamos nesse projeto com dois times, tivemos duas 

investigações. O time 1, se empenhou na construção de 

um braço robótico para ser acoplado a uma cadeira de 

rodas com o objetivo de auxiliar os portadores de 

distrofia muscular (Figuras 3 e 4).Esse braço seria 

controlado por um controle remoto, também acoplado à 

cadeira. O time 2, se propôs a desenvolver um aparato 

que, colocado no pulso de um deficiente visual, o 

ajudaria a identificar as cores do sinal de trânsito, 

facilitando assim sua travessia em qualquer via pública. 

Para facilitar a visualização deste aparato o time 

projetou um RCX de menor tamanho, que ficasse 

confortável no pulso de seu portador. A seguir 

apresentamos o protótipo de cada time: 

 

Time 1: Construção de um braço Robótico para ser 

acoplado a uma cadeira de rodas com o objetivo de 

auxiliar os portadores de distrofia muscular. 

O braço proposto seria manipulado pelo portador da 

deficiência através de um controle remoto, ilustrado na 

Figura 3. 
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Fig 3. Tela do protótipo proposto pelo Time 1. 

 
 
De acordo com os depoimentos do entrevistado, os 

alunos programaram uma situação onde foi relatado em 

forma de animação uma das dificuldades encontrada por 

ele no cotidiano, que é o simples ato de beber água, 

como mostra a Figura 4. 

 

“Ouvimos do nosso entrevistado que pequenas coisas, 

como pegar um copo de água, que para nós é 

extremamente simples, é bastante complicado para ele, 

devido ao fato de que esta doença vai enfraquecendo a 

musculatura, tornando cada vez mais difícil a 

realização de pequenas tarefas.” 

 

 
Fig 4. Tela do protótipo em funcionamento. 

 

O time 2 desenvolveu um protótipo para auxiliar os 

deficientes visuais a atravessarem a rua (Figuras 5 e 6). 

 

 
Fig 5.  Simulação do protótipo do Time 2. 

 

 

 
Fig 6. Tela do protótipo em funcionamento. 

 
Este time propôs a construção de um RCX de menor 

tamanho para ser colocado no pulso do portador de 

deficiência visual. Ao RCX foi adaptado um sensor de 

luz e a programação desenvolvida foi para que quando o 

sensor de luz lesse um valor correspondente à cor 

vermelha, o RCX emitiria um tipo de som e, quando o 

valor lido correspondesse a cor verde, outro tipo de som 

seria emitido, informando assim ao seu portador a 

situação do sinal de trânsito. Essa idéia se deu a partir 

de uma conversa com um portador de deficiência visual, 

que comentou ser uma grande dificuldade o fato de 

atravessar uma rua, pois são poucos os sinais de trânsito 

sonoros em nossa cidade. Diante desse relato, os alunos 

então propuseram um aparato para tornar “sonoro” 

todos os sinais de trânsito que os portadores desta 

deficiência precisassem identificar. 

Durante a construção do protótipo, os alunos colocaram 

uma venda nos olhos para simular a deficiência e 

tentaram fazer coisas simples, como caminhar e 

encontrar objetos, com o intuito de compreender um 

pouco melhor as dificuldades encontradas por um 

deficiente visual. 

O outro desafio foi programar o robô para cumprir as 

missões estipuladas pelo campeonato. Os times 

desenvolveram os programas no computador e, depois, 

através da torre de raios infra-vermelho fizeram o 

download para um dos slots do RCX. Em seguida, o 

robô era testado e caso não funcionasse de acordo com 

as expectativas, a equipe fazia os ajustes do programa 

no computador e novamente os dados eram enviados 

para o RCX (Figura 8).  

 

A arena de atuação dos robôs é composta por nove 

desafios que devem ser cumpridos pelos robôs em um 

período de 2min30seg. Os robôs foram programados 

para atuarem de forma autônoma, pois não foi permitida 

a intervenção dos membros das equipes durante o seu 

desempenho. A arena, como mostrada na Figura 7, tem 

a dimensão de 2.50 por 1.10 metros e as tarefas foram 

as segintes: 
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Fig 7. Arena com os desafios NO LIMITS. 

 
A - Retirar o CD do suporte e coloca-lo na caixa; 

B - Arremessar as bolas na cesta de basquete; 

C - Subir a escada; 

D - Dar comida aos animais; 

E - Abrir o portão; 

F - Inclinar a sinaleta de ônibus branca; 

G - Arrumar as cadeiras em volta da mesa; 

H - Colocar a comida com a  bandeja na mesa; 

I - Pegar os óculos e levar para a base. 

 

 
Fig 8. Testes com o robô. 

 

O trabalho contou com a colaboração dos alunos da  

Engenharia Elétrica e Mecânica da UFES com uma 

equipe de alunos do curso de graduação que atuaram 

como técnicos das equipes, como ilustrado na Figura 11. 

 

 
Fig 11. Participação dos alunos da Eng. Elétrica da UFES. 

 

Essa integração de alunos de diferentes faixas etárias e 

de diversos níveis de escolaridade enriqueceu o trabalho 

que foi desenvolvido com sucesso devido a troca de 

conhecimentos entre os participantes.  

 

6. O Registro 
Durante o desenvolvimento das tarefas, uma grande 

quantidade de material foi produzida pelos times em 

diversos tipos de ambientes. Dentre as produções 

podemos citar: 

 

• Confecção do diário de bordo – os alunos 

utilizaram o editor de textos Word para relatar 

o desenvolvimento dos grupos a cada encontro, 

os testes, os acertos, as tentativas e as 

mudanças durante as construções dos 

protótipos e sua programação. 

• Programas para controle dos robôs – todos 

programas desenvolvidos pelos estudantes no 

ambiente RIS 2.0. Mesmo os programas que 

não funcionaram de acordo com a intenção dos 

times, foram preservados a pedido do 

orientador com o objetivo de analisar o 

raciocínio lógico dos alunos. 

• Fotos e filmes do desenvolvimento dos 

protótipos, que foram armazenados em um 

editor gráfico. 

• Material coletado para pesquisa – artigos 

selecionados na internet 

 

Com o objetivo de auxiliar o armazenamento dos dados 

produzidos, os times utilizaram o Ambiente de 

Observação de Oficinas de Robótica Educacional 

(AMOORE). 

Este ambiente [6] foi desenvolvido com o propósito de 

centralizar todo o material produzido pelos estudantes 

durante o projeto, facilitando assim o acesso aos dados e 

possibilitando a criação de uma biblioteca de projetos. 

 

7. Conclusão 
As pesquisas realizadas pelos times, com objetivo de 

que propusessem protótipos para auxiliar tipos de 

deficiências físicas, os alunos estenderam a proposta do 

campeonato e fizeram uma campanha de 

conscientização na comunidade escolar, sensibilizando 

alunos, professores, funcionários e pais para o fato de 

que pequenas mudanças, como rampas de acesso e pisos 

diferenciados, podem melhorar a vida de portadores de 

deficiências físicas.  

Um ponto importante a relatar foi o fato de que depois 

da participação no campeonato nacional FLL Brasil, os 

times deram continuidade aos estudos e participaram de 

eventos como a Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia e o Premio Jovem Cientista Capixaba, onde 

foram premiados com o segundo lugar no Estado.  

 

O fato de este projeto proporcionar uma integração entre 

alunos do Ensino Fundamental à Graduação 

proporcionou, dentre outras riquezas, que alunos dos 

cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica 
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dessem continuidade ao protótipo do braço robótico, 

analisando a viabilidade de sua implementação.  

 

Hoje existem muitas competições de robôs promovidas 

pelas universidades em todo o mundo, dentre elas 

podemos citar a Robocup [7], o Desafio PUC/RS de 

Robôs Autônomos [8] e Robô-King [10]. Os 

campeonatos de robótica são excelentes eventos para 

atrair os alunos e aumentar seus interesses pela 

tecnologia e despertá-los para os temas das engenharias. 
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Resumo 
Tendo em vista a necessidade de independência por 

parte dos deficientes visuais, foi proposto um projeto 

para identificação por rádio-freqüência utilizando-se de 

dispositivos móveis. O foco baseia-se na identificação e 

obtenção de informações de medicamentos, para tanto é 

necessário que a embalagem do medicamento seja 

dotada de uma etiqueta eletrônica. 

Desenvolveu-se um protótipo exploratório cujo software 

concebido permite ao usuário ler a identificação da 

etiqueta utilizando um leitor conectado a um dispositivo 

móvel. Com posse desta informação, o software 

consulta em um servidor de banco de dados, através da 

Internet, informações pertinentes como posologia e 

validade, retornando essas informações em forma de 

áudio para o usuário. 

 

1. Objetivos 
O objetivo deste trabalho foi a concepção de um sistema 

capaz de identificar medicamentos que possuam em 

suas embalagens etiquetas eletrônicas. Como seus 

requisitos principais tem-se a mobilidade, a eficiência,  

a facilidade de uso e a necessidade de uma interface 

adequada, dada a deficiência visual dos usuários. 

Como outros requisitos normalmente desejáveis tem-se 

a modularidade e a escalabilidade. 

  

2. Introdução 
As principais tecnologias utilizadas na implementação 

deste projeto foram RFID, dispositivos móveis e JAVA 

(J2ME e J2SE). 

O termo RFID vem do inglês (Radio Frequency 

Identification), como o nome já diz, esta tecnologia 

utiliza a radiofreqüência para enviar e receber 

informações e identificar produtos, animais ou até 

mesmo pessoas. Para utilizar esta tecnologia, é 

necessário possuir basicamente etiquetas eletrônicas 

(tags) e um leitor capaz de obter o seu código. A grande 

vantagem desta tecnologia é que cada unidade de um 

produto possui um código único que o diferencia de 

todos os outros. Assim é possível obter informações 

precisas sobre o mesmo. [1] 

Neste trabalho foram usadas majoritariamente duas 

plataformas JAVA: a J2ME que atende ao mercado de 

dispositivos móveis foi utilizada no software do cliente 

móvel e a J2EE que é voltada a aplicações corporativas 

ou Server-Side, a qual possui APIs que facilitam o 

desenvolvimento de Servlets, JSPs e EBJs [2]; esta 

plataforma foi utilizada para o desenvolvimento do 

software do servidor. 

Os dispositivos móveis, que tiveram um grande 

crescimento a partir da década de 90 com a 

popularização das redes de telefonia celular e redes sem 

fio, foram utilizados devido à necessidade de 

mobilidade do usuário. Atualmente estes aparelhos 

apresentam preços mais accessíveis de modo que um 

maior número de pessoas pode adquiri-los. 

 

 

3. Arquitetura 
Os dispositivos móveis atualmente possuem uma série 

de limitações como memória e processamento. Assim, 

houve a necessidade de utilização de uma arquitetura 

cliente-servidor do tipo thin client, que permite a 

diminuição da carga de processamento do cliente. O 

tipo de servidor escolhido implementa uma interface 

HTTP para se comunicar esses dispositivos. 

Com base nesse sistema e na preocupação com a 

mobilidade do usuário, a necessidade de uma conexão 

HTTP wireless no cliente foi imposta. Por outro lado, 

requisitos funcionais como sistema de arquivos, grande 

capacidade de armazenamento e processamento que 

seriam exigidos dos dispositivos móveis foram 

transferidos para o servidor, uma vez que este pode 

atendê-los facilmente. 

O sistema foi desenvolvido para PDAs (Personal 

Digital Assistent) e sua arquitetura está representada no 

diagrama a seguir. 

 

 

Fig. 1. Arquitetura básica do sistema. 
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As escolhas tecnológicas feitas durante o 

desenvolvimento deste projeto visaram a obtenção de 

um sistema aberto e facilmente expansível. Uma 

importante escolha foi a utilização da plataforma de 

desenvolvimento J2ME, que permite a utilização de um 

mesmo software em diferentes aparelhos que vão desde 

PDAs até celulares e smartphones, contanto que estes 

possuam uma máquina virtual JAVA. Assim, a 

arquitetura básica que levava em consideração apenas 

PDAs pôde ser estendida para todos esses aparelhos, 

como mostrado na Figura 2. 

 

 

Fig. 2. Arquitetura expandida do projeto. 

 

4. Requisitos do Sistema 
Além dos programas já citados, utilizou-se alguns 

programas comerciais: o Cotainer web Apache Tomcat, 

para disponibilizar o serviço de HTTP e para armazenar 

e executar os servlets e o conversor texto-voz 

TextSound, utilizado no módulo de Text-to-Speech. 

Para desenvolver o protótipo deste sistema foi utilizado 

um computador pessoal para assumir o papel de 

servidor. Nele estavam configurados o TomCat versão 

5.0.28 e também o aplicativo TextSound versão 2.0, 

para executar as conversões. Além desse computador foi 

necessário um dispositivo móvel com máquina virtual 

JAVA para rodar a aplicação cliente. No protótipo esse 

dispositivo foi utilizado um PDA Lifedrive com 

PalmOS versão 5 e a máquina virtual JAVA 

disponibilizada pela IBM. [3] 

Foi necessário também o estabelecimento de uma rede 

wireless, que foi obtida facilmente utilizando-se um 

roteador wireless comum conectado à Internet. Não se 

utilizou um leitor de etiquetas eletrônicas pois a leitura 

das mesmas foi simulada por software. 

Esses foram os requisitos necessários para a criação do 

protótipo deste projeto.  

Futuramente existe a possibilidade de que eles se 

reduzam a apenas a obtenção de um dispositivo móvel 

que suporte a tecnolgia JAVA, uma vez que a rede 

wireless será disponibilizada a cidades inteiras através 

da tecnologia Wi-MAX e haverá muitos servidores onde 

será possível fazer a consulta por informações de 

números de identificação das tags assim como se 

consulta um serviço de DNS hoje em dia. 

5. Fluxo de Informações 
Inicialmente, a idéia do sistema era utilizar um método 

de TTS (Text-to-Speech) no cliente. Porém, as 

ferramentas encontradas que realizavam tal tarefa não se 

mostraram eficientes ou de fácil integração com 

softwares comerciais. Assim, optou-se pela 

disponibilização desta funcionalidade no servidor. Os 

resultados obtidos, tanto na qualidade do áudio quanto 

na facilidade de integração com o sistema desenvolvido, 

foram muito melhores. Isso se deve, basicamente, à 

maior quantidade de recursos computacionais 

disponíveis em um computador desktop quando 

comparado a um dispositivo móvel. 

O problema da utilização dessa funcionalidade 

diretamente no servidor é que esta não é a solução ideal, 

dado o aumento considerável na quantidade de dados 

trafegados na rede. Isso exige um maior tempo de 

conexão (airtime) do dispositivo móvel, embora 

contorne as dificuldades relacionadas à limitação 

computacional do mesmo 

Levando esses fatos em consideração, a funcionalidade 

de TTS foi disponibilizada no servidor de modo 

independente. Havendo uma melhora na limitação dos 

dispositivos móveis e conseqüentemente uma boa 

tecnologia TTS para os mesmos, este módulo pode ser 

realocado no cliente. 

Enquanto esta tecnologia não está disponível, a 

independência do módulo permite que ele seja alocado 

em um servidor diferente do banco de dados. Isso é 

bastante interessante, pois é esperado que os próprios 

fabricantes disponibilizem o banco de dados na forma 

textual, mas é improvável que todos eles possam um 

módulo TTS. A independência dá a possibilidade de 

utilização de um único servidor com essa 

funcionalidade. 

Fig. 3. Fluxo de informações no sistema. 

 

6. Software do Cliente 
O software do cliente foi desenvolvido com a 

plataforma J2ME, de modo a prover flexibilidade. Nesta 

fase, o leitor RFID foi apenas simulado. A integração 

deste aparelho envolve a implementação de uma 

interface com um leitor de códigos de barras, que é 

relativamente simples. A substituição deste leitor por 

um de etiquetas eletrônicas não trará muitas alterações 

no software. 

Para esta simulação, foi criada uma interface gráfica que 

permite a escolha do código da etiqueta lida. Seu 

propósito foi apenas ser funcional e alimentar o sistema 

com os códigos das etiquetas.  

Do ponto de vista do usuário, o sistema funciona da 

seguinte maneira: 
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• O usuário seleciona a etiqueta a ser lida, 

simulando o papel do leitor; 

• Os dados obtidos são exibidos textualmente no 

dispositivo; 

• Uma seqüência de arquivos de áudio é tocada; 

• Volta-se ao passo inicial. 

A seqüência de arquivos de áudio é tal que, 

primeiramente, é dito o nome do remédio, em seguida a 

posologia e finalmente a data de validade. 

Este fluxo pode ser representado pelo diagrama da 

Figura 4. 

 

 

Fig. 4. Fluxo do ponto de vista do usuário. 

A Figura 5 apresenta as telas da interface gráfica que foi 

desenvolvida. 

 

 

Fig. 5. Interface gráfica desenvolvida. 

Alguns problemas, como velocidade e perda de 

conexão, também não foram considerados nesta etapa. 

 

7. Interface Cliente Servidor 
A interface foi desenvolvida através de dois servlets no 

Container Apache Tomcat do servidor. Um dos servlets 

é responsável pela busca no banco de dados enquanto o 

outro disponibilizar o módulo TTS. 

Utilizou-se uma conexão HTTP direta, apesar do MIDP 

2.0 suportar outros protocolos, diferentemente de sua 

versão anterior. O protocolo HTTP foi escolhido 

também por ser o mais utilizado, contando com mais 

ferramentas para o auxílio de desenvolvimento e melhor 

documentação. 

A transferência das informações foi feita utilizando-se 

um DTO (Data Transfer Object) que possuía os 

atributos Código da Etiqueta, Nome do Remédio, 

Posologia e Data de Validade. Como a atual versão do 

J2ME não suporta serialização [4], o cliente envia as 

informações seqüencialmente para que o servidor possa 

remontar o objeto. 

 

8. Software do Servidor 
O servidor utilizado executa o Container Apache 

Tomcat, além de possuir uma ferramenta TTS e um 

Banco de dados. A ferramenta TTS utilizada possui uma 

interface de linhas de comando, que foi utilizada na 

implementação. 

O Banco de Dados, desenvolvido utilizando o software 

Microsoft Access e integrado através do JDBC (Java 

DataBase Connectivity), apresenta uma tabela que 

relaciona códigos de etiquetas RFID com os seguintes 

campos textuais: Nome do Remédio, Data de Validade e 

Posologia. 

As consultas a esta tabela foram realizadas a partir do 

código fazendo o uso de querys SQL nos métodos da 

classe de comunicação com o banco. 

No servidor não foram consideradas características 

como segurança da rede ou a presença de um 

administrador. Assim, nenhuma interface de controle do 

sistema foi desenvolvida. 

 

9. Conclusão e Resultados 
Primeiramente, é importante destacar uma das 

principais características deste projeto, que é a 

mobilidade proporcionada ao usuário. Isto se deve à 

utilização de dispositivos portáteis e dotados de conexão 

sem fio. Logo, não é necessário que o deficiente fique 

restrito a somente um local para consulta das 

informações dos medicamentos. Este fato aumenta 

sensivelmente a praticidade de uso do protótipo. A 

partir do momento em que este projeto seja viabilizado 

e torne-se um produto comercial, deficientes poderão 

obter a descrição de seus medicamentos em qualquer 

lugar que seja provido de uma conexão para Internet. 

Em segundo lugar, tem-se uma característica já 

mencionada anteriormente e que também representa um 

grande trunfo: a utilização da linguagem Java, que 

propicia a implantação deste sistema em diferentes 

dispositivos, sem a necessidade de reescrever o código. 

Outra característica que se destaca é a arquitetura 

projetada: sua modularização permite a fácil expansão 

do projeto, como também a substituição de dispositivos 

ou conexões por outros mais viáveis que já existam, ou 
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ainda possam vir a existir. Estas alterações podem ser 

realizadas sem grandes alterações no restante do projeto. 

Tendo em vista a proposta inicial e a situação final do 

projeto, pode-se concluir que o objetivo traçado foi 

atingido. O protótipo final é capaz de receber a 

identificação da embalagem, interpretá-la, consultar as 

informações no servidor e retornar em forma de áudio 

para o usuário. A funcionalidade destas tarefas é 

completa e foi totalmente explorada. Embora um leitor 

de etiquetas eletrônicas não tenha sido usado 

fisicamente, seu funcionamento foi simulado por 

software através de uma interface, não modificando 

então o funcionamento de outras partes do protótipo. 

Um passo importante para que o protótipo possa se 

tornar um produto final é a viabilidade financeira. Sem 

um preço acessível, a produção deste projeto é inviável. 

Por isso, faz necessário que empresas interessadas 

ajudem a reduzir custos nos aparelhos utilizados. Seja 

no desenvolvimento de leitores compatíveis com os 

dispositivos móveis, seja na redução de custos dos 
PDAs, celulares e mesmo dos leitores. 
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Resumo  
A educação para todos, sem privilégios e sem 

discriminação, apesar de ser direito assegurado pela 

Constituição, muitas vezes não se realiza na prática, 

principalmente para as pessoas portadoras de deficiência 

físico - motora ou mobilidade reduzida, em decorrência 

das barreiras arquitetônicas existentes no ambiente 

construído. 

Este trabalho se propõe a apresentar um estudo de 

acessibilidade realizado na UFES, a partir de estudo de 

casos com foco na avaliação pós - ocupação (APO) 

apoiada no parecer dos usuários portadores de 

mobilidade reduzida e fundamentada na análise técnica, 

utilizando planilhas de avaliação de acessibilidade com 

base na norma NBR 9050/2004 da ABNT. O confronto 

das informações obtidas, e das normas relacionadas à 

acessibilidade levou a sugestões para propostas de 

reformas e o desenvolvimento de parâmetros e 

orientações de projetos para futuras edificações, com o 

intuito de tornar o Campus Universitário acessível aos 

usuários com necessidades especiais.  

 

1. Introdução e Fundamentação Teórica 
O presente artigo fundamenta-se numa pesquisa 

realizada na UFES que trata do problema de 

acessibilidade física. Tem como objetivo descrever a 

metodologia utilizada para identificar as barreiras 

arquitetônicas existentes que impedem o acesso ao meio 

edificado aos alunos portadores de deficiência, além de 

avaliar as condições de acessibilidade oferecida no 

campus universitário e propor ações para os problemas 

encontrrados[1].  

Ao analisar através da história o procedimento da 

sociedade em relação aos direitos das pessoas com 

necessidades especiais, pode-se perceber no decorrer 

dos anos, o desenvolvimento da conscientização social e 

jurídica através da proteção dos direitos das pessoas 

portadoras de deficiência.  

No Brasil, a Constituição de 1988 legislou de forma 

contundente a favor das pessoas com necessidades 

especiais, introduzindo dispositivos relativos à 

acessibilidade. A partir de então, muitas leis, direitos e 

regulamentações surgiram com essa ênfase, nos âmbitos 

federal, estadual e municipal, trazendo normas 

protetivas e garantias de integração. Pode-se citar, o 

decreto no 5296 de 02 de dezembro de 2004, que 

regulamenta as leis 10.048 (08/11/2000) e 10.098 

(19/12/2000). Este decreto estabelece normas e critérios 

para promoção de acessibilidade para pessoas 

portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, 

regulamentando, no seu Art.24, que os estabelecimentos 

de ensino de quaisquer níveis, públicos ou privados, 

deverão proporcionar condições de acesso a seus alunos 

portadores de necessidades especiais, além de 

estabelecer prazos para que essas sejam implantadas a 

partir da data de sua aprovação [2]. 
    

Apesar da existência de diversas leis, constata-se que o 

estudante universitário portador de deficiência quando 

ingressa na Universidade depara-se com uma série de 

dificuldades, uma vez que o espaço não está adequado 

para receber todos os seus usuários. As barreiras 

arquitetônicas e as pedagógicas são os principais fatores 

de exclusão. 

 

2. Conceituação 
Pode-se notar que muitas vezes a aplicação da 

acessibilidade visa promover adaptações em 

construções inacessíveis ou uma forma de projetar para 

pessoas portadoras de necessidades especiais, 

principalmente pessoas com dificuldade de locomoção. 

Entretanto, a acessibilidade ambiental norteia-se por 

conceber ambientes mais abrangentes e menos 

restritivos, com atenção voltada às necessidades físicas 

e sensoriais, beneficiando, dessa forma, todas as 

pessoas. 

A acessibilidade ambiental ou design inclusivo pode ser 

definida como a maneira pela qual pessoas sob o efeito 

de diferentes tipos de deficiência podem utilizar o 

ambiente construído de forma plena. Toda vez que a 

sociedade permite que as barreiras arquitetônicas 

eliminem a chance da pessoa portadora de deficiência 

desenvolver seu estudo ou seu trabalho, contribui para 

que a deficiência gere incapacidade, que pode ser 

evitada pela prática da acessibilidade [3]. 

No decorrer da vida, as pessoas podem vivenciar 

situações que as distinguem das outras. Seja por 

preconceito, seja em decorrência de limitações físicas 

temporárias, defrontam-se com obstáculos que inibem 
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ou destroem a condição de igualdade com as outras 

pessoas. 

Qualquer um pode experimentar uma deficiência em 

determinado instante de sua vida quando as condições 

do espaço construído não permitem atender às suas 

necessidades. 

Acompanhando essa visão, conclui-se, reforçando 

CABEZAS [4], que uma sociedade acessível não é uma 

sociedade altruísta. Na verdade, a acessibilidade é um 

elemento que proporciona qualidade de vida de 

interesse universal, estando relacionada a todo tipo de 

usuário do espaço urbano ou da edificação.  

 
3. Metodologia 

Esta pesquisa teve um caráter investigatório e 

descritivo. Investigatório, pois por meio dela, buscou-se 

explorar as inter-relações entre o meio edificado do 

campus universitário da UFES com o usuário portador 

de necessidades especiais e de deficiência físico – 

motora, observando os fatos, causas e efeitos 

proporcionados pelo espaço. Descritiva, porque nela 

estão relatados os dados obtidos através dos estudos de 

casos, assim como os aspectos relativos às opiniões da 

população alvo estudada, para analisá-las e interpretá-

las.  

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as seguintes 

etapas: 

a) critérios de seleção da amostra 

b) caracterização do Usuário 

c) aspectos metodológicos utilizados na avaliação 

pós-ocupação (avaliação técnica, aferição da 

satisfação do usuário, diagnóstico e 

recomendações). 

 

3.1 - Critérios de seleção da amostra 
A partir do planejamento da pesquisa, com base em 

estudo de casos, fez-se necessária a delimitação de sua 

abrangência com a escolha do universo amostral. 

Nesse contexto, estabeleceram-se os critérios para a 

seleção da amostra a partir das destinações e uso das 

edificações existentes no campus universitário da 

UFES. Dentro desse enfoque, foram selecionados três 

usos de edificações representativas: educacional, 
administrativa e de vivência.  

Os parâmetros para escolha de cada prédio foram: para 

escolha da edificação educacional foi considerada, 

principalmente, a demanda de alunos portadores de 

deficiência; para o administrativo, foram considerados 

os problemas existentes no atendimento a usuários 

portadores de mobilidade reduzida, em particular aos 

alunos e para a edificação de vivência, a concentração 

de um elevado fluxo de usuários. 

A partir dos parâmetros estabelecidos, escolheu-se 

como exemplar pedagógico o prédio educacional do 

ICIII (Centro de Ciências Humanas e Naturais - 

CCHN), a edificação administrativa que atende ao 

C.C.E. (Centro de Ciências Exatas), como exemplar 

administrativo e, como exemplar de edificação de 

vivência, o restaurante universitário, por congregar 

usuários de todas as outras edificações.  

 

3.2 - Caracterização do usuário 

A identificação do usuário desta pesquisa foi definida 

por sexo, faixa etária e tipo de equipamento usado para 

auxiliar na movimentação até a UFES. O total de 

usuários portadores de deficiência nos prédios dos 

estudos de casos foi de cinco alunos, sendo um total de 

quatro usuários de cadeiras de rodas e um de muleta, 

com a idade variando entre 20 a 30 anos. Desses alunos, 

quatro são do sexo masculino e um do feminino. 

 

3.3 - Aspectos metodológicos utilizados na avaliação   
pós – ocupação (APO) 

De acordo com PREISER et al. [5] a avaliação pós-

ocupação (APO) é uma avaliação de ambientes 

construídos utilizando várias técnicas e métodos, 

levando em conta o ponto de vista dos especialistas, que 

é a avaliação física conhecida como a avaliação técnica, 

e a dos usuários dos ambientes. Difere de outros 

métodos por resgatar a memória da produção do 

edifício, priorizando aspectos de uso, operação e 

manutenção, além de considerar essencial o ponto de 

vista do usuário. 

Nesse enfoque, ORNSTEIN et al. [6] aponta que a APO 

é adotada para diagnosticar e recomendar, segundo uma 

visão sistêmica, realimentando modificações e reformas 

no ambiente objeto de avaliação e futuros projetos. 

A metodologia para organização da Avaliação Pós-

Ocupação (APO), utilizada nesta pesquisa, compõe-se 

de três etapas distintas: 

 

1a etapa: Avaliação técnica  
- a) O Levantamento das normas da NBR 

9050/2004 da ABNT que fundamenta as diretrizes 

para acessibilidade às edificações, mobiliários, 

espaços e equipamentos urbanos, serviu como 

critério comparativo para julgamento do ambiente 

por parte do técnico. Além disso, embasou a 

elaboração dos questionários. 

 

- b) Formulação das questões para análise do 

acesso ao meio edificado, através da elaboração 

de fichas para coleta de dados nos estudos de 

casos, organizadas segundo os critérios definidos 

na NBR 9050/2004 da ABNT. Essas fichas 

compreenderam um roteiro de percurso de 

possíveis chegadas do usuário portador de 

mobilidade reduzida à edificação: o acesso através 

das calçadas e passarelas que fazem a ligação 

entre a parada de transporte coletivo ou o 

estacionamento mais próximo e à edificação 

considerada. Na seqüência, incluiu-se nas 

planilhas o acesso à edificação propriamente dita, 

a utilização do ambiente conforme rotas acessíveis 

e a adequação de seu mobiliário. 
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- c) Medição – foi realizado o levantamento das 

edificações e elaboração de plantas, ou algumas 

vezes a atualização das existentes (as built). O 

desenvolvimento desta etapa iniciou-se com 

informações levantadas junto ao setor de desenho 

da Prefeitura Universitária. 

 

- d) Aplicação e preenchimento das fichas e 
catalogação fotográfica dos problemas 

encontrados para embasar a análise. 

 

2a etapa – Registrou-se a Avaliação Pós - Ocupação 
(APO) sob o enfoque do usuário portador de 

deficiência. Essa coleta de dados é uma fonte bastante 

indicada, uma vez que esse usuário vivencia uma 

situação diária, podendo opinar com facilidade sobre as 

barreiras arquitetônicas que impedem o acesso e uso, 

com autonomia da edificação.  

 

a) Instrumentos de coleta de dados 
Com o objetivo de extrair uma informação detalhada, 

foram aplicados questionários e entrevistas. Esses 

questionários, direcionado exclusivamente a usuários 

portadores de deficiência físico - motora e usuários com 

mobilidade reduzida, tiveram por objetivo fornecer 

dados que apontem recomendações que minimizem 

problemas detectados, além de retroalimentar as 

diretrizes para novas construções. 

A escala de valores adotada para avaliação dos 

requisitos pelos usuários foi pautada em considerações 

estatísticas sobre conceitos tendenciosos em pesquisas 

de opinião. Assim, definiu-se, para os estudos de casos 

da pesquisa, a utilização de quatro conceitos: ÓTIMO, 

BOM, PRECÁRIO e PÉSSIMO. 

 

b) Procedimentos utilizados na coleta de dados 
Identificação do usuário através dos colegiados de 
curso - Nesta etapa realizou-se um Censo na 

Universidade através de cada colegiado de curso, 

cadastrando os alunos portadores de deficiência ou 

portadores de mobilidade reduzida por curso e tipo de 

deficiência. 
Aplicação dos questionários e entrevistas - Após o 

cadastro dos usuários portadores de deficiência, foi 

possível estabelecer um contato solicitando horário para 

aplicar os questionários e as entrevistas. Estas, com 

características informais, possibilitaram algumas 

exposições do usuário que não seriam obtidas através de 

questionários. 

 

3a etapa - Diagnósticos - Nessa etapa do diagnóstico, 

cruzou-se as informações levantadas pelo técnico 

através do preenchimento das planilhas, com as 

conclusões obtidas no levantamento feito junto ao 

usuário. O objetivo desse processo foi extrair, das 

conclusões provenientes desta interação, dados para 

propor reformas nas edificações atuais e para 

realimentar o projeto, traçando diretrizes para novas 

edificações acessíveis, em conformidade com a NBR 

9050/2004 da ABNT. 

 
4. Resultados Obtidos 

As informações obtidas através da aplicação dos 

questionários na APO foram tratadas, apresentadas em 

um quadro totalizador e em gráficos (fig.1), conforme o 

exemplificado abaixo, com descrição de cada item. 

Na fig.1, observa-se o exemplo de como foi tratado 

graficamente os resultados sobre respostas relativas aos 

mobiliários da edificação educacional (ICIII). 
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Fig. 1. Avaliação do mobiliário. 

 

Confrontando as avaliações do técnico com às dos 

usuários, pode-se identificar os fatores que influenciam 

negativamente na acessibilidade física das edificações 

selecionadas, propondo-se prioridades de ações em 

função dos principais problemas encontrados. Alguns 

desses fatores podem ser apresentados de forma 

genérica, tais como: 

 

• estacionamentos com poucas vagas reservadas 

para pessoa com dificuldade de locomoção e 

com sinalização incorreta; 

• percursos externos das passarelas cobertas 

que conduzem aos prédios - com desgastes do 

piso e buracos, por falta de manutenção ou 

falha de execução, que provocam trepidação 

nas cadeiras de rodas e possíveis acidentes; 

•  pavimentação com placas espaçadas - 

prendem pontas de bengalas e muletas, além de 

dificultar a movimentação do cadeirante; 

• rampas construídas com inclinações 

inapropriadas, ou até mesmo, terminado ou 

acabando em desnível, obrigando o usuário de 

cadeira de rodas a solicitar ajuda dos colegas 

para transpor o obstáculo; 

• equipamentos e mobiliários com alturas 

inadequadas ao cadeirante ou ao usuário de 

muletas; 

• bebedouros, desconfortáveis por não 

possibilitarem aproximação frontal para a 

cadeira de rodas. Os telefones, na maioria das 

vezes fixados nas paredes, estão em alturas 
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inacessíveis às pessoas com dificuldade de 

locomoção. Verificou-se que as mesas e 

carteiras das salas de aulas nem sempre estão 

apropriadas, pois, dependendo do modelo da 

cadeira de rodas existe a necessidade de 

variação de altura da mesa; 

• sinalização – Há em toda a UFES, necessidade 

de uma programação de sinalização para o 

deficiente visual; 

• banheiros sem adaptações, ou com adaptações 

incorretas. Tais situações podem ocorrer por 

falhas na execução ou desconhecimento da 

norma (NBR 9050/2004), durante a elaboração 

do projeto. 

• acesso ao segundo pavimento dos prédios – em 

quase todos os prédios da UFES a escada é o 

único meio de circulação vertical, uma vez que 

não há rampas ou plataforma elevatória de 

percurso. 

Assim, em função da similaridade das tipologias de 

construções selecionada para os estudos de casos, com a 

maior parte das existentes na UFES, será possível com 

algumas adaptações, extrapolar os resultados obtidos 

para os demais prédios da Instituição. Existem, portanto, 

edifícios com situações peculiares e diferenciadas que 

merecerão atenção especial. 

O resultado da avaliação “in loco” e das entrevistas com 

os usuários indicou condições de acesso nas instalações 

do campus que necessitam algum tipo de intervenção e 

serão ilustrados nas figuras, Fig.1, Fig. 2, Fig.3, Fig.4. 

 

 
Fig. 2. Box adaptado no sanitário feminino, sem as barras de 

apoio (foto: do autor, 2004). 

 

 
Fig. 3. Barreiras impostas às P.P.D. por deterioração do 

concreto nas passarelas. 

 
Fig. 3. Piso de placas com juntas separadas impõe dificuldade 

à locomoção dos usuários com mobilidade reduzida 

na UFES (foto: do autor, 2004). 

 

 
Fig. 4. Rampa terminando em degrau, na entrada de 

edificação no Campus (foto: do autor, 2004). 

 

5. Análise dos Resultados 
A verificação de alguns pontos que mereceram uma 

atenção especial possibilitou traçar prioridades de 

intervenções para cada prédio selecionado no estudo de 

caso e também no aspecto geral da UFES. Estas 

prioridades devem ser avaliadas e implementadas de 

forma sistêmica e podem ser destacadas segundo 

algumas propostas, tais como: 

 

• Critérios de prioridades para implantação 
da acessibilidade ao meio físico edificado da 
UFES: 

1ª - acesso ao local - (considera-se como primeira 

prioridade): 

a) acesso à edificação nivelada ou através de 

rampa; 

b) estacionamento com vagas reservadas e sinalizadas, 

percursos com rebaixos de guias, rampas e 

pavimentação adequada, num percurso livre de 

barreiras. 

2a - utilização das áreas do primeiro piso: 

a) espaço para circular e utilizar todas as áreas 

deste pavimento; 

b) sanitários destinados a pessoas portadoras de 

deficiência; 

c) mobiliário adequado a todos os usuários, com 

possibilidade de adaptações; 

3ª- utilização das áreas do segundo piso: 

a) através de escada e corrimãos adequados; 
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b) elaboração de projeto padrão constando de um 

módulo básico, em estrutura metálica, para instalação de 

plataforma de percurso vertical a ser adaptada às 

edificações. 

 

• Recomendações para Ações Gerais visando 
a acessibilidade na UFES 

Estas ações foram setorizadas em Ações Políticas, 

Ações Administrativas e Ações para o meio edificado, 

além de recomendações para inserção curricular de 

disciplinas ligadas aos cursos tecnológicos, conforme 

esclarecidas a seguir: 

 

Ações Administrativas 
Criar uma Comissão Permanente de Acessibilidade 

para pessoas portadoras de deficiência (C.P.A.), 

vinculada à UFES, com o objetivo de: Estabelecer 

diretrizes para desenvolver uma ação conjunta entre 

Prefeitura Universitária, Pró Reitoria de Graduação, 

Ouvidoria, entre outras unidades acadêmicas e 

comunitárias, visando assegurar integração e 

equiparação de oportunidades aos alunos e servidores 

portadores de deficiência; 

Implantar um serviço de apoio e assessoria ao 

estudante universitário portador de deficiência ao 

ingressar na Universidade (esse apoio tem como meta 

melhorar a adaptação do aluno à instituição; estabelecer 

contatos entre o aluno e o corpo docente e outras ações 

que estimulassem a inclusão e a integração); 

Manter um cadastro atualizado dos alunos com 

suas necessidades específicas por curso, junto aos 

colegiados. Agir de forma semelhante com professores e 

funcionários, através dos históricos do 

D.R.H.(Departamento de Recursos Humanos); 

Elaborar um serviço de apoio para treinamento 

de professores e funcionários, além de monitores com 

treinamento em linguagem de sinais; 

Elaborar cadastramento e treinamento de 

alunos voluntários para ajuda os colegas portadores de 

necessidades especiais; 

Estimular a conscientização da Comunidade 

Universitária com relação aos direitos dos portadores de 

necessidades especiais, tais como o respeito às vagas de 

estacionamento reservadas, entre outros, através de 

campanhas de divulgação; 

Elaborar um planejamento a ser efetuado a 

curto, médio e longo prazo, através de metas e 

indicadores de desempenho, prioridades, indicadores de 

prazos e orçamentos, visando deflagrar um processo de 

transformação capaz de sedimentar a aplicação da 

acessibilidade; 

 

                              Ações para o meio edificado 
Implantar um programa através de equipe 

técnica na Prefeitura Universitária para: orientar, 

acompanhar e fiscalizar as obras no sentido de adoção 

da acessibilidade. Medidas que englobem não somente o 

aspecto construtivo da edificação, mas também aspectos 

do contexto urbano em que a edificação se encontra; 

Estabelecer diretrizes para aplicação de design 

inclusivo em todos os projetos novos, considerando as 

necessidades das pessoas com mobilidade reduzida e 

também com deficiência visual; 

 

7. Conclusões 

Esta pesquisa evidenciou que as ações visando melhorar 

a acessibilidade física no campus Universitário da 

UFES devem ser resultado de uma ação contínua, uma 

vez que acessibilidade é um processo dinâmico que 

sofre transformações constantes. 

Outro fator de destaque foram as entrevistas e a 

participação de usuários que, com a sua vivência do 

espaço que segrega e exclui, puderam fornecer 

importantes contribuições para respaldar a análise. 

Espera-se que num futuro bem próximo todas as 

edificações prediais novas ou existentes e os espaços 

urbanizados do Campus universitário da UFES venham 

garantir acessibilidade ambiental para a todos os 

usuários. 
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Resumo 
A diversidade dos quadros clínicos que a paralisia 

cerebral possui com as suas respectivas características,  

que muitas vezes se agravam por falta de um recurso 

adaptativo de avaliação e de uma estimulação adequada, 

assim como a dificuldade que essas crianças possuem 

para se expressar, tanto pela comunicação oral (fala) 

como a gráfica (escrita) e o fato de não terem 

oportunidades de experiências que favoreçam o seu 

desenvolvimento cognitivo, levam a  conclusões,  às 

vezes errôneas, de que  sejam deficientes mentais. Estes 

aspectos estimularam a investigação e a busca de  

subsídios científicos e tecnológicos para dá suporte a 

avaliação e estimulação cognitiva dessa clientela que 

apresenta as seqüelas da Paralisia Cerebral. Este  

trabalho descreve a avaliação do  desenvolvimento 

cognitivo da criança portadora de Paralisia Cerebral,  

apontando perspectivas de avançar para estratégias de  

estimulação e (re) habilitação cognitiva. A proposta se 

desenvolve através da intervenção clínica em etapas:  

1.Treinamento do Acionamento: 1.1.Acionamento com 

um brinquedo, 1.2. Acionamento no computador sem 

seleção, 1.3. Acionamento no computador com seleção 

e 2.Aplicação do software “desenvolve”,   com a 

interface da avaliação cognitiva.  

 

1. Paralisia Cerebral e Desenvolvimento 
Cognitivo 

A criança com Paralisia Cerebral apresenta uma 

alteração no controle da postura e dos movimentos, com 

alteração do tônus muscular, como conseqüência de 

uma lesão do sistema nervoso central nos primeiros 

estágios do desenvolvimento. É um termo que é 

utilizado desde antigamente, porém não significa que o 

cérebro está paralisado, apenas o cérebro sofreu alguma 

forma de agressão.  

Segundo a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral 

(ABPC) “Paralisia Cerebral é o termo usado para 

designar um grupo de desordens motoras, não 

progressivas, porém sujeitas a mudanças, resultante de 

uma lesão no cérebro nos primeiros estágios do seu 

desenvolvimento”. “Esta definição foi proposta por 

Hagberg em 1989 e aceita na sociedade internacional de 

Paralisia Cerebral” [1] 

A criança com Paralisia Cerebral pode  ter inteligência 

normal ou até acima do normal, mas também pode ter 

atraso intelectual, não só devido às lesões cerebrais [2], 

e sim pela falta de experiência resultante das suas 

deficiências. As expressões faciais, os movimentos 

associados e descoordenados,  juntamente com as 

dificuldades de linguagem, devido a falta de controle 

dos movimentos, podem aparentar um atraso mental que 

na realidade não existe.  

Segundo Salomão Schwartzman [3] 75% dos casos de 

paralisia cerebral apresentam restrição intelectual em 

graus diversificados e uma grande parte dos que 

possuem inteligência normal têm obstáculos na vida 

acadêmica. Pois associado a Paralisia Cerebral podem 

apresentar problemas auditivos, visuais (estrabismo, 

erros de refração, hemianopsia), epilepsia,  alterações 

sensoriais e etc., ainda podem ocorrer também 

problemas de caráter psicológico, devido a fatores como 

dificuldade de adaptação e integração. 

“O resultado de um estudo, desenvolvido nos Estados 

Unidos envolvendo 100 crianças com Paralisia Cerebral 

mostrou que o QI médio, medido pelo teste de 

inteligência de  Binet foi de 68. Aproximadamente 48% 

das crianças tinham um QI abaixo de 70 e 28% tinham 

um QI acima de 90 [4].  

No entanto a maioria dos recursos utilizados para 

avaliar requer respostas verbais e/ou motoras, assim 

como os profissionais só são treinados para trabalhar 

com falantes, por isso encontram dificuldades na 

interação e na avaliação dessas crianças.  

 

2. O software “Desenvolve” 
O software “desenvolve” [5] possui 06 interfaces, 

conforme a fig. 01, e foi desenvolvido com 

características adaptadas, através de um eixo com 

sistema de escaneamento (varredura)  trabalhando com 

imagens, textos e sons possibilitando  avaliar e traçar o 

perfil cognitivo de crianças que apresentam alterações 

neuromotoras e sensoriais e objetivando a estimulação 

cognitiva e o treinamento das funções de comunicação 

alternativa, com aplicativos criados na interface 

“desenvolve”, conforme a necessidade de cada criança.  

Portanto esse recurso é utilizado como ferramenta e 

ambiente de aprendizagem, como recurso educativo 

e/ou terapêutico, através da criação de telas e sistema de 

comunicação alternativa com letras, sendo todos os 

AH-299



sistemas  configuráveis  e armazenável através de 

arquivos. 

Para o desenvolvimento desse instrumento foi analisado 

o desenvolvimento infantil a partir de descrições, 

escalas, guias e inventários (Piaget, Papalia, Gesell, 

Portage, Denver) que descrevem os comportamentos 

das crianças a partir de 3 anos, selecionando os aspectos 

de  concordância entre eles, seguindo principalmente o 

roteiro do Guia Portage. Conforme  Williams & Aiello 

[6],  o “Inventário Portage” serve apenas como método 

de avaliação não padronizado e informal, devendo ser 

usado em combinação com escalas de desenvolvimento 

padronizado”, pois “não existem definições precisas de 

cada um dos itens, não havendo, conseqüentemente, 

critérios objetivos para uma avaliação sistemática”.  

As respostas podem ser emitidas através das habilidades 

de: Associação, isto é, se a criança faz, conforme o 

comando dado pela voz do computador, o pareamento 

entre figura-figura, figura-som, figura-palavra, figura- 

letra, figura-número, aumentando o grau de 

complexidade; Identificação somente pelo solicitado, 

isto é, verificar se a criança identifica fazendo a relação 

com o comando; e Relação do que escuta com a figura 

e/ou com o som.  

O software apresenta uma ferramenta de 

armazenamento de dados, onde armazena dados das 

crianças, respostas emitidas de forma correta ou 

incorreta, gráficos e enfim dados para análise, estudo e 

elaboração do plano de intervenção para estimulação da 

aprendizagem de novas habilidades. 

O instrumento possui 127 telas onde são avaliados 

aspectos como: Percepção de objetos do cotidiano, 

Percepção de tamanho, Percepção de seqüência, Noção 

de espaço, Percepção auditiva, Identificação de ações, 

Percepção de formas, Esquema corporal, Associação de 

iguais e diferentes, Percepção de cores, Noção de 

quantidade, Noção de tempo, Percepção de letras e 

números, Associação de conjuntos, Percepção de espaço 

temporal, Noção de seqüência numérica, Nomeação de 

números, Associação de palavra ao objeto e 

Identificação de fatos pela seqüência de ações. 

 

3. O Uso do Software “Desenvolve’ 
Foram selecionadas  05 crianças que passaram por uma 

seleção prévia, com entrevista com a família para 

levantar as habilidades percebidas, quais os recursos 

utilizados pela criança (adaptações de mobília, de 

utensílios, órteses etc)  e tipo de escola que freqüentam, 

assim como observação do desempenho funcional, para 

verificar se atendiam os critérios de inclusão. A partir 

daí foi iniciada a pesquisa com as seguintes etapas: 

 

3.1. Avaliação Prévia dos Sujeitos 
 Na avaliação prévia foram checados alguns aspectos 

que já haviam sido  levantados no processo de seleção 

tais como: Compreensão de comandos; Percepção visual 

para localização, fixação, atenção, discriminação de 

estímulos; Permanência do objeto e possibilidade de 

seguimento ocular; Percepção auditiva para localização 

e discriminação de estímulos; Possibilidades de 

respostas de causa e efeito. Nesta etapa utilizou-se como 

técnica de pesquisa principal, a observação com 

intervenção através do uso de cartelas com figuras, 

brinquedos e softwares que envolviam figuras e 

movimentos. Foi realizado ainda, de modo informal, um 

levantamento junto aos pais e  técnicos que atendem os 

sujeitos da pesquisa, visando a possibilidade de 

elegibilidade dos mesmos. 

 

3.2.Treinamento do Acionamento 
 Esta etapa foi a mais longa, pois era necessário se 

constatar que a criança estava acionando de modo 

intencional, selecionando o que era solicitado, 

desprezando qualquer possibilidade de erro por erro 

dificuldade de acionamento, para tal, ocorreram 03 

momentos, já que para que fosse ultrapassada esta etapa, 

seria necessário que a criança obtivesse 100% de 

acertos. 

 

3.2.1. Acionamento com um brinquedo 
Nesta etapa foi utilizado um brinquedo adaptado pela 

pesquisadora e ligado a um acionador
1
 “Tash” para que 

com o acionamento da criança o brinquedo emitisse 

resposta com movimento e som. 

  

3.3. Acionamento no computador – sem seleção 
Nesta etapa foi utilizado o software “Power Point”

2
, 

com programas desenvolvidos pela pesquisadora, com 

estímulos visuais e auditivos através de figuras simples 

do cotidiano, letras, números, cores, formas etc. A 

resposta da criança era apenas acionar o dispositivo 

ligado a mouse adaptado e o computador emitia uma 

resposta de imagem ou som, cada vez que ela acionava. 

 

3.3.1. Acionamento no computador - com seleção / 
Com varredura (escaneamento) 
Nesta etapa foi utilizado o software “Intellipics” 

3
, com 

programas desenvolvidos pela pesquisadora, com 

estímulos visuais e auditivos, através de figuras simples 

do cotidiano, tais como animais, utensílios domésticos, 

roupas etc. A resposta da criança era acionar o 

dispositivo no momento em que o objeto solicitado pela 

pesquisadora estava piscando. 

 

3.4. Aplicação do Instrumento Avaliativo – 
O Software “Desenvolve” 

Foi aplicado o software apenas com 04 crianças, pois 

uma das crianças  não conseguiu atingir todas as etapas 

anteriores.  

                                                           
1 Acionador  ou  Switch é um tipo de dispositivo que serve de interface 

entre o usuário e o equipamento. O acionador tash é um acionador de 

pressão. Os acionadores podem ser além de pressão, de tração, 

infravermelho, de voz, sopro, sucção e outros. [7] 
2 Power Point – Software da Microsoft Corporation que compõe os 

programas do Office. 
3 Intellipics – software educacional da IntelliTools®, Inc. criado em 

1996, Petaluma, CA. Foi projetado para crianças que enfrentam 

desafios para aprender por causa da inaptidão significantemente  física 

(traduzido do site http://www.intellitools.com/)  
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A avaliação cognitiva traçou um perfil das habilidades 

cognitivas já adquiridas, conforme demonstra a tabela I, 

assim como também mostra as habilidades que 

necessitam ser mais estimuladas, isto é, as que se 

encontram abaixo de 50 % de acertos, no mínimo. O 

perfil mostra que três habilidades necessitam ser 

estimuladas em todas as crianças avaliadas: percepção 

de seqüência, noção de tempo e nomeação de números. 

Já em outras quatro habilidades: percepção auditiva, 

associação de iguais e diferentes, associação de 

conjuntos e noção de seqüência numérica, os sujeitos do 

estudo obtiveram desempenho acima de 50%. 

A partir desse perfil será traçado um programa de 

intervenção para estimulação das habilidades cognitivas 

que ainda não atingiram 100% de acertos através da 

interface “desenvolve’ do mesmo software.   

Esse software com suas várias funções além de 

instrumento avaliativo,  sinaliza a pertinência da sua 

utilização com outros tipos de portadores de 

necessidades especiais que apresentem dificuldades 

motoras, cognitivas, de linguagem, enfim qualquer 

outro indivíduo que necessite de alguma intervenção. 

onde o software possa ser utilizado ou adaptado para 

atender as suas necessidades na sua essência humana, e, 

diante disso, possibilitar a superação das dificuldades e 

limitações através de mecanismos de intervenção, que 

envolvam formas de expressão e  interação na busca   da 

melhoria da qualidade de vida.  
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4. Figuras 
 

Fig. 1. Software “Desenvolve”. 

 

  

 

 

 

5. Tabelas 
 

Tabela 1. Distribuição das respostas dos sujeitos por 

habilidades cognitivas conforme percentual de acertos. 

  
 

 S. 01 S. 02 S. 03 S. 04 

Percepção de 
Objetos 

100% 57,1% 28,5% 57,1% 

Percepção de 
Tamanho 

75,0% 41,6% 41,6% 75,0% 

Percepção de 
Seqüência 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Noção de Espaço 100% 33,3% 33,3% 33,3% 

Percepção Auditiva 75,0% 50,0% 100% 75,0% 

Identificação de 
Ações 

100% 0,0% 50,0% 33,3% 

Percepção de Forma 83,3% 50,0% 83,3% 33,3% 

Esquema Corporal 75,0% 25,0% 100% 100% 

Associação de iguais 
e diferentes 

100% 50,0% 50,0% 100% 

Percepção de Cores 88,8% 33,3% 77,7% 77,7% 

Noções de 
quantidade 

50,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

Noções de Tempo 42,8% 28,5% 42,8% 28,5% 

Percepção de letras e 
Números 

70,7% 17,0% 51,2% 29,3% 

Associação de 
Conjuntos 

50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

Percepção Espaço 
Temporal 

66,6% 16,6% 66,6% 66,6% 

Noção de Seqüência 
Numérica 

66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 

Nomeação de 
Números 

33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 

Associação de 
palavras ao objeto 

50,0% 25,0% 62,5% 37,5% 

Identificação de fatos 
pela Seqüência de 
ações 

33,3% 33,3% 66,6% 66,6% 
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Resumen 
Es sabido que en trabajos sobre la técnica de 

biofeedback para el autoaprendizaje de ciertas técnicas 

de relajación y conductas especiales, el paciente trata de 

aprender por medio de actitudes que tienden a que un 

cierto modelo llegue a tomar una configuración “ideal”. 

Esto se realiza sensando parámetros particulares del 

paciente, representativos de la conducta a aprender. 

La técnica permite que el paciente aprenda, devolviendo 

una indicación correspondiente a su estado. El objetivo 

del grupo de desarrollo es investigar sobre la situación 

donde el paciente no es capaz de dirigir su energía en el 

sentido adecuado, como en el caso de pacientes con 

dificultades motoras que son incapaces de realizar 

determinados movimientos. 

El propósito del desarrollo es realizar un sistema 

modular para que un paciente sea monitoreado por 

computadora, la que le asistirá en la ejecución del 

movimiento que el terapeuta indique a través de calcular 

y dosificar la electroestimulación adecuada para que 

efectivamente el movimiento sea realizado. 

 

1. Biofeedback y Electroestimulación 
Es común en personas que sufren lesiones en el sistema 

nervioso central y en pacientes de tercera edad, 

encontrar un desorden del control motor. Esta condición 

suele producir dificultad para concretar movimientos. 

Entre los procedimientos terapéuticos para tratar esta 

problemática pueden mencionarse la ejercitación activa, 

el estiramiento pasivo y los agentes farmacológicos y 

físicos. Entre los últimos se encuentran el frío, el calor y 

las corrientes eléctricas.  

Recordemos que, durante la administración de distintos 

tratamientos de rehabilitación, es necesario evaluar la 

respuesta del paciente  como un indicador del efecto de 

la terapia. 

Por esto, con el objetivo de permitir la trazabilidad del 

tratamiento y a su vez la posibilidad de auto-control por 

parte del paciente, el presente trabajo se centra en el 

sistema llamado de Biofeedback.  

Este será desarrollado con el valor agregado de poseer, 

además de una salida visual y/o sonora que informa el 

estado actual del proceso, una salida controlada que 

dará origen a uno de los procedimientos terapéuticos 

antes mencionados: La Electroestimulación. 

 

2. Entorno Tecnológico 
Actualmente existen algunas limitaciones para este tipo 

de procedimientos. 

� Los equipos utilizados para electroestimulación 

son simplemente generadores de onda de 

energía variable. 

� Dichos equipamientos en general son bastante 

costosos. 

� No hay en el mercado un equipo económico 

que combine las técnicas de biofeedback 

(realimentación visual), la electroestimulación 

y la evaluación de la respuesta a la misma, 

simultáneamente.  

� Los equipos de Biofeedback que hoy ofrece el 

mercado pueden ser costosos y específicos. 

 

3. Presentación del Proyecto 
La aplicación de este trabajo esta pensada para 

deficiencias motoras de distinta complejidad: cefaleas 

de tensión, dolor crónico, bruxismo, espasmo muscular, 

parálisis parcial u otras disfunciones musculares debidas 

a heridas, contusiones o disturbios congénitos. 

Los movimientos musculares son causados por impulsos 

eléctricos originados en el cerebro, los cuales son 

transmitidos vía células nerviosas a los músculos. 

Cuando una persona desea iniciar un movimiento 

muscular, el cerebro envía señales eléctricas y ante 

estas, los músculos responden por contracción. Estas 

señales eléctricas pueden ser medidas y son llamadas 

señales electromiográficas. 

Combinando mediciones electromiográficas (EMG) y 

métodos de estimulación, se busca mejorar la actividad 

eléctrica muscular y así re-aprender a utilizar los 

músculos afectados. 

Las metas incluyen la modularidad en lo concerniente a 

poder tratar diversas dolencias con el mismo equipo, a 

su posibilidad de implementación en equipos 

computacionales caseros y su bajo costo propio. 
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4. Ejemplo de Estimulación Visual 
Inicialmente se da una consigna que el paciente deberá 

tratar de cumplir y, en función del esfuerzo realizado, 

notará ciertos cambios en la pantalla (cambios de 

colores, movimientos, etc.).  

De esta manera podrá modificar su respuesta en función 

de los requerimientos preestablecidos. 

 

 
 

Los músculos emiten actividad eléctrica y dependiendo 

de la cantidad de tensión en  los mismos, se mostrarán 

en  pantalla más o menos señales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Este por ejemplo es un video juego interactivo, cuyo 

grado de habilidad en él, refleja cuan relajados estamos. 

Gradualmente y con el debido entrenamiento, el jugador 

aprende a actuar a voluntad. 

 

5. Principios de Realimentación 
Simultáneamente a la visualización del proceso y 

evaluación del trabajo realizado por el paciente, este 

último se compara teniendo en cuenta parámetros 

normales preestablecidos. En esta comparación se basa 

la decisión de estimular o no eléctricamente. 

La electroestimulación se realizará solamente cuando la 

respuesta del paciente sea inferior al umbral requerido. 

 
 

6. Salida Controlada 
En caso de ser necesaria dicha estimulación, se genera 

una señal de excitación, basada en la información 

procesada y en ciertas variables que el profesional podrá 

ajustar, como forma de onda, intensidad, duración y 

frecuencia de los impulsos. 

Estado: se construyen los modelos de eletroestimulacion 

teniendo en cuenta la certificación de los mismos. 

 

7. Integración del Sistema 
El paciente podrá, basándose en los cambios observados 

en la pantalla de la PC, modificar su respuesta, hasta 

alcanzar el resultado deseado.  

El paciente  trata de controlar su próxima respuesta, 

realizando los ajustes e instrucciones necesarios para 

que esta se aproxime incrementalmente a la meta o 

estado ideal y en consecuencia, vuelva a recuperar la 

actividad de los músculos  paralizados. 

En una sesión típica de Biofeedback, el usuario se sienta 

cómodamente en una silla, frente a una pantalla que 

mostrará un programa especialmente diseñado. 

 

 
 

Notar que la disponibilidad de ambos tipos de 

información -tanto la visual como la información previa, 

referente a la consigna dada- permite al paciente 

AH-304



compararlas entre sí, verificando en qué medida sus 

respuestas EMG (electromiográficas) reales se elevan y 

se mantienen en esta condición. 

 

 
 

 

A continuación se muestra un diagrama con las distintas 

etapas del proyecto y cómo se realiza la realimentación: 

 

 
 

8. Etapas del Sistema 

 
 

9. Elemento Sensor 
La respuesta del paciente es registrada por un sensor 

electromiográfico -electrodo de superificie-, colocado 

en la zona que se desea rehabilitar. Este convierte el 

movimiento en una señal eléctrica y de esta forma, se 

obtiene un reflejo del grado de actividad física del 

paciente, ya sea por su propio esfuerzo (sin estimulación 

eléctrica) o como respuesta al tratamiento de 

electroestimulación. 

 

 
 

Electrodos son en general discos de unos 0.5 a 1.0 cm, 

cubiertos con clorato de plata. Cada canal detecta 

actividad de uno de las zonas musculares y se compone 

de dos electrodos activos y uno de referencia. Los 

primeros tienden a espaciarse unos 2.0 cm desde sus 

centros. La diferencia de carga eléctrica entre cada 

electrodo activo y el de referencia son las entradas 

correspondientes al amplificador diferencial de alta 

impedancia de entrada. 

 

 
También es posible el uso de sensores de doblez (bend 

sensors), que consisten en tiras muy delgadas que varían 

su resistencia con el grado de doblez a la cual son 

sometidas. 

Estado: se están evaluando los distintos sensores, con 

grandes avances en el caso de los sensores de doblez. 

 

10. Unidad de Registro y Transferencia de 
Datos 

La señal eléctrica del sensor será tomada por un equipo, 

desarrollado con el fin de realizar la adaptación 

necesaria -amplificación y filtrado- para que la 

información pueda ser procesada en la PC. 

Estado: Se  construye el adaptador de señal 

correspondiente a los distintos sensores elegidos 

 

11. Software de Procesamiento 
La señal obtenida es facilitada al paciente bajo la forma 

de una realimentación simplificada y asequible al 

mismo, como puede ser el de un simple tono que varíe 

en el nivel de frecuencia e intensidad, de acuerdo con el 

potencial EMG de la respuesta registada. 
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En este caso, utilizaremos una Interfaz gráfica que 

permitirá, tanto al profesional como al paciente, 

visualizar la evolución del tratamiento. 

Estado: se desarrollaron módulos que incluyen la 

necesaria administración de los datos del paciente y se 

estudia la modularidad de la programación que el 

terapeuta pueda utilizar para adaptar las condiciones a 

cada paciente en particular 

 

12. Conclusiones 
El uso de tecnología de nuevos sensores y  el desarrollo 

de software permiten al paciente jugar juegos de 

computadora utilizando contracciones musculares y 

diferentes movimientos corporales. Estas son guiadas y 

controladas por un profesional entrenado. 

La realimentación producida por interfaz visual, debe 

ser lo suficientemente rápida para que el paciente pueda 

evaluar sus movimientos inmediatos anteriores y así 

actuar en consecuencia, con el firme propósito de 

recuperación.  

Si bien el método de Biofeedback ya ha sido 

implementado con resultados favorables en grupos de 

pacientes con diferentes patologías, creemos que la 

acción conjunta de la electroestimulación controlada, 

contribuirá significativamente a una rehabilitación 

exitosa y rápida de  otras dolencias que hasta hoy, no 

son consideradas como posibles candidatas a ser 

tratadas. 

 

Los avances en la construcción del prototipo de sistema 

han confirmado la posibilidad de lograr un producto 

altamente modular en el sentido de poder tratar varias 

patologías con el mismo “hardware” teniendo al mismo 

tiempo el terapeuta un importante control sobre el 

mismo y a un costo sumamente razonable, 

implementable sobre cualquier PC moderna.  
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Resumo 
A concessão de Benefício assistencial de Prestação 
Continuada – BPC - às pessoas com deficiência está 
prevista na Constituição Federal e deu origem à Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS – n

o
 8.742/ 93, 

regulamentada inicialmente pelo Decreto n
o
 1.744/ 95 e 

acrescida de modificações por outros instrumentos 
legais. Para a obtenção deste benefício duas exigências 
legais devem ser atendidas: a deficiência resulta em 
incapacidade para a vida independente e o trabalho 
associada à incapacidade própria de prover ou ter 
provida sua manutenção pela família. O atendimento à 
segunda exigência é facilitado por estar fixado o valor 
monetário pelo qual é caracterizado o não provimento 
da manutenção, que corresponde a uma renda mensal 
familiar inferior a ¼ do salário mínimo por pessoa. A 
verificação do atendimento à primeira exigência é feita 
mediante “exame medico pericial e laudo realizados 
pelos serviços de perícia médica do Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS” [1]. A ausência de parâmetros 
institucionais claros para o reconhecimento de pessoas 
com deficiência, incapacitadas para o trabalho e para a 
vida independente, resultou em disparidades quando 
verificada a distribuição deste benefício nas diferentes 
regiões brasileiras. Para “desenvolver estudos e 
pesquisas sobre classificação de deficiências e avaliação 
de incapacidades com vistas à proposição de 
parâmetros, procedimentos e instrumentos de avaliação 
das pessoas com deficiência para acesso ao Benefício de 
Prestação Continuada da Assistência Social – BPC” [2], 
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e o Ministério da Previdência Social constituíram 
um Grupo de Trabalho – GT - integrado por técnicos do 
MDS e INSS, médicos, assistentes sociais e 
especialistas nas áreas de políticas públicas e atenção às 
pessoas com deficiências. Este GT construiu um 
instrumento para avaliação baseado na Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
– CIF - da Organização Mundial da Saúde – OMS, que 
está em fase de validação estatística. No presente 
trabalho são apresentados os conceitos teóricos que 
serviram de base para a elaboração do documento de 

avaliação, a metodologia empregada para o teste de 
aplicação do instrumento em nível nacional, os 
resultados parciais obtidos e perspectivas futuras. 
 

1. Introdução 
A Seguridade Social, de acordo com a Constituição 
Federal, compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. A componente 
Assistência Social deste tripé foi regulamentado pela 
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS – n

o
 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993, onde o capítulo IV, seção I, 
preceitua o Benefício de Prestação Continuada – BPC. 
Este benefício, de caráter assistencial, não contributivo, 
é destinado à pessoa portadora de deficiência – PPD - e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. 
Este documento legal explicitava como pessoa 
portadora de deficiência aquela incapacitada para a vida 
independente e para o trabalho. 
O BPC atende a mais de 1 milhão e 100 pessoas 
portadoras de deficiência, com o pagamento de uma 
renda mensal no valor de um salário mínimo e registra, 
em média, um ingresso anual de 89 mil novos 
beneficiários portadores de deficiência, dos quais, 29% 
estão na faixa etária de 0 a 14 anos [3]. 
Estudos têm demonstrado que a distribuição dos 
benefícios entre a população brasileira tem um 
comportamento altamente variável, tanto dentro de cada 
região, como no comparativo entre as diversas regiões, 
cujas diferenças são muito grandes para serem 
decorrentes de eventuais variações no perfil de 
deficiências eventualmente existentes na população. 
O censo dos brasileiros residentes, de 2000 [4], teve 
declarado 26.072.223 pessoas portadoras de deficiência 
dentro das modalidades, por ordem de freqüência: 
deficiência visual; deficiência motora; deficiência 
auditiva; deficiência mental permanente; associação de 
deficiências e deficiência física. Desconhecemos a 
magnitude destas deficiências e o quanto elas 
determinam de incapacidade para o trabalho e para a 
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vida independente. Sabemos, entretanto, que o número 
total de BPC/ PPD ativos, em dezembro de 2004, era 
1.127.849 [5]. Considerando, hipoteticamente, que o 
numero de deficientes declarados manteve-se inalterado 
verificamos 4,33% das pessoas com deficiência cobertas 
por este benefício assistencial. Conhecendo-se a 
realidade brasileira na falta de ações afirmativas para o 
acesso a bens e serviços (saúde, educação; qualificação 
profissional, mercado de trabalho, cultura; esporte e 
lazer), a ausência de políticas específicas de habilitação 
e reabilitação, de concessão de ajudas técnicas (órteses e 
próteses), este percentual não traduz o volume de 
pessoas incapacitadas para o trabalho e para a vida 
independente que têm renda mensal familiar inferior a 
¼ do salário mínimo por pessoa. Concluímos haver um 
número considerável de pessoas com deficiência, sem 
acesso aos programas sociais de inclusão de renda [3]. 
Levantamento do MDS/ SNAS, com dados de janeiro 
de 2005, informa a aprovação de 37,16% do total de 
BPC/ PPD requeridos no período. Este percentual 
reduzido de concessão tem como um dos fatores causais 
o indeferimento na avaliação medico-pericial. No 
referido levantamento constatou-se a negação de 
40,93% do total de requerimentos por não 
enquadramento dos casos examinados dentro dos 
parâmetros estabelecidos, sob a ótica dos médicos 
peritos. Nota-se também grande variabilidade na 
distribuição desta modalidade de benefício no território 
brasileiro. A tabela abaixo ilustra o afirmado com a 
apresentação de índices de concessão de alguns estados 
considerando como ‘índice Brasil’ o valor 1,00. 

 

Estado % 
população 

IDHM 
(2000) 

Índice 
BPC 

Acre  0,34 0,697 2,01 

Pernambuco  4,61 0,705 1,83 

Mato Grosso  1,50 0,773 1,54 

São Paulo 21,88 0,820 0,60 

Santa Catarina  3,17 0,822 0,41 

Rio de Janeiro  8,41 0,807 0,42 

Brasil 100,00 0,766 1,00 
Tabela 1. Índice de concessão do BPC/ PPD, em alguns 

estados, relacionado à população e ao Índice de 
Desenvolvimento Humano, em comparação ao índice Brasil. 

 
A percepção desta ocorrência determinou [2] a 
formação de um grupo de trabalho (GT) para propor 
parâmetros, procedimentos e instrumentos de avaliação 
das pessoas cuja deficiência tenha resultado em 
incapacidade para prover sua manutenção de forma 
minimamente digna, pois o Brasil não dispõe de 
metodologia unificada para a classificação de 
deficiências e avaliação de incapacidades, com vistas ao 
acesso às políticas públicas. 
 

2. Metodologia de Atuação do GT 
A elaboração de uma norma brasileira, para identificar 
os cidadãos com as características referidas, não 
integrantes do mercado de trabalho e demandantes da 
assistência social oficial, se iniciou com a pesquisa, 
leitura e discussão de documentos assemelhados 

vigentes em outros países. Considerando a 
complexidade e abrangência do tema e as tarefas 
necessárias para o alcance dos objetivos, buscou-se 
estudar procedimentos de países com perfil 
socioeconômico semelhante ao nosso e, também, de 
países com características diferenciadas, assim como 
conhecer as práticas existentes; ouvir especialistas e 
conhecer o posicionamento das instituições com 
competência na área. Foram analisados os 
procedimentos de: Bolívia (Concepto de Minusvalia y 
su Valoracion); Colombia; Cuba; Equador (Reglamento 
de la Ley de Discapacidades); Espanha e Europa 
(Definition of Disability in Europe.  A Comparative 
Analysis - Social Security & Social Integration, 
Employment & Social Affairs - European Commission). 
Contatamos a CORDE - Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e a 
Comissão de Reabilitação da SES – RJ (associada a: 
UFRJ, ABBR, HTO, IOC, CIADE e SMS dos 
municípios do RJ), entre outros. 
Uma peculiaridade notada foi a citação constante da 
Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde – CIF [6] e sua adoção pelos 
diferentes organismos. Os componentes do GT optaram 
então a participar de um curso promovido pelo WHO 
Collaborating Center for FIC for Portuguese Speaking 
Countries, em São Paulo, para aprofundar o 
conhecimento desta classificação. 
A Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde - CIF, aprovada pela Organização 
Mundial de Saúde – OMS, permite classificar, em nível 
mundial, o funcionamento, a saúde e a deficiência do 
ser humano, estabelecendo outros paradigmas em 
contraposição a idéias tradicionais sobre saúde e 
deficiência. A CIF é adotada como linguagem universal 
para descrever as conseqüências das doenças, em 
conjunto com a CID que descreve a doença, e pode ser 
aplicada independentemente da cultura, grupo etário ou 
sexo, tornando possível o recolhimento de dados 
confiáveis e susceptíveis de comparação, relativamente 
aos critérios de saúde dos indivíduos e das populações. 
Os indicadores tradicionais baseiam-se em taxas de 
mortalidade da população, mas a CIF focaliza seu 
interesse no conceito "vida", considerando a forma 
como as pessoas vivem seus problemas de saúde e 
possíveis formas de melhorar suas condições de vida, 
com vista a uma existência produtiva e enriquecedora. 
Essa nova classificação tem implicações sobre a prática 
da medicina, sobre legislação e políticas sociais 
destinadas a melhorar o acesso aos cuidados de saúde, 
bem como à proteção de direitos individuais e coletivos. 
Considera os aspectos sociais da deficiência e propõe 
um mecanismo para identificar o impacto do ambiente 
social e físico sobre o funcionamento da pessoa. 
Estes predicados determinaram o abandono do ‘modelo 
médico’ em que a deficiência é entendida como um 
problema da pessoa, conseqüência direta de uma 
doença, de um traumatismo ou de outro problema de 
saúde, que necessita de cuidados médicos fornecidos 
sob a forma de tratamento individual por profissionais. 
O tratamento da deficiência visa à cura, à adaptação do 
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indivíduo ou à alteração do seu comportamento. Os 
cuidados médicos são entendidos como sendo a questão 
principal e, em nível político, a principal resposta 
consiste em modificar ou reformar as políticas de saúde. 
A adoção do ‘modelo biopsicosocial’ propiciador de 
uma visão mais acurada do estado de saúde do 
individuo, entendida em seu conceito mais amplo, trata 
a deficiência como um problema criado pela sociedade e 
uma questão de inclusão completa dos indivíduos na 
sociedade. A deficiência não é um atributo da pessoa, 
mas uma conseqüência de um conjunto complexo de 
situações, das quais um número razoável é criado pelo 
ambiente social. Assim, a solução do problema exige 
que as medidas sejam tomadas em termos de ação social 
e é da responsabilidade coletiva da sociedade introduzir 
as mudanças ambientais necessárias para permitir às 
pessoas com deficiência participarem plenamente, em 
todos os aspectos da vida social. A questão é, pois, da 
ordem das atitudes ou ideologias e necessita de uma 
alteração social, que em nível político se traduz em 
termos de direitos da pessoa humana. Segundo este 
modelo, a deficiência é uma questão política. 
 

3. O Instrumento 
A CIF, pelo seu caráter técnico e científico de 
comprovada eficiência, é o documento de referência do 
GT para a elaboração do instrumento proposto com a 
finalidade de identificar deficiência e valorar 
incapacidade, para a concessão do Benefício de 
Prestação Continuada da Assistência Social. 
Esta classificação está estruturada em dois grandes 
blocos: Funcionalidade e Incapacidade, com os 
componentes ‘Corpo’ e ‘Atividades e Participação’ e 
Fatores Contextuais, com os componentes ‘Fatores 
Ambientais’ e ‘Fatores Pessoais’. O componente 
‘Corpo’ é formado por: Funções do Corpo e Estruturas 
do Corpo. Este primeiro nível é dividido em 8 capítulos 
ou domínios, sendo cada um decupado em categorias ou 
unidades de classificação totalizando 114 funções do 
corpo averiguadas. O componente Atividades e 
Participação é constituído por 9 capítulos subdivididos 
em 118 itens de avaliação. O componente Fatores 
Ambientais tem 5 capítulos avaliados por 74 quesitos. 
Tem-se o total de 306 categorias diferentes para 
identificar funcionalidade, incapacidade e saúde. 
Além de distinguir qualitativamente as unidades de 
classificação de cada domínio, é necessário quantificar 
estes três aspectos. Para isto relaciona-se um percentual 
de comprometimento a um construto, conforme Tabela 
2, na valoração das 306 categorias dos diferentes 
domínios. 
Visando as peculiaridades do tipo de benefício e do 
público alvo, e as características do exame, foi 
necessário selecionar, dentro do conjunto de categorias 
constantes da CIF, aquelas que melhor avaliariam a 
pessoa portadora de deficiência, possuidora das 
incapacidades assinaladas nos instrumentos legais, que a 
habilitam para o recebimento do BPC. 
O instrumento proposto pelo GT é denominado 
“AVALIAÇÃO MEDICO-PERICIAL E SOCIAL DA 
INCAPACIDADE PARA A VIDA INDEPENDENTE 

E PARA O TRABALHO” e incorpora os aspectos do 
modelo biopsicosocial, ampliando os parâmetros de 
análise com aumento da acurácia no processo de 
enquadramento da pessoa candidata a este tipo de 
benefício. 

 
% Funções do 

corpo 
Atividades e 
Participação 

Fatores 
Ambientais 

0 a 4 Nenhuma 
deficiência 

Nenhuma 
dificuldade 

Nenhuma 
barreira 

5 a 24 Deficiência 
leve 

Dificuldade leve Barreira leve 

25 a 49 Deficiência 
moderada 

Dificuldade 
moderada 

Barreira 
moderada 

50 a 95 Deficiência 
grave 

Dificuldade grave Barreira 
grave 

96 a 100 Deficiência 
completa 

Dificuldade 
completa 

Barreira 
completa 

Tabela 2. Qualificadores/ construtos utilizados para os 
diferentes componentes de acordo com o grau de 

comprometimento. 
 

O formulário tem uma ‘Folha de Rosto’, onde são 
assinalados os dados pessoais do requerente e uma 
segunda parte de avaliação social e de avaliação 
medico-pericial. 
Esta parte é baseada na CIF e está formada por: 
1. componente Funções do Corpo contendo 8 domínios 

funções: mentais; 
funções sensoriais; 
funções da voz e da fala; 
funções dos sistemas cardiovascular, 
hematológico, imunológico e respiratório; 
funções do sistema digestivo, metabólico e 
endócrino; 
funções geniturinárias e 
funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas 
ao movimento 

analisados por 31 unidades de classificação. 
2. componente Atividades e Participação contendo 9 

domínios 
aprendizagem e aplicação do conhecimento; 
tarefas e demandas gerais; 
comunicação; 
mobilidade; 
cuidado pessoal; 
vida doméstica; 
relação e interações interpessoais; 
áreas principais da vida e 
vida comunitária, social cívica 

analisados por 51 unidades de classificação. 
3. componente Fatores Ambientais contendo 5 

domínios 
produtos e tecnologia; 
ambiente natural e mudanças ambientais feitas 
pelo ser humano; 
apoio e relacionamentos; 
atitudes e 
serviços, sistemas e políticas 

analisados por 36 unidades de classificação. 
Há o total de 118 categorias de avaliação voltadas para 
o propósito primordial. 
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O modo de qualificar as categorias, os domínios e os 
três componentes foi mantido inalterado, em leve (L), 
moderado (M), grave (G) e completo (C). 
O requerente do BPC/ PPD é entrevistado e examinado 
pelo assistente social e pelo médico perito, que analisam 
seu caso observando-o sob o contexto de cada unidade 
de classificação aferindo uma qualificação. Este grupo 
de qualificadores permite concluir com uma 
qualificação do domínio em foco. O conjunto de 
domínios permite a qualificação do componente, em um 
decrescendo de detalhamento. Esta maneira de analisar 
permite que cada proponente ao benefício seja ‘olhado’ 
de modo particularizado, mas simultaneamente 
uniformiza o método de avaliar, reduzindo bastante a 
subjetividade. 
No decorrer da análise tem-se 8 qualificadores para o 
componente Funções do Corpo, 9 qualificadores para 
Atividades e Participação e 5 para Fatores Ambientais. 
Concluindo a avaliação um único qualificador é 
atribuído aos componentes. O conjunto final, de três 
letras simbolizando a qualidade do componente, orienta 
quanto à justeza ou não da concessão do BPC/ PPD. 
 

4. Teste de Aplicação do Instrumento 
Concluída a elaboração do documento o GT elaborou 
sua validação. O teste foi planejado para ser executado 
em nível nacional. Foi escolhida 1 cidade, de cada uma 
das 5 regiões geoeconomicas brasileiras, a saber: Norte/ 
Belém; Nordeste/ Salvador. Sudoeste/ Rio de Janeiro; 
Sul/ Londrina e Centro-oeste/ Goiânia. O cálculo do 
numero de exames por cidade foi baseado no total de 
benefícios concedidos a pessoas com deficiência, no 
mês de maio de 2005. Assim, a distribuição amostral 
mais fidedigna foi a seguinte: Belém: 79 exames; 
Salvador: 135; Rio de Janeiro: 171; Londrina: 64 e 
Goiânia: 51, totalizando 500 participantes. 
Os aplicadores da nova ferramenta foram selecionados 
entre os servidores do INSS das cidades referidas, nas 
categorias de médico perito e assistente social. Estes 
profissionais foram convocados para treinamento 
durante 2 dias, em Brasília, na segunda quinzena de 
setembro. Os participantes do GT se encarregaram de, 
neste período, apresentar a evolução histórica desta 
modalidade de benefício assistencial e os conceitos 
teóricos embasadores do instrumento. A CIF foi 
detalhada e o formulário de avaliação foi 
pormenorizado visando incorporar nos treinandos novos 
conceitos sobre deficiência, incapacidade, 
funcionalidade, saúde, limitação, restrição e 
participação social. O fluxo de atendimento e o modo de 
proceder nas diversas etapas foram explicitados através 
de um ‘passo-a-passo’. Exercícios de casos simulados 
procurando cobrir o espectro de situações foram 
realizados em pequenos grupos. O GT organizou um 
“Manual de Orientação” para consulta, se necessário. 
A aplicação do formulário de avaliação ocorreu em um 
mesmo intervalo de 15 dias para todas as localidades. O 
público examinado foi formado pelas pessoas que 
espontaneamente se apresentaram nas Agencias da 
Previdência Social, do INSS, das cidades citadas, 
requerendo tal espécie de benefício. Esta solicitação, na 

maioria, ocorreu anteriormente ao inicio da aplicação do 
teste. Em alguns casos a avaliação foi realizada no 
mesmo dia do requerimento. 
O uso experimental do instrumento foi acompanhado 
por uma dupla de médico e assistente social participante 
do GT. Estes profissionais tinham o objetivo de sanar 
dúvidas porventura existentes quanto ao formulário e 
observar as dificuldades em sua aplicação. 
O médico e o assistente social aplicadores do 
instrumento conversavam e examinavam o requerente e 
escreviam suas observações no instrumento descrito, 
que foi impresso para o registro de casos. 
Um sistema informatizado denominado SISTEMA DE 
CADASTRAMENTO DE AVALIAÇÃO MEDICO 
SOCIAL – SICAMS/ BPC foi construído com o mesmo 
formato do instrumento em teste, para facilitar seu uso. 
Um CD contendo o sistema foi entregue, durante o 
treinamento, a cada profissional aplicador do teste O 
SICAMS, um banco de dados, possui várias telas em 
que os dados cadastrais do proponente, a historia clinica 
e a historia social são digitados em campos memo. As 
avaliações das unidades de classificação são assinaladas 
mediante escolha do qualificador pertinente, através do 
mouse ou teclado. Ao termino da análise de cada 
componente um qualificador global é gerado. O 
conjunto dos 3 construtos permite ou não a concessão 
do benefício solicitado. O sistema era alimentado a 

posteriori da realização, mas o foi no mesmo período de 
aplicação. Este CD foi remetido para a Secretaria 
Nacional de Assistência Social do MDS para a 
compilação dos dados e organização dos resultados. 
Ao término de cada dia de trabalho o médico perito e a 
assistente social preenchiam um “Formulário de 
Avaliação do Instrumento” de acordo com as vivências 
dos exames realizados 
Esta folha indagava aos profissionais pelas facilidades e 
dificuldades no uso do instrumento e solicitava críticas e 
sugestões para o aprimoramento do modo de analisar os 
requerentes ao BPC/ PPD. 
 

5. Resultados 
Computadas as opiniões emitidas pelos usuários da 
nova modalidade de avaliação constatou-se grande 
aceitação, tanto por parte dos médicos quanto dos 
assistentes sociais. Foi observada uma demanda maior 
de tempo na realização do exame, mas foi apontado que 
para haver aumento da precisão e da abrangência da 
análise um período maior é necessário. 
A compilação, análise, cruzamento de informações e 
inferências das informações coletadas pelo SICAMS 
está em fase de processamento por técnicos estatísticos 
do MDS. 

 

6. Conclusões 
A “Avaliação Medico-Pericial e Social da Incapacidade 
para a Vida Independente e para o Trabalho” foi 
elaborada pelo GT, baseada na CIF, para atender ao 
solicitado na Portaria de nomeação do grupo. O decorrer 
dos trabalhos e a percepção do teste de aplicação 
permitiram a visualização de que este instrumento não 
classifica pessoas, mas descreve a situação de cada uma 
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considerando suas limitações, incapacidades, restrições 
de participação, potencialidades e grau de 
funcionalidade que lhe permitem ou não ter vida 
independente e capacidade para o trabalho. 
Também se notou que as informações extraídas dele 
podem ser aplicadas para diversos fins, tais como: 
ferramenta estatística específica na coleta e registro de 
dados populacionais; pesquisas e sistemas de 
gerenciamento de informações; ferramenta para medir 
resultados, qualidade de vida ou fatores ambientais e 
seu impacto sobre o funcionamento da pessoa; avaliação 
do acesso aos cuidados de saúde, bem como à proteção 
de direitos individuais e coletivos; tomada de decisão 
sobre legislação e políticas sociais, entre outros. 
O instrumento proposto permite aquilatar o universo e 
diferenciar as deficiências, notadamente da parcela da 
população mais demandante de ações sociais inclusivas, 
e auxiliar aos especialistas no desenvolvimento de 
tecnologias de apoio a pessoas com deficiência.
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Resumo 
Produtos eletrônicos têm surgido a todo o momento. Os 

deficientes físicos têm acompanhado essa realidade, 

vendo surgir produtos como aparelhos auditivos, 

próteses, cadeiras de rodas com comando por voz e até 

computadores adaptadas para melhor atendê-los. Este 

artigo tem por objetivo descrever um sistema em 

desenvolvimento de automatização residencial para 

controlar portas e janelas, pois, muitas pessoas 

encontram dificuldades para se locomoverem, sendo de 

vital importância para sua autonomia sistemas que 

permitam a atuação via controle remoto. Para isso, são 

utilizados radiotransmissores e microcontroladores que 

são responsáveis pela transmissão da informação e 

atuação no sistema. Pelo fato, da informação poder ser 

transmitida por muitos metros é possível controlar 

dispositivos e sensores que são ligados ao sistema de 

atuação. Logo, estes sistemas podem contribuir de 

maneira significativa para melhorar a qualidade de vida 

de muitas pessoas, trazendo mais autonomia e 

comodidade. 

 

1. Introdução  
Nas ultimas décadas a humanidade tem acompanhado o 

grande desenvolvimento da eletrônica. Sendo que ela 

entra em uma nova fase, onde está ocorrendo a 

produção de dispositivos cada vez menores, 

componentes conhecidos como SMD, assim, o conceito 

de satisfação com um produto não está mais 

exclusivamente relacionado com as funções que ele 

realiza, mas também ao seu layout e sua ergonomia.  

Um grupo em especial de pessoas, os que apresentam 

alguma deficiência física ou mental, necessita de 

adaptações nas rotinas habituais do dia a dia para 

poderem ter um nível de vida que os satisfaçam como 

cidadãos. Sendo que, essa satisfação é um direito que é 

assegurado pela constituição, mas, muitas vezes não é 

garantido na prática.Assim, para uma maior difusão de 

produtos que atendem deficientes é necessário muitas 

vezes a intervenção governamental, através de subsídios 

que proporcionam a redução nos custos e 

conseqüentemente aumento da acessibilidade das 

pessoas aos produtos. 

A maioria dos dispositivos aplicados a deficientes visa 

resolver problemas físicos, atendendo necessidades 

imediatas, sendo de vital importância para melhoria na 

qualidade de vida. Mas, muitas pessoas necessitam de 

maior autonomia em sua residência, devido 

principalmente a dificuldades em locomoção. Assim, 

existe a necessidade de concepção de dispositivos 

capazes de atender essas pessoas. 

A idéia para construção de dispositivos para controle 

residencial partiu da construção de robôs 

radiocontrolados para disputas de torneios de futebol. 

Pelo fácil controle proporcionado, e pela grande 

precisão conseguida visualizou-se a aplicação desses 

sistemas para poder ajudar as pessoas que possuem 

alguma dificuldade motora, propiciando a elas poderem 

ter uma maior autonomia dentro de sua residência, 

podendo ter um controle total da abertura das portas e 

janelas, sem a necessidade de se locomover. Assim, 

problemas como abertura da porta quando tem alguém 

chamando podem ser resolvidos com um simples toque 

em um botão no controle remoto. 

   

2. Unidades de Processamento 
O sistema em desenvolvimento é dividido em duas 

unidades de processamento da informação. A primeira é 

a Unidade de Processamento Central (UPC), sendo ela  

a responsável pela interface homem máquina e pela 

transmissão da informação para a segunda unidade de 

processamento denominada Unidade de Processamento 

Periférico (UPP), a qual é responsável pela atuação nas 

portas e janelas realizando o movimento de abri-las e 

fecha-as. Na figura 1 é representado um esquema de 

como seria uma situação de uma casa de cinco cômodos 

e um corredor, onde a pessoa do corredor olharia as 

portas e janelas representadas pelas UPP e utilizando a 

UPC enviaria sinais de seu controle remoto que pode 

estar acoplado a cadeiras de rodas ou a sofás e mesas. 

Sendo que, poderia ter a situação onde em cada local 

que é muito freqüentado pelo deficiente poderia ter um 

controle. Podendo assim, facilitar o trabalho de ter que 

procurar o controle para poder abrir uma porta quando 

por exemplo uma campainha tocar.  
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Fig. 1. Esquema das Unidade de Processamento Central e  

Periférica dentro de uma casa. 

 

3. Unidade de Processamento Central 
(UPC) 

A Unidade de Processamento Central pode ser 

observada na figura 2, sendo que ela está em contato 

direto com o usuário. O primeiro item a ser descrito é o 

controle remoto que é constituído de oito pares de 

botões(push-bottom), cada qual com seu respectivo led, 

onde cada par tem a função abrir e a função fechar e o 

led indica para o usuário qual é o estado atual dos 

periféricos.  

 

 
Fig. 2. Unidade de Processamento Central. 

 

A multiplexação do sinal é de grande importância para o 

processamento da informação, pois, o microcontrolador 

utilizado não possui 16 pinos de entrada/ saída para 

fazer a leitura dos botões, assim, a função do 

multiplexador é transmitir a informação em pacotes de 

maneira que ele as fornece conforme comandos de 

endereçamento  enviados pelo microcontrolador. 

Este é o grande cérebro do sistema onde todos os 

cálculos serão realizados e as informações serão 

colocadas para poderem ser transmitidas à Unidade de 

Processamento Periférico. O microcontrolador utilizado 

é o PIC16F628A da Microchip, sendo que suas 

características estão dispostas na tabela 1 [3]. 

 

Alimentação 3,0 a 5,5V 

Oscilador Interno, cerâmico ,cristal  

Memória de programa 2K 

Memória EEPROM 128 Bytes 

Memória RAM 224Bytes 

Número de Entrada/ Saída 14 

Número de pinos 18 
Tabela 1. Características do microcontrolador PIC16F628A. 

 

Linguagens computacionais como C, Basic e Assembler 

podem ser utilizadas para programação do 

microcontrolador, neste trabalho está sendo utilizada a 

linguagem C pela facilidade de encontrar literaturas e 

materiais na Internet. 

A transmissão dos comandos empacotados pelo 

microcontrolador é feita pelo transmissor TX-C1, 

fabricado pela KEYMARK TECHNOLOGY, podendo 

transmitir com freqüência de onda portadora de 315/ 

433.92 MHz, emitindo sinais até aproximadamente 

50m, o que é um valor bem acima das necessidades de 

transmissão de sinal dentro de uma residência. 

O sistema apresenta grande confiabilidade para 

transmitir informação devido ao fato de utilizar no 

código do sinal endereçamentos e bit de teste, conforme 

pode ser visto na figura 3 [1]. 

 
Fig. 3. Divisão dos bits do sinal transmitido. 

 

4. Unidade de Processamento Periférico 
(UPP) 

A Unidade de Processamento Periférico é a responsável 

por realizar a função desejada pelo usuário. No sistema 

desenvolvido é a abertura ou o fechamento de portas e/ 

ou janelas. Na figura 4 está representado o ciclo da 

informação dentro da UPP. 

 
Fig. 4. Unidade de Processamento Periférico. 
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O primeiro passo para um bom processamento de um 

sinal é através de uma boa aquisição , sendo que, ela 

pode ser feita por hardware ou software. Neste trabalho, 

utilizamos a opção de aquisição por software, onde a 

rotina de aquisição e a lógica de tratamento do sinal 

formam o programa que é gravado na memória do 

microcontrolador [1]. 

A comunicação é feita de forma serial assíncrona de 

maneira que só é necessário um pino do 

microcontrolador para a aquisição do sinal. Esta é uma 

vantagem porque minimiza o tamanho do circuito e o 

número de conexões.  

O padrão para a linha de comunicação é o nível lógico 

alto (5VCC). Quando a comunicação de um byte começa, 

a linha vai para nível lógico baixo (GND), 

permanecendo desta forma pelo tempo de 1 bit. Esse 

intervalo específico em zero (0) é chamado de Start Bit 

e serve para sincronizar a recepção do dado. Depois 

disso, 8 bits serão transmitidos, respeitando-se a relação 

lógica de tensão ( 0 = GND e 1 = 5V). No final, 

obrigatoriamente deve voltar ao nível alto, para que o 

próximo Start Bit seja reconhecido. 

Ao final da transmissão, pode ser definido também que 

o sistema opte por um intervalo (TBIT) em nível alto, 

para ajudar a separar um dado do outro. Este intervalo é 

chamado de Stop Bit [2]. Pode-se visualizar esse 

processo através da figura 5. 

 

 
Fig. 5 Esquema da transmissão serial assíncrona. 

 

O receptor utilizado é o RXD1 da Keymark Technology, 

sendo este o responsável por capturar o sinal emitido na 

UPC. Um dos pinos do receptor é ligado a um pino do 

microcontrolador que também é o PIC16F628A. Todas 

as UPP espalhadas pela casa recebem o sinal emitido 

pela UPC, mas, somente a que tem o endereço 

especificado no sinal (presentes nos três primeiros bits) 

processa a informação, e realiza a tarefa solicitada. 

Assim o sinal recebido é analisado. Primeiramente 

verifica se o bit de teste que é colocado em nível baixo 

esta em nível baixo, logo, se este bit estiver em nível 

alto indica que houve algum problema durante a 

transmissão da informação. Caso o bit de teste esteja 

dentro das condições impostas no programa é verificado 

o endereço, onde cada UPP analisa se os três primeiros 

bits coincidem com os gravados na memória do 

microcontrolador, apenas uma UPP pode atuar quando 

um sinal é enviado. Na figura 6 pode ser analisado a 

lógica do programa para análise da informação. 

Pelo fato de a corrente de saída dos pinos do 

microcontrolador ser muito baixa é necessária a 

amplificação do sinal de atuação, sendo que, esta é 

realizada por meio de relés e transistores.   

 
Fig. 6 Estrutura do programa gravado no microcontrolador. 

 

Um dos problemas encontrados são as fontes de 

alimentação para os componentes do circuito de 

amplificação. Nos testes foram utilizadas fontes de 

computadores, mas estas fazem com que se encareça 

muito o preço do sistema. Uma solução encontrada foi a 

utilização da própria rede elétrica, sendo a tensão 

abaixada por meio de transformadores e retificada com 

diodos, e alguns outros componentes para diminuir a 

oscilação da tensão. Para a atuação nas portas e janelas 

são adaptados motores de corrente contínua utilizados 

em antenas parabólica, e também caixas de redução para 

aumentar o torque desses motores.  

A velocidade de fechamento das janelas pelo sistema 

não é igual à do ser humano, mas, pode ser considerada 

rápida. Em média o sistema fecha ou abre 50cm em 10s. 

Sendo essa medida um valor bem próximo da maioria 

das janelas de uma residência o tempo de 10s seria 

então já o tempo de resposta do sistema em residências. 

 

5. Melhorias 
Esta fase de desenvolvimento do sistema de automação 

residência é apenas a primeira etapa de um projeto que 

pode se estender, ganhando versões com maior 

aplicabilidade.  

Vários dispositivos podem ser acoplados a Unidade de 

Processamento Periférico. Controle de temperatura de 

cômodos da casa onde ficam pessoas com dificuldades 

de se locomover podem ser realizados sem a pessoa ter 

que se deslocar até o ar condicionado e ligado ou 

desligá-lo. A UPP pode ser responsável por acionar o ar 

condicionado com comandos enviados pelo controle 

remoto. Sensores de temperatura acoplados a UPP 
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podem medir a temperatura de um cômodo e enviá-la a 

UPC, e através de um display de cristal líquido o 

usuário pode monitorar à distância, a temperatura de um 

determinado local. Pessoas que ficam muitas horas do 

dia deitadas em camas ganham assim mais autonomia e 

conseqüentemente se sentem melhores por se tornarem 

menos dependentes.  

 

6. Conclusões 
• Sistemas de transmissão de dados utilizando 

acoplamento de microcontroladores e 

radiotransmissores são altamente rápidos e 

confiáveis, sendo que erros na transmissão da 

informação podem ser facilmente detectados 

evitando atuações precipitadas do sistema. 

• Transmissão de informação utilizando 

radiotransmissores apresenta inúmeras vantagens em 

relação aos sistemas de transmissão utilizando 

infravermelho. Sendo  que , com radiotransmissores 

problemas com barreiras físicas não atrapalham na 

irradiação do sinal. 

• Com uma maior autonomia das pessoas que 

apresentam algum tipo de deficiência, elas passam a 

ser tornar mais independentes, fazendo com que a 

confiança e a alto estima cresçam, melhorando assim 

a qualidade de vida e as suas perspectivas. 

• Para uma maior difusão de dispositivos de 

Automação residencial para deficientes é necessário 

incentivos governamentais, como isenção de 

impostos ou até mesmo subsídios. 

• Mesmo com um grande mercado consumidor em 

potencial, é muito difícil encontrar produtos na área 

de automação residencial voltado para as pessoas 

que apresentam algum tipo de necessidade especial. 
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Resumo 
Este trabalho intitulado “A estimulação da Percepção 

musical do educando portador de deficiência visual 

como possibilidade de estímulo à aprendizagem em sala 

de aula” surgiu ante a mobilização em sala especial na 

disciplina de Práticas metodológicas na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), ministrada pela 

professora Graça Dias, no curso do mestrado em 

psicologia Cognitiva, na qual ela destacou a importância 

de uma pesquisa sobre a percepção do deficiente 

específico visual quanto a aprendizagem, e tal 

curiosidade foi mais aguçada após orientação do 

trabalho científico do Professor Antonio Muniz sob 

título “A Contribuição da Política Nacional de 

Educação Inclusiva no Desenvolvimento pedagógico 

dos Educandos Cegos no Estado de Pernambuco: 

Enfoques Teóricos e Perspectivas Atuais”, pelo qual 

construímos uma maior perspectiva teórico/prática. 

Para realização deste artigo utilizaremos um estudo 

bibliográfico a partir de teóricos como Gardner, Krench 

e Crutfield e uma pesquisa através do trabalho 

desenvolvido pela LARAMARA (Associação Brasileira 

ao Deficiente Visual/SP) e pelo C.E.I (Centro Gildo 

Ribeiro – Recife/PE). 

 

1. Introdução 
Este artigo visa a partir da música em sala de aula 

estimular a aprendizagem do portador de deficiência 

visual, onde através da música, do canto e de uma forma 

lúdica, aprimorar a audição e a consciência corporal. 

A inquietação em desenvolver este trabalho surgiu ante 

a mobilização em uma aula especial na cadeira de 

práticas metodológicas no Mestrado da Universidade 

Federal de Pernambuco, ministrada pela professora 

Graça Dias no curso de Psicologia Cognitiva, onde a 

então mestra falou da importância de uma pesquisa que 

compreenda a percepção do deficiente específico visual 

quanto a aprendizagem, como também pela nossos  

percurso desenvolvidos na educação. 

Através desta construção buscamos dar uma maior 

contribuição quanto às novas tecnologias como 

instrumento potencializador utilizando a música como 

forma de estimulação da percepção do portador de 

deficiência visual. 

Também tem como objetivos proporcionar estímulo 

através da música, da expressão corporal pela dança, 

propiciar ao deficiente visual atividades que 

desenvolvam os sentidos remanescentes, estimular a 

visão funcional e conscientizar a sociedade da 

importância de novas tecnologias par o DV em sala de 

aula, desenvolvendo também suas funções cognitivas e 

subjetivas. 

 

2. Conhecendo o Mundo da Criança Cega 
Antigamente a música era utilizada pelo D.V apenas 

como forma de subsistência alternativa, hoje há a 

possibilidade de uma maior ênfase seja no  em sala de 

aula como recurso pedagógico ou como  forma de 

desenvolver suas potencialidades.  

Vimos através deste trabalho uma nova maneira de 

abranger a estimulação essencial, cinestésica, a 

musicalidade, passando pelo processo de milienização 

no desenvolvimento das potencialidades de uma criança 

cega, a partir de suas primeiras aquisições com o mundo 

na etapa de 0 a 6 anos, onde se dá as formações de 

conceitos espaciais, e como diz Mota(2003)”Para a 

criança com deficiência visual é particularmente 

importante que ela saiba relacionar o seu corpo com o 

espaço que a rodeia”. 

E a criança vai conhecendo seu espaço, 

simultaneamente ao processo de desenvolvimento das 

funções cognitivas, consciência de Espaço Corporal, 

espaço de Ação, Espaço Geométrico, Espaço Abstrato, 

pelos quais distingue posições, dimensão da separação 

do seu corpo e objetos, orientação para os movimentos, 

utilizando-se de concepção de conceitos, de 

proximidade, localização onde substitui o sentido da 

visão com seu espaço, tem a noção de equilíbrio e 

norteia seu comportamento.É nesse intermédio que a 

música funciona como forma de expressão de uma 

linguagem, seja do corpo, quanto da consciência que o 

sujeito adquire sobre esse corpo e meio. 
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Quando adquire noção de Espaço dos objetos que 

segundo Mota (2003) “o espaço representativo da 

interiorização das ações espaciais em nível perceptivo 

em que as representações são estáticas e irreversíveis, e 

o espaço operativo (operação mental)”. 

Pelas quais se desenvolvem relações de percepções, de 

proximidade ou de separação, incluindo relações de 

conceito e lateralidade e referência que Mota denomina 

“relações projetivas”. 

 

3. Percepção 
O filósofo Platão discerniu que percebemos os objetos 

por meio por meio dos sentidos com a mente. E para 

processarmos o sistema perceptivo em nossa cabeça 

devemos em nossa cabeça devemos primeiro detectar a 

energia física do ambiente e codifica-lo como sinais 

neuronais. 

As percepções que nos chegam a cada momento, uma se 

distancia enquanto a outra aparece, enquanto isso a 

nossa atenção é seletiva pela nossa consciência no 

momento que focalizamos apenas um aspecto limitado  

em que somos capazes de experimentar, como por 

exemplo temos a capacidade de se fixar seletivamente 

em apenas uma voz, entre muitas , quando você presta 

atenção ao que é dito no ouvido direito não percebe o 

que é dito no ouvido esquerdo. 

Os filósofos debateram a respeito de nossas faculdades 

perceptivas – é inato ou aprendido? 

O filosofo alemão Imanuel Kant (1724-1804), 

argumentou que o conhecimento deriva de nossos meios 

inatos de organizar as experiências sensoriais. Ou seja, 

nascemos equipados para processar as informações 

sensoriais. 

O filosofo britânico Jonh Lock (1632-1704), 

argumentou que por meio das experiências também 

aprendemos a perceber o mundo, como exemplo: 

aprendemos a relacionar a distância de um objeto com 

seu tamanho.  

De acordo com Krech e Crutchfield (1973): “cada 

homem vive em seu próprio mundo. Este mundo é 

aquilo de que tem experiência. E o que percebe, pensa e 

imagina está subordinado ao ambiente físico e social em 

que vive, e a sua própria natureza biológica, 

especialmente ao funcionamento do cérebro e seu 

sistema nervoso, seus ambientes físico e social não são 

exatamente iguais aos de nenhuma outra pessoa”. 

 

4. Como Incluir a Música no Processo 
Pedagógico 

Podemos citar músicas do nosso folclore 

pernambucano: “trem maluco” 

O trem maluco 

Quando sai de Pernambuco 

Vai fazendo chic, chic. 

Até chegar no Ceará 

Rebola pai, mãe, filho 

Eu também sou da família 

Também quero rebolar. 

O recurso pedagógico utilizado é numa sala ampla livre 

de cadeiras dispersas, colocar as crianças lado a lado 

formando uma fila e o aluno que está atrás colocar as 

mãos pra frente espalmas no ombro do outro e convidar 

todos a andarem em círculo em voz uníssona. Assim as 

crianças irão desenvolvendo o sentido de participação 

grupal, ao mesmo tempo em que através do toque ao 

corpo do outro a sensação de elo (assimilando a função 

simbólica de trem), introjetando assim conceitos da 

música do folclore pernambucano, a dimensão 

imaginária geográfica, de diversidade territorial dos 

estados de Pernambuco e Ceará. E aguça a dúvida ao 

DV, de qual será a distância de Pernambuco ao Ceará. 

No trecho da música. “Rebola pai, mãe, filho”, 

proporciona o sentido da psicomotricidade do corpo, a 

noção de parentesco e pertencimento ao grupo. Cabe ao 

professor e ou pedagogo simular a noção de distância, 

representando através do próprio aluno ou criar 

maquetes em alto-relevo sobre o mapa do Brasil 

delimitando os estados em pauta. 

De forma simples, mas com a repetição há a 

possibilidade de aprendizagem, podemos introduzir 

como recursos metodológicos com fins pedagógicos, 

outras músicas do folclore regional, como a música: 

“Escravas de Jô”. 

Escravos de Jô 

Jogavam Caxangá 

Tira, põe 

Deixa ficar 

Guerreiros com guerreiros 

Fazem, zig, zig, zig, zá 

Lá, lá, lá, lá. 

Podemos estimular a percepção matemática, noção se 

subtração, soma, circulo (zig, zig, zig, zá) estimulando a 

noção tridimensional de espaço e a cinestesia. E quando 

a criança põe o pé pra frente e tira girando em torno de 

si além de elaborar na mente as funções supracitadas, 

estará desenvolvendo o sentimento de alegria, 

proporcionado por essa forma lúdica de expressão e de 

emoção. 

 

5. Considerações Finais 
“Se seu filho não enxerga, Você não precisa arrancar 

seus olhos...” (...). 
Tendo em vista algumas reflexões aludidas 

sucintamente para a realização dos conteúdos aqui 

abordados, como importância de formas pedagógica no 

âmbito das atividades lúdica com a musica. Tal reflexão 

traz a importância de um trabalho inovador com o 

portador de deficiência visual, no tocante ao processo de 

aprendizagem com a estimulação através da musica para 

esse sujeito.  

Um trabalho pedagógico a partir da musica pode 

facilitar e desenvolver os sentidos remanescentes e 

cinestésicos não só do DV mais também em qualquer 

sujeito especial. O enfoque a necessidade do recurso 

musical em sala de aula contribui bastante para o 

desenvolvimento das funções cognitivas e subjetivas do 

DV, e contribui com uma parcela das novas tecnologias 
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como instrumento potencializador e estimulador 

psicomusical e psicopedagógico da criança cega ou com 

baixa acuidade visual.   

Neste seguimento é percebido que o DV pode apreender 

o  mundo circundante de uma forma lúdica, e que não é 

necessário que este veja com os olhos da razão, mas 

também  com o da emoção.  
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Resumo 
A empregabilidade e colocação no trabalho para pessoas 

com deficiência depende de variáveis que nada diferem das 

pessoas em geral. Frente as dificuldades impostas, a Avape 

preocupou-se em desenvolver uma metodologia própria, a 

fim de atuar de forma pró-ativa e à luz da Legislação 

Trabalhista nos aspectos da Saúde Ocupacional, nessa 

relação tripartite, ou seja, indivíduo, instituição e mercado de 

trabalho. 

A Empregabilidade no caso depende dos seguintes aspectos: 

 

Pessoal: características/ condições apresentadas pelo próprio 

indivíduo. 

 

Escolaridade: capacitação do indivíduo. 

 

Deficiência: nível de comprometimento do indivíduo 

Por outro lado a Colocação Competitiva depende de: 

 

Oportunidade – abertura e existência de vaga na empresa 

contratante; 

 

Posto de Trabalho – acessibilidade, atividades da função e 

condições físicas (com as possíveis adaptações 

ergonômicas). 

 

A relação entre o Indivíduo (pessoas com deficiência), a 

Instituição e o Trabalho se desenvolve a partir dos seguintes 

parâmetros: 

 

a) Indivíduo e Instituição 

Reabilitação integral: clínica, psicossocial e profissional. 

Capacitação profissional (cursos). 

Colocação profissional (encaminhamento ao mercado de 

trabalho). 

Acompanhamento (por um período adaptativo) 

 

b) Instituição e Trabalho 

A relação se estabelece a partir da saída para captação de 

vagas, recrutamento e seleção, seleção de candidatos para as 

vagas, pesquisa do perfil levantando através de entrevista e 

exame admissional. 

 

Isto tudo após a Compatibilização entre a função e a 

Deficiência, Palestra de Sensibilização aos funcionários das 

empresas possuidoras das vagas. 

c) Indivíduo e Trabalho 

A relação indivíduo e trabalho no caso das pessoas com 

deficiência, passa pela acessibilidade ao posto de 

trabalho, seu desempenho adequado nas atividades do 

cargo ou função e por fim pela adaptação seja ela 

pessoal ou ergonômica. 

 

A forma da Avape atuar na área da Segurança e Saúde 

Ocupacional para a colocação e manutenção das pessoas 

com deficiência no trabalho, é respeitar os preceitos 

básicos e manter o equilíbrio na relação tripartite já 

mencionada, da seguinte maneira: 

 

1 – Captação de vagas através do Mapeamento de 

Oportunidade na Empresa; 

 

2 – Sensibilização por meio de palestras sobre o assunto, 

ou seja, Deficiência; 

 

3 – Compatibilização da função e deficiência através da 

elegibilidade de quadros clínicos indicados através de 

Análise Ocupacional e Ergonômica; 

 

4 – Seleção e admissão dos candidatos avaliados além do 

processo usual, pela Avaliação Médica Neurofuncional 

compondo dados e informação com o exame médico 

admissional; 

 

5 – Acompanhamento do funcionário, através de 

Programa de Prevenção em Saúde Ocupacional 

desenvolvido sistematicamente por equipe 

multiprofissional. 

 

Esta metodologia por meio da  qual a Avape  vem 

desenvolvendo esta ação, tem trazido bons resultados 

tanto na própria colocação da pessoa com deficiência 

como por parte dos empresários. Garantindo o bom 

desempenho do funcionário no cargo e a satisfação das 

empresas contratantes. 
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Resumen 
La manera como se concibe el Plan de Desarrollo 

“Bogotá sin indiferencia”, el Plan Sectorial de 

Educación “Bogotá una gran escuela” y la Política 

Distrital por la calidad de vida de los niños, ha puesto 

como su principal prioridad, la niñez de la ciudad. Ello 

implica al sector educativo dedicar todos sus esfuerzos y 

recursos para hacer realidad el derecho de acceso y 

permanencia en el sistema educativo. El reconocimiento 

de la diversidad, la pluralidad y la multiculturalidad, en 

estos planes, consolida en su estructura institucional una 

oferta educativa dirigida a los niños en situación de 

discapacidad, que les permite acceder, permanecer y 

terminar con satisfacción el ciclo educativo e integrarse 

socialmente en condiciones de equidad [1]. 

Esta política y filosofía administrativa exige a las 

escuelas y colegios distritales construir propuestas y 

estrategias pedagógicas, basadas en el reconocimiento y 

respeto a la diferencia, que atiendan las necesidades 

educativas de estos niños. Las situaciones especiales se 

cuentan de diferentes tipos de discapacidad cognitiva, 

pero pueden ser atendidas en la modalidad de aulas 

integradoras o regulares, lo que implica superar las 

prácticas institucionales que se centran el la 

rehabilitación y asistencia médica o clínica. Para 

contribuir con esta política se propone diseñar, construir 

e implementar un Modelo de Intervención Cognitivo 

que cumple condiciones como las siguientes. 

 

1. Introducción 
La educación, en la modalidad de integración escolar de 

estudiantes con necesidades educativas relacionadas con 

deficiencias cognitivas, se enfrenta, dentro de las 

actuales corrientes de la educación “especial”, a un 

problema ideológico y conceptual referido al derecho de 

acceso al sistema en condiciones de igualdad. Tal 

problema se agudiza cuando los estudiantes, quienes por 

su condición particular, han sido objeto de estigmas 

sociales, se los coloca en el centro del debate acerca de 

si tal derecho los sitúa en el aula regular o en la de 

atención especial. La construcción de un Modelo 

Cognitivo de Intervención para la Integración Escolar 

tiene como propósito el comprometer a las instituciones 

escolares en una profunda revisión de ideologías, 

conceptos, estructura administrativa, social, política, 

sobre el derecho a que todo ser humano tiene de recibir 

educación en condiciones de igualdad  y equidad. Esta 

perspectiva implica reconocer la condición del ser 

humano por encima de la condición de discapacidad, en 

donde la persona que aprende requiere de procesos 

significativos, sociales y afectivos que subyacen a su 

entorno como sujetos que hacen parte de la vida escolar. 

Su visión se orienta más allá de la construcción-

reconstrucción de posturas sobre inclusión. Así, la 

construcción y propiedades del Modelo que se propone, 

dependen del análisis de una base de hechos educativos 

instaurados sobre dos aspectos básicos: Actividades 

Cognitivas y Psicomotrices en la resolución de 

problemas por demandas del entorno. 

 

2. El Modelo 
En el imaginario colectivo y, en particular, en el 

imaginario de la escuela, las personas que presentan 

deficiencias o necesidades educativas cognitivas son 

personas “indefensas”, “desprotegidas”, “retraídas”, 

“monstruosas”, lo cual origina reacciones de rechazo, 

desplazamiento y desatención. No existe un programa 

cognitivo de intervención ordenado, sistemático, bien 

fundamentado, presentado por organismo 

gubernamental o privado,  que de soluciones 

pedagógicas y de integración a esta población con 

necesidades de integración. Los marcos de análisis y 

referencia para identificar, diagnosticar y atender la 

población escolar con déficit o inhabilidades cognitivas 

surgen de investigaciones clínicas, medicas, 

terapéuticas, que no interpretan adecuadamente al niño 

en el sistema escolar y no poseen un fundamento 

pedagógico para integrarlo productivamente. 

El Modelo de Intervención Cognitivo opera con los 

siguientes Marcos de Referencia: 

 

1. El Neurodesarrollo [2]. a) Las lesiones del Sistema 

Nervioso y condiciones tales como la deprivación 

sensorial generan un desarrollo motor atípico. b) Los 

mecanismos de retroalimentación y anticipación al 

movimiento se encuentran alterados en niños con lesión 

del Sistema Nervioso. c) Las dificultades en el 

desempeño que tienen los niños con lesión del sistema 

nervioso tienen como base problemas en alineación 

postural, control postural y base de soporte. 
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La solución que aporta es un tratamiento dado por la 

manipulación del especialista al cuerpo del niño 

ofreciendo estímulos propioceptivos y táctiles que 

facilitan las respuestas motoras eficientes de acuerdo a 

los propósitos de la actividad y al contexto. Por lo tanto 

el Neurodesarrollo se aplica a lesiones del sistema 

nervioso que interfieren con la conducta motora 

eficiente, en déficit cognitivos puros su aplicación es 

restringida. 

 

2. Las Teorías de Integración Sensorial [3]. a) Los 

niños con alteración del desarrollo o lesiones del 

sistema nervioso muestran déficit en áreas del desarrollo 

que incluyen componentes cognitivos, emocionales y de  

procesamiento sensorial. b) Fallas en el procesamiento 

de la información sensorial generan problemas de 

desempeño escolar. c) Los niños que no pueden regular 

la entrada sensorial  hiperreaccionan o hiporreaccionan 

al estímulo lo que constituye una respuesta no 

adaptativa que les impide interactuar con su entorno.  

Ofrece una solución al problema señalando que el 

tratamiento se basa en que el especialista genere un 

ambiente en el que el escolar nutre su sistema nervioso 

de los estímulos que este sistema necesita para generar 

respuestas adaptativas mientras juega y se divierte. De 

ello se desprende que la solución es tan poderosa y libre 

que, en los procesos de intervención, el niño puede 

llegar a sobre estimular su sistema nervioso y no 

alcanzar la respuesta adaptativa que se espera.  

 

3.  La Biomecánica [4]. a) Las disfunciones o 

anormalidades de músculos, huesos o del sistema 

nervioso central puede afectar o impedir el desarrollo de 

reacciones posturales normales. b) Los disbalances  

musculares generan problemas de alineación de las 

estructuras óseas que si no son tratados adecuadamente 

terminan en deformidades de segmentos corporales 

proximales o distales que afectan el desempeño escolar. 

Su solución es contribuir a la independencia de los 

niños a través de la provisión de soportes externos para 

sustituir las reacciones postulares anormales o 

inadecuadas. La evaluación de este modelo nos sugiere 

que el cuerpo humano funciona bajo los principios de la 

física mecánica. 

 

4. La teoría psicosocial [5]. a) Los niños con problemas 

de comportamiento tienden a ser rechazados en algún 

momento por sus pares, sus educadores e incluso 

algunos miembros de su familia. b) Las características 

del entorno donde se desenvuelve el niño afectan su 

desarrollo psicosocial. c) Cada niño nace con un 

temperamento innato que puede ayudarle en el 

establecimiento de seguridad en sus relaciones. 

La solución que ofrece es un tratamiento a partir de la 

identificación de las situaciones internas o externas que 

generan las alteraciones en el comportamiento del niño, 

actuando con quienes forman parte de su entorno: la 

familia, la escuela y los pares. También se trabaja con el 

niño para que desarrolle habilidades de interacción 

social.  Las categorías de análisis de este marco de 

referencia son complejamente abiertas y dadas a 

diversidad de interpretaciones. En educación su influjo 

fue notorio y extenso, pero trajo poco resultados 

positivos. Los escolares reciben tratamientos que 

incorporaron terapias psicológicas que no 

comprendieron adecuadamente el origen y naturaleza de 

la inhabilidad o déficit cognitivo. 

 

5. La discapacidad cognitiva[6]. a) Las habilidades 

cognitivas poseen una jerarquía, por ejemplo, las más 

básicas como la atención y la memoria requieren unas 

capacidades de alto orden como el razonamiento lógico. 

b) El tratamiento involucra prácticas repetitivas sobre 

una actividad específica en las cuales se identifican unos 

criterios. c) El programa de remediación es organizado 

en actividades que se encaminan a déficit específicos, 

los cuales son derivados de test de actuación. Los 

parámetros y métodos de tratamiento son cerrados y 

relacionados con los materiales usados para evaluar a la 

persona. 

Entiende que la dirección que tome la rehabilitación 

cognitiva depende de cómo se conceptualice cognición 

y de la amplitud de sus funciones. La rehabilitación 

cognitiva está dirigida por una dinámica interaccional  

que observa la cognición como una alternativa para el 

tratamiento del déficit y los síndromes específicos. El 

modelo abandona las clásicas taxonomías sobre 

disfunción, subraya las condiciones y los procesos de 

las estrategias que influyen en la actuación, acentúa el 

uso de señales y respuestas alteradas para identificar el 

cambio potencial de los niños. Su tratamiento incorpora 

un número de componentes: estrategias, entrenamientos, 

prácticas y situaciones múltiples, estableciendo criterios 

para transferencias, entrenamiento cognitivo y 

consideraciones para aprender características y facilitar 

la transferencia del aprendizaje. Esta tesis señala que la 

remediación cognitiva se organiza por módulos: por 

ejemplo, el módulo de atención, lo que implica que las 

personas reciben el mismo tratamiento estableciendo 

generalizaciones sumamente peligrosas y además 

improductitas e ineficaces en las actividades escolares. 

En la actualidad, en cuanto a la integración escolar, 

nuestro sistema educativo se encuentra en un proceso 

reformador que pretende generar cambios profundos en 

la educación. Este proceso reformador genera análisis y 

reflexiones fundamentales al pensar la integración 

escolar como innovación educativa que implica 

transformaciones en los componentes educativos. Las 

concepciones sobre integración escolar que garantizan 

la igualdad de derechos a la educación, son posiciones 

que no solo han sido compartidas por todos, sino que se 

han constituido en principio de nuestro sistema 

educativo.  

 

3. Pedagogías Cognitivas 
Desde esta perspectiva, se entiende, que la educación se 

encuentra todavía en un proceso de acercamiento y 

sensibilización frente a la atención educativa y por tanto 
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aún no se produce esa transformación necesaria más allá 

de lo estructural que incida  y oriente el quehacer 

pedagógico. Aún no son muy claras las metas y 

referentes pedagógicos en las instituciones escolares, ni 

se ha visto la integración escolar como una posibilidad 

de innovación educativa que cualifica la calidad de la 

enseñanza. Esto, debido a que la visión integracionista 

está inmersa en unas condiciones particulares en cuanto 

a la realidad de los maestros en las aulas de clase, como 

al desconocimiento de las condiciones de desarrollo de 

sus estudiantes con deficiencia cognitiva, como de la 

finalidad y sentido de la integración. Aún así, no se 

puede desconocer las experiencias positivas de algunas 

instituciones que, actuando con cautela, han abierto su 

mirada a una educación para la diversidad donde se han 

gestado cambios importantes que han tocado y gestado 

transformaciones en el sistema educativo. 

Integración escolar implica un proceso de 

transformación cualitativa, renovadora y de 

perfeccionamiento constante de la atención educativa, 

que ofrezca a todos los estudiantes las mismas 

posibilidades de igualdad de condiciones, lo cual supone 

a la vez respeto a la diversidad. Se requiere entonces la 

estructuración de un modelo educativo que proporcione 

a cada estudiante la ayuda pedagógica y tecnológica 

necesaria acorde a sus condiciones particulares y de ello 

se sobrevienen las acciones de modificabilidad 

curricular para la atención a la diversidad. En este 

sentido, el Modelo Cognitivo de Intervención para la 

Integración Escolar es útil por que permite captar las 

particularidades cognitivas de los escolares a integrar y 

desde allí diseñar y construir las estrategias pedagógicas 

y las prácticas de enseñanza que contribuyan a sus 

procesos educativos. Puede ser perfectamente posible 

que el Modelo oriente las acciones y reflexiones para la 

modificabilidad curricular en la atención a la diversidad. 

La educación de los estudiantes que presentan alguna 

condición que implica alteraciones o limitaciones de 

tipo cognitivo debe estar por encima del debate 

integracionista y trascender la preocupación por ofrecer 

un lugar común a todos los niños, para orientarse aun 

modelo educativo que asegure y establezca la 

continuidad de su quehacer a lo largo de dicho proceso 

y que vaya más allá de los prejuicios segregacionistas 

que se le atribuyen a la educación exclusiva. El 

problema radica en sí en realidad la institución 

educativa es un agente que prepara para el cambio 

social, que se caracterice por ofrecer a todos los 

estudiantes las mismas oportunidades para acceder a la 

cultura en condiciones de igualdad. 

Los niños con discapacidad son uno de los colectivos 

más desfavorecidos socialmente y que encuentran 

mayores dificultades para ejercer su igualdad de 

derechos, para su normal participación como 

ciudadanos y para su integración social y educativa. En 

el marco del Modelo una apuesta por lo pedagógico, 

entiende que la inclusión o, mejor dicho, la integración 

de niños con deficiencias cognitivas requieren, además 

de su no discriminación, acciones positivas generando 

estrategias que faciliten sus procesos de integración y 

atención. Este marco pedagógico implica no solamente 

reflexionar sobre formación, sensibilización de la 

discapacidad como factor de la exclusión educativa, 

social y cultural, sino como actividad de investigación y 

docencia, sobre ejecuciones prácticas que eleven el 

nivel de conocimientos de los distintos aspectos de la 

discapacidad, su diversidad y el modo como afectan la 

integración particularmente educativa.  

Todo esto tiene fuertes implicaciones educativas. Una 

de ellas es superar la idea de las situaciones de 

discapacidad vistas y comprendidas desde los modelos 

médicos o clínicos y entender que es necesario hacer 

una interpretación desde lo pedagógico. Ahora, desde lo 

pedagógico, por ejemplo, superar la idea de que la 

discapacidad requiere de un ritmo más lento de 

aprendizaje que el de las personas sin  discapacidad. 

Hay que insistir, más bien, en la presencia de 

características distintas, no solo entre los diferentes 

tipos de condición de discapacidad, sino entre los 

estudiantes mismos. Esto supone un nuevo reto al 

momento de vincular al estudiante con deficiencia 

cognitiva al proceso educativo en la medida que, por un 

lado, se requiere adaptar la respuesta educativa a esas 

particularidades y, por el otro, comprender y aceptar que 

la integración escolar es una respuesta válida para todos 

estos casos pues, en la intervención educativa, el 

desarrollo empírico y teórico resaltan la importancia de 

estas diferencias y particularidades. 

Otra, es que los maestros de educación regular han 

podido comprender que no es lo mismo trabajar con un 

niño con síndrome de Down, por ejemplo, que otro con 

trastorno generalizado de desarrollo tipo autismo o con 

deprivación. No es posible en la escuela hacer copias de 

adaptaciones curriculares, de actividades o de 

propuestas de intervención, sin tener presente las 

diferencias individuales que presentan los estudiantes 

con deficiencias cognitivas, así sean del mismo grupo 

etiológico. Desde esta perspectiva, el tipo de respuesta 

educativa no puede ser la misma para todos, por lo 

tanto, lo que se busca con el sentido del Modelo 

Cognitivo de Intervención es contribuir en ofrecer un 

servicio educativo de calidad que favorezca al 

estudiante. Para cumplir con este propósito, el Modelo 

necesariamente debe realizar una caracterización de la 

condición cognitiva del estudiante que accede a las 

instituciones escolares y que permita observar y plantear 

los aspectos que debe ofrecer la institución para su 

adecuado desarrollo y de este modo beneficiarse del 

proceso de integración. 

Otra implicación es aquella que muestra que los 

estudiantes con deficiencia cognitiva conforman un 

grupo enormemente variable y heterogéneo, no existen 

dos individuos que posean las mismas experiencias 

ambientales, ni incluso, las mismas condiciones 

biológicas. Así, la diversidad es enorme, no obstante 

existen algunas características comunes que permiten 

establecer un perfil. Como la población objetivo del 

Modelo se circunscribe exclusivamente a la 
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Discapacidad Cognitiva Grado 3 [7], se presenta el 

perfil solo de los escolares de esta categoría: 

 

Nivel Intelectual. Para definir el nivel intelectual, las 

instituciones escolares recurren a las antiguas 

clasificaciones del retardo mental, y bajo esta 

clasificación los niños con déficit de la población objeto 

se agrupan en un Coeficiente Intelectual de 50 hasta 60 

y 70. La escuela regular de hecho no está en 

condiciones ni preparada para generar procesos de 

enseñanza-aprendizaje que vinculen a estos estudiantes. 

Preparada para generar aprendizajes que desarrollen: 

 

• Habilidades sociales y de comunicación 

funcional 

• Independencia y autocuidado 

• Habilidades intelectuales exigidas para los 

grados de primaria 

• Competencias básicas para desempeñarse en un 

oficio que les permita adaptarse a la vida en 

comunidad. 

 

Procesos de Aprendizaje. Los niños con déficit 

cognitivo presentan alteraciones en los repertorios 

básicos  del aprendizaje que tienen que ver con 

formación del pensamiento y estructuración del 

conocimiento. En la resolución de problemas, que es la 

fuente básica del Modelo Cognitivo, estas alteraciones 

del aprendizaje se manifestarían como: 

 

• En los procesos perceptuales, los estudiantes 

presentan dificultades para discriminación 

visual, auditiva y táctil, lo que no les permite 

reproducir información rápida y efectiva. 

• En la memoria, al parecer, las huellas mnésicas 

permanecen menos tiempo por dificultades en 

la categorización conceptual y simbólica. 

• La comprensión se ve disminuida debido a 

fallas en el establecimiento de mecanismos de 

asociación y reconocimiento de objetos y 

vocabulario. Presentan dificultades para 

realizar todo lo que requiera una operación 

mental abstracta y de síntesis, así como 

organización lingüística y de pensamiento. 

• El procesamiento de la información no es del 

todo automático ya que existen dificultades en 

la integración y generalización. 

 

Desde luego, todo esto sugiere la necesidad de un 

Modelo Cognitivo que permita identificar y generar 

estrategias a la institución y al maestro sobre el tipo de 

práctica que deba seguir para proveer experiencias 

pedagógicas específicas a estos niños a partir del 

reconocimiento de sus particularidades en el proceso del 

aprendizaje. Pues si bien es cierto que la población con 

deficiencia cognitiva comparte características similares 

en dicho proceso, en las aulas regulares el 

establecimiento de grupos homogéneos se convierte en 

algo utópico debido a sus condiciones de diversidad. 

En el Modelo Cognitivo se interpreta la inteligencia 

como la capacidad de aprender en condiciones de 

instrucción incompleta y la deficiencia cognitiva como 

la resistencia a la instrucción, como la necesidad de una 

instrucción más completa (redundante), mejor ordenada 

y sistematizada para llegar a aprender. Entonces, ¿cuál 

es la situación real de los procesos de aprendizaje en el 

aula regular? Un Modelo Cognitivo como el que se 

propone construir pretende responder a este interrogante 

desde los parámetros formales de la integración escolar. 

Así, le son interesantes tanto el planteamiento de 

currículo flexible, como el establecimiento de 

estrategias metodológicas que le permitan al estudiante 

en condiciones limitadas, acceder y beneficiarse de la 

educación. En consecuencia, el Modelo debe plantearse 

intervenir en necesidades educativas que se le deben 

satisfacer al estudiante con déficit, como las siguientes: 

 

• Percepción, representación y abstracción 

• Expresión, comunicación y lenguaje 

• Interacción social y adaptación al medio 

• Cuidado de sí mismo e individualidad. 

 

En otras palabras, las deficiencias que al parecer los 

maestros encuentran en estos estudiantes pueden 

clasificarse como: alteraciones psicomotoras, 

cognitivas, sensoriales, de habilidades sociales, de 

lenguaje e independencia. Características que deben ser 

tenidas en cuenta integralmente para plantear cualquier 

acción educativa, para establecer objetivos pedagógicos 

y para contar con el reconocimiento de las capacidades 

individuales del aprendizaje. Es importante considerar 

entonces, para el desarrollo del Modelo, la respuesta 

educativa que requieren estos estudiantes en tanto: la 

determinación de necesidades, el tipo y grado de los 

sistemas de apoyo, la propuesta curricular pertinente, el 

diseño de sistemas de acceso al currículo y aquellas 

adaptaciones pedagógicas y prácticas en virtud de tales 

necesidades. 

 

4. Conclusiones  
En el Modelo e Intervención Cognitivo las situaciones 

de deficiencia serán tratadas desde el marco de las 

Ciencias Cognitivas[8]. En este marco aprender es 

construir estructuras cognitivas apropiadas que 

producen transformaciones tanto internas (en el 

individuo), como externas (en su interacción con el 

entorno). Así, aprender en un nuevo campo consiste en 

transformar el conocimiento existente y generar nuevo 

conocimiento. Las Ciencias Cognitivas tienen como 

tarea describir la naturaleza de la inteligencia desde la 

perspectiva del procesamiento de información. Las 

habilidades para manipular símbolos se constituyen en 

evidencia para explorar esta naturaleza, surgiendo con 

ello, entonces, el concepto de mente como procesador 

dado que el realizar estas funciones, previamente 

planeadas, son propiedades intrínsecamente humanas. 

La inteligencia de este modo puede ser descrita en la 

perspectiva del tipo o conjunto de realizaciones de 

AH-326



procesamiento, lo que supone desarrollar habilidades 

que tienen como finalidad principal resolver problemas 

y realizar actividades previamente estructuradas.  

En el Modelo el papel de las Teorías de la Mente [9] y 

el concepto de mente como procesador de símbolos 

implican una arquitectura de la cognición que es 

cabalmente la huella con la que se compara y contrasta 

las funciones y dinámicas del aprendizaje. Así, la 

noción de arquitectura se proyecta y se aplica también a 

los procesos de aprendizaje involucrando con ello el 

desarrollo del lenguaje, la construcción de significados 

y la comprensión de problemas. Sobre esta base los 

modelos metacognitivos[10] formulan una red 

conceptual explicita capaz de dar cuenta de esos 

procesos al tratar la información con los cuales el ser 

humano opera. 

Aquellas deficiencias cognitivas que tienen que ver con 

procesamiento de la información propiamente 

lingüística se analizarán con una Teoría del Lenguaje 

como la formulada en el Programa Minimalista[11], que 

además encaja plenamente con el marco de la Ciencia 

Cognitiva.  Allí se expresan ideas fundamentales sobre 

los sistemas basados en reglas y se exploran cuestiones 

acerca de la naturaleza semántica enraizadas en 

abstracciones lógicas. El fenómeno de las debilidades o 

deficiencias cognitivas, en buena parte, es explicado por 

la semántica en tanto que sus primitivos son básicos 

para el estudio de la adquisición del habla y la escritura 

en función comunicativa. Las funciones lingüísticas, tan 

importantes para entender y usar el lenguaje, incluyen, 

en este esquema, el aprendizaje de categorías, la 

construcción de modelos de la actividad en el mundo 

real y el estudiar la habilidad de desarrollar y emplear 

heurísticas en los procesos de resolución de problemas. 

Muchas de las realidades que influyen en el éxito o 

fracaso en la integración escolar, que determinan los 

factores de la deserción escolar o la necesidad de cierta 

educación especial, han sido explicadas desde allí. De 

hecho, en esta perspectiva, proliferaron estudios 

empíricos que describen la actuación de los sujetos en 

tareas cognitivas[12]. Estos estudios involucraron 

protocolos verbales, de movimiento corporal y otros, 

observando la velocidad de respuesta, exactitud y papel 

de la memoria.  

Las Pedagogías Cognitivas parten del postulado de que 

el complejo proceso de aprendizaje humano responde, 

interaccionalmente, tanto al diseño genético de la 

especie en términos de sus facultades mentales para 

operar con información, como a las condiciones del 

contexto (o ecológicas) que influyen en el modo como 

se atribuyen y generan significados; esto es lo que se 

conoce comúnmente como diseño cultural. 

El aprender, en esta perspectiva, no expresa únicamente 

un mecanismo o propiedad adaptativa al entorno, sino 

que fundamentalmente es una propiedad atributiva. 

Aprender es efectivamente el acto de lograr incrementar 

nuestras competencias como hábiles mentalistas, seres 

que atribuimos diversos actos mentales como base de 

nuestra conducta y acción. Ello hace posible el 

fenómeno de la comunicación e igualmente, asociado a 

ello, la habilidad para elaborar sentido y atribuir 

significado al mundo. Desde esta perspectiva pueden 

orientarse las prácticas pedagógicas y la formación del 

docente en los procesos de integración escolar, así como 

explicar los mecanismos empleados por los escolares en 

el proceso de resolución de problemas. 

Las Pedagogías Cognitivas entienden que el aprendizaje 

es el proceso por el cual el hombre se incorpora y 

resignifica la cultura, y que, a través de él, construye 

nuevas potencialidades para  ampliar sus propias 

dimensiones y condiciones. Así, se explica el por qué la 

sociedad y la cultura son creados por los procesos de 

aprendizaje y a su vez generan nuevas formas de 

aprender desplegando nuevas potencialidades. Esta 

cultura del aprendizaje se encuentra hoy condicionada 

por los rasgos pedagógicos más notorios de las 

complejas sociedades modernas. La peculiaridad de este 

tipo de sociedad es que ella opera con información y los 

individuos que hacen parte de ella, dado su sistema 

educativo, deben ser sus generadores. De este modo se 

forjan principios sobre los cuales los individuos deben 

estar capacitados para diseñar sus propios procesos de 

calificación y para establecer relaciones cognitivas con 

su entorno. Es claro que el docente de nuestras escuelas 

regulares no está capacitado para afrontar un futuro que 

se construye con estos parámetros y menos para enseñar 

y tejer sus propias prácticas pedagógicas bajo estas 

condiciones. 
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sus conductas de cuidado, alimentación, higiene y no 

controlan esfínteres; en algunos casos, con entrenamiento, se 

logra participación limitada en ciertas actividades; no 

presentan interés intencional de sus acciones sobre el mundo 

exterior. 

[8] Posner M. (1993), Foundations of Cognitive Science, 

The Mit Press, Massachussets, England. 

[9] CHURCHLAND, P. (1979), Scientific Realism and the 

Plasticity of Mind, Cambridge University Press. 

[10] RIVIERE, A. (1991), Objetos Con Mente, Alianza    

Editorial, Madrid. 

[11] CHOMSKY, N. (1995), The Minimalist Program, The 

MIT Press, Cambridge, Massachusetts, England. 

[12] Ver al respecto LABRA, M. J. (1997), Aprendizaje por 

Analogía, Editorial Trotta, Madrid, Pgs, 21-57. 
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O crescente aumento da população de crianças de 0 a 6 anos, que apresentam comprometimento motor com perfil sócio-

econômico de baixa renda, atendidas na APAE – Vitória criou a necessidade da elaboração de dispositivos de ajuda que 

auxiliem na participação na rotina familiar e escolar. 

 

A compreensão da especificidade de cada paciente apontou para a necessidade de projetos personalizados, que 

permitissem uma melhor postura e/ ou posicionamento, favorecendo ao máximo a funcionalidade e expressão destes 

indivíduos. Foram utilizados os recursos da  instituição e das famílias para a confecção de equipamentos, com o 

envolvimento da equipe interdisciplinar: fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogas, professoras, 

marceneiros e mães de pacientes. 

 

Em conclusão, observamos progressos positivos na evolução da participação dessas crianças nas atividades sociais 

desenvolvidas na instituição, na escola e no ambiente familiar. Esperamos que essas soluções acessíveis promovam a 

melhora da auto-estima, a valorização da pessoa com deficiência e favoreçam a inclusão social. 
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Resumo  
O objetivo deste estudo é o desenvolvimento de uma 

proposta de adaptação curricular para alunos com 

deficiência mental com o intuito de informar a respeito 

do mundo do trabalho. Inicialmente, é realizada uma 

análise dos conceitos de qualificação e preparação para 

o trabalho na legislação educacional de 1971 a 1996. 

Visto que o estudo é dirigido ao aluno com deficiência 

mental, é preciso conhecer a noção de deficiência e de 

inteligência, ambas ligadas à capacidade de memória e 

de resolução de problemas, aspectos fundamentais para 

o processo de aprendizagem. O contexto escolar é o 

local adequado para que novos conhecimentos sejam 

aprendidos e é onde a inteligência natural é 

transformada em inteligência mediada. Assim, o estudo 

está estruturado no contexto de uma teoria sóciocultural 

com base no pensamento vygotiskiano. Argumentamos 

que a educação deveria ser compreendida como 

geradora de inteligência e, conseqüentemente, de novos 

saberes, sendo que a escola tem a função de possibilitar 

o recebimento desses saberes. A proposta de uma escola 

aberta à diversidade, na perspectiva da educação 

inclusiva, respeita a diversidade entre os educandos nas 

instituições escolares e requer medidas de flexibilização 

e dinamização do currículo para atender, efetivamente, 

às necessidades educacionais especiais. Assim, é 

necessário analisar o currículo, redimensionando a 

prática pedagógica com o intuito de introduzir a noção 

de trabalho, aspecto relevante para a vida futura, para a 

independência e autonomia desses alunos. Uma 

adequação curricular viabilizaria uma nova prática 

educativa mediante a reformulação de estratégias de 

ação pedagógica nas quais o papel do professor, como 

mediador do processo de aprendizagem, é fundamental. 

Ao propor uma adaptação curricular para alunos com 

deficiência mental, o objetivo é de oferecer-lhes 

informações relevantes para a sua vida futura, a sua 

independência e autonomia. Ficou claro o significativo 

papel desempenhado pelo meio ambiente no processo 

de desenvolvimento e de aprendizagem dos deficientes 

mentais. O currículo pedagógico para alunos deficientes 

mentais deve considerar não somente o que o aluno 

pode dizer, mas igualmente o que ele pode 

compreender. Na proposta de adaptação curricular 

introduzindo a área de Orientação para o Trabalho o 

objetivo proposto favorece o desenvolvimento do 

pensamento abstrato, sendo observada na verbalização 

dos alunos, ao final do programa, clareza nas colocações 

e aumento do repertório informacional sobre o tema 

trabalho.  

 

1. O Estudo 
No desenvolvimento de atividades com indivíduos 

deficientes, vários pontos são investigados e pesquisas 

realizadas com o intuito de compreender a ocorrência de 

determinados fenômenos junto a esse grupo 

discriminado. Muitos questionamentos direcionaram 

nossa trajetória no estudo de diferentes contextos nos 

quais o deficiente se encontra inserido. Assim, 

refletindo sobre um dentre os vários aspectos 

relacionados aos indivíduos deficientes, sentimo-nos 

fortemente interessados em investigar o que ocorria no 

contexto educacional e, particularmente, no contexto 

educacional das classes com deficientes mentais que, 

sob nossa perspectiva, possuía a responsabilidade 

básica, de além de alfabetizar o aluno deficiente, 

prepará-lo para o mundo do trabalho e para a vida, o que 

contribuiria para a sua inserção na sociedade. 

Para que a inserção social do deficiente seja possível, é 

necessário primeiramente que ele se torne relativamente 

independente. Nesse sentido, muito pouco é questionado 

a respeito do modo como o deficiente poderá alcançar 

essa independência. Uma vida integrada socialmente e 

um envelhecimento digno e produtivo são 

possibilidades almejadas no mundo atual. Em 

decorrência dos avanços da medicina e da melhoria da 

qualidade de vida, já é possível aos deficientes - apesar 

de alguns deles apresentarem patologias típicas dos 

idosos já aos trinta anos de idade - alcançarem uma vida 

integrada socialmente. 

Uma das maneiras escolhidas para iniciarmos a reflexão 

a respeito dos aspectos citados foi conhecer as maneiras 

como o meio social pode contribuir para que os 

deficientes caminhem progressivamente para a sua 

inserção social de modo global. 

Nesse sentido, investigamos como está sendo 

operacionalizado o currículo educacional nas classes 

que atendem deficientes mentais e o que poderá ser feito 

para alcançar os objetivos desejados pelo sistema 

educacional, qual seja, facilitar e, porque não dizer, 
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possibilitar informações úteis para o possível ingresso 

do aluno no mercado de trabalho. Além desse ponto-

chave, outras questões permanecem sem resposta, 

dentre elas: os alunos deficientes mentais recebem 

informações sobre o mundo do trabalho na sala de aula? 

Eles têm conhecimento da importância do trabalho para 

as suas vidas? Os professores possuem a preocupação 

de prepará-los sobre o mundo do trabalho? Como o 

currículo é - realmente - operacionalizado? O que 

poderá ser mudado? E de que forma? 

Essas indagações constituem o ponto de partida da 

nossa investigação realizada com o intuito de desvelar 

um contexto extremamente nebuloso em relação à 

terminalidade da educação especial, isto é, possibilitar 

que o aluno deficiente conclua - total ou parcialmente - 

os conteúdos pedagógicos do ensino fundamental. 

Embora a expressão terminalidade possa apresentar 

conotação negativa, o sentido em que é utilizada no 

contexto educacional, quer seja, positivo, refere-se ao 

término do período de escolarização realizado pelos 

alunos no ensino fundamental. 

O sistema educacional atual passa por um processo de 

transformação em decorrência das mudanças 

emergentes da aprovação da atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - Lei n. 9394/96. Com 

isso, a educação especial também sofre uma série de 

alterações no sistema educacional vigente onde a 

palavra-chave é a inclusão do deficiente no ensino 

regular. Acrescido às mudanças decorrentes da LDB, 

temos o Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 

que dispõe sobre a atual Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Dessa 

forma, as atividades desenvolvidas com os deficientes, 

quer em relação à educação, à saúde, ao trabalho, entre 

outros, são significativamente reestruturados.  

Apesar das mudanças advindas das legislações citadas 

acima, ainda é observada no sistema de educação pouca 

preocupação, ou até mesmo receio, em refletir e discutir 

questões cruciais acerca da deficiência. Dentre essas 

questões podemos exemplificar os aspectos que 

envolvem o mundo do trabalho. 

Como pensar o futuro do deficiente - principalmente o 

seu futuro profissional - se nem mesmo há perspectivas 

quanto ao seu desenvolvimento como indivíduo pleno, 

como cidadão digno de seus direitos e deveres? Quando 

nos referimos ao indivíduo pleno nossa preocupação 

consiste em oferecer a ele condições para sua 

preparação a respeito do mundo do trabalho, e dessa 

forma prepará-lo para exercer o seu direito de cidadania 

e desempenhar um papel profissional e social. 

É muito comum observar, desde cedo, a preocupação 

dos pais e demais familiares em relação aos filhos 

deficientes. É percebida entre eles a preocupação quanto 

ao futuro dos filhos quando os pais e/ou demais 

familiares vierem a falecer. Para eles, muitas vezes o 

filho deficiente será eternamente visto como um 

indivíduo desprovido de autonomia, necessitando 

sempre de outras pessoas para auxiliá-lo nas atividades 

cotidianas. Observamos claramente, nesse aspecto, o 

despreparo familiar em visualizar um futuro - individual 

e profissional - para o filho deficiente e mais do que 

isso, acreditar, como possível, o ingresso do deficiente 

no mercado de trabalho. 

As informações a respeito do mundo do trabalho 

poderão ser iniciadas na escola, contando com o apoio, 

participação e envolvimento do grupo familiar. Desse 

modo, é importante que o professor desenvolva um 

trabalho integrado com a família para que possam 

compreender o significado do trabalho para o deficiente 

e, com isso, o deficiente poderá alcançar a terminalidade 

tão almejada no sistema educacional e vislumbrar o seu 

futuro profissional inserido no contexto social. 

Para isso, tanto a família quanto a escola podem 

organizar-se e contribuir para que as questões da 

preparação para o trabalho e da profissionalização do 

deficiente sejam encaradas como uma possibilidade ao 

alcance do deficiente. Essa organização envolve não 

somente a orientação familiar, mas também a discussão 

e desmitificação das atitudes, tanto do professor quanto 

do grupo familiar, em relação ao futuro profissional do 

deficiente. Nesse momento, o professor é visualizado 

como elemento fundamental nesse processo, pois cabe a 

ele informar ao aluno deficiente a possibilidade de um 

futuro promissor. Se o professor vier a preparar-se de 

modo a acreditar nas potencialidades e possibilidades do 

aluno deficiente, apesar das suas limitações, um grande 

avanço poderá ocorrer quanto ao futuro profissional 

desses indivíduos até então excluídos do meio social e, 

significativamente, do meio profissional. 

Com base nos argumentos explicitados, o objetivo 

fundamental que nos impulsionou nesta pesquisa foi 

visualizar como o currículo poderia possibilitar o 

desenvolvimento de uma área que abordasse questões 

voltadas para o mundo do trabalho. Assim, seria 

possível atingir a terminalidade da educação ao oferecer 

ao aluno deficiente mental informações sobre o mundo 

do trabalho, aspecto relevante para o seu futuro 

profissional.  

A proposta central deste estudo é o desenvolvimento de 

uma proposta de adaptação curricular para alunos com 

deficiência mental com o intuito de informar a respeito 

do mundo do trabalho. Inicialmente, é realizada uma 

análise dos conceitos de qualificação e preparação para 

o trabalho na legislação educacional de 1971 a 1996. 

Visto que o estudo é dirigido ao aluno com deficiência 

mental, é preciso conhecer a noção de deficiência e de 

inteligência, ambas ligadas à capacidade de memória e 

de resolução de problemas, aspectos fundamentais para 

o processo de aprendizagem. O contexto escolar é o 

local adequado para que novos conhecimentos sejam 

aprendidos e é onde a inteligência natural é 

transformada em inteligência mediada. Assim, o estudo 

está estruturado no contexto de uma teoria sóciocultural 

com base no pensamento vygotiskiano. Argumentamos 

que a educação deveria ser compreendida como 

geradora de inteligência e, conseqüentemente, de novos 

saberes, sendo que a escola tem a função de possibilitar 

o recebimento desses saberes. A proposta de uma escola 
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aberta à diversidade, na perspectiva da educação 

inclusiva, respeita a diversidade entre os educandos nas 

instituições escolares e requer medidas de flexibilização 

e dinamização do currículo para atender, efetivamente, 

às necessidades educacionais especiais. Assim, é 

necessário analisar o currículo, redimensionando a 

prática pedagógica com o intuito de introduzir a noção 

de trabalho, aspecto relevante para a vida futura, para a 

independência e autonomia desses alunos. Uma 

adequação curricular viabilizaria uma nova prática 

educativa mediante a reformulação de estratégias de 

ação pedagógica nas quais o papel do professor, como 

mediador do processo de aprendizagem, é fundamental. 

Ao propor uma adaptação curricular para alunos com 

deficiência mental, o objetivo é de oferecer-lhes 

informações relevantes para a sua vida futura, a sua 

independência e autonomia.  

Ficou claro o significativo papel desempenhado pelo 

meio ambiente no processo de desenvolvimento e de 

aprendizagem dos deficientes mentais. O currículo 

pedagógico para alunos deficientes mentais deve 

considerar não somente o que o aluno pode dizer, mas 

igualmente o que ele pode compreender. Na proposta de 

adaptação curricular introduzindo a área de Orientação 

para o Trabalho o objetivo proposto favorece o 

desenvolvimento do pensamento abstrato, sendo 

observada na verbalização dos alunos, ao final do 

programa, clareza nas colocações e aumento do 

repertório informacional sobre o tema trabalho. O 

presente estudo possibilita demonstrar que o 

desenvolvimento da Zona de Desenvolvimento 

Proximal contribuiu para o processo de aprendizagem 

de alunos deficientes mentais.  

A validade do estudo consistiu em compreender como 

ocorreu o processo de aprendizagem mediante 

informações sobre o mundo do trabalho. Embora o 

estudo tenha sido direcionado a alunos com deficiência 

mental, ele poderá ser desenvolvido com todos os 

alunos, respeitando-se suas particularidades e 

necessidades e descobrindo-se a prática adequada para 

realizá-los. 
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Resumo  
Inserida na problemática que o idoso enfrenta na 

sociedade e refletindo o papel social da Universidade 

Pública, a Universidade Estadual Paulista – UNESP - 

estruturou o projeto da Universidade Aberta à Terceira 

Idade - UNATI com o objetivo de proporcionar 

condições para a integração social do idoso mediante o 

convívio no meio acadêmico, utilizando-se de 

atividades de ensino, de pesquisa e de extensão 

universitária. Nesse sentido, a UNESP contempla os 

anseios do público-alvo num ambiente diversificado 

culturalmente, como é o ambiente universitário, num 

trabalho interdisciplinar possibilitando novas formas de 

relacionamento estimuladas nos grupos de alunos das 

diferentes UNATIs em direção ao fortalecimento de 

uma visão positiva do processo de envelhecimento 

humano. 

 

1. Atividades do Núcleo Central 
A Universidade Aberta à 3ª Idade - UNATI é resultado 

de uma série de discussões acerca da problemática que o 

idoso enfrenta em relação a sua inclusão no meio social.  

O Núcleo Central UNESP-UNATI vinculado à Pró-

Reitoria de Extensão Universitária – PROEX foi 

institucionalizado pela Portaria UNESP nº 191, de 07 de 

maio de 2001, como resultado do trabalho coletivo 

desenvolvido nas diferentes Unidades Universitárias da 

UNESP. O projeto começou a ser discutido a partir da 

implantação do Projeto Sênior, em 1993, com objetivo 

de possibilitar às pessoas que estão envelhecendo acesso 

à Universidade Pública na execução de sua função 

social usufruindo o espaço educacional e cultural para a 

ampliação de conhecimentos, além de possibilitar a 

educação continuada, proporcionando a convivência 

social e a troca de experiências de vida entre os 

participantes das UNATIs, os alunos de Graduação e de 

Pós-Graduação dos diferentes cursos e programas da 

UNESP, os docentes e os técnico-administrativos da 

Universidade. 
A Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UNESP – 

PROEX deu continuidade às ações já existentes em suas 

unidades acadêmicas constituindo-se em iniciativa de 

grande aceitação na UNESP. Em 2001, o Projeto 

UNATI – UNESP foi institucionalizado pela 

PROEX/Reitoria, projeto que é desenvolvido em 15 

Campi da UNESP, sendo que cada UNATI possui 

autonomia de ação estando ligada à coordenação central 

junto a PROEX.  

A programação desenvolvida pelo Núcleo Central 

UNESP-UNATI abrange atividades de ensino, de 

pesquisa, de extensão universitária e de gestão 

distribuídas nos 15 núcleos locais assumindo 

características específicas em cada uma das Unidades 

Universitárias. O foco central do projeto nessas 

unidades está pautado nas propostas elaboradas pelos 

coordenadores locais a partir das informações e 

solicitações recebidas dos alunos das UNATIs, como 

também dos bolsistas de Extensão Universitária - 

PROEX, dos bolsistas do Programa de Apoio ao 

Estudante – PAE, dos bolsistas de Iniciação Científica – 

PIBIC/CNPq e PIBIC/Reitoria, dos pesquisadores 

docentes e dos pós-graduandos, como forma didática de 

co-participação e co-responsabilidade na elaboração e 

execução das diferentes atividades. 

As unidades que compõem o Núcleo Central UNESP-

UNATI-PROEX e os respectivos números de alunos 

regularmente matriculados em cada um dos Núcleos 

Locais, tendo como base o ano de 2005, são: 

 

Campus nº alunos 

Araçatuba 080 

Araraquara – FCF 170 

Assis 150 

Bauru – FC 300 

Botucatu 060 

Franca 957 

Guaratinguetá 212 

Ilha Solteira 350 

Marília 120 

Presidente Prudente 414 

Rio Claro – IB 170 

São José dos Campos 150 

São José do Rio Preto 431 

São Paulo – Inst.Artes 382 

São Paulo – Reitoria 160 

TOTAL 4.106 
                  Tabela 1. Núcleos Locais UNESP – UNATI. 
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No ano de 2005, 4.106 idosos participaram das 

diferentes atividades oferecidas pelas UNATIs nas 

diferentes unidades universitárias da UNESP. O 

trabalho realizado em cada uma das UNATIs contou 

com a participação de professores coordenadores e vice-

coordenadores vinculados aos respectivos Núcleos 

Locais, além de docentes envolvidos no projeto e de 

bolsistas conforme citado anteriormente. 

As UNATIs atendem alunos de ambos os gêneros, com 

independência em locomoção até os locais das 

atividades e com idade de 55 anos ou mais. As 

atividades das UNATIs envolvem a educação 

continuada através de palestras, ações culturais, 

esportivas, motivadoras; cursos temáticos com objetivo 

de estimular a atualização do conhecimento, a troca de 

experiências, volta ao convívio social e ao pleno 

exercício da cidadania, estimulando e capacitando os 

alunos às atividades socialmente produtivas, como 

também à freqüência, na condição de aluno especial, nas 

diferentes disciplinas dos cursos de graduação da 

UNESP. Alguns cursos desenvolvidos nas UNATIs são 

campos de estágio curricular supervisionado para alunos 

dos diferentes cursos de graduação da Universidade. 

Grande parte das pesquisas desenvolvidas objetiva 

conhecer as mudanças ocorridas no interior na UNESP 

junto aos alunos das UNATIs, aos alunos dos cursos de 

graduação, de pós-graduação e ao corpo técnico-

administrativo. Este projeto tem proporcionado à 

universidade uma nova maneira de conviver e entender 

as questões relacionadas ao envelhecimento humano. 

A Extensão Universitária deve ser entendida de modo a 

consolidar uma política interna que se concentre em 

ações voltadas para a indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão Universitária, pois é em prol da 

formação acadêmica pautada nesses alicerces que a 

UNESP, sem dúvida, vem mantendo a qualidade de seus 

Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação.  

Um fato novo que entra em discussão junto às ações da 

UNATI, diz respeito ao interessa por parte dos 

coordenadores das Unidades Diferenciadas
1
 da UNESP 

em implantarem a UNATI naquelas unidades. Esse 

aspecto encontra-se em fase de discussão para 

identificar a viabilidade e exeqüibilidade dessa 

proposta. 

Entre as atividades realizadas pela UNATI em 2005 

podemos citar o IV Seminário UNESP – UNATI que 

teve como tema central A inclusão do Idoso no meio 
acadêmico. Nesse evento também ocorreu a I Mostra 
de Arte Itinerante intitulada A Arte na Unati, evento 

esse que percorrerá as diferentes unidades universitárias 

da UNESP no ano de 2006. Os trabalhos apresentados 

nessa mostra foram desenvolvidos pelos alunos das 

Unatis das diferentes Unidades Universitárias da 

UNESP. 

 

                                                           
1
 Unidades decorrentes do Projeto de Expansão de 

Vagas da UNESP. 

2. A Experiência da UNATI UNESP - 
Marília  

Durante os dez anos de atividades, a UNATI recebeu 

um total 345 alunos, sendo que contou em 2005 com 

120 alunos regularmente matriculados, considerando-se 

80 renovações e 40 novos alunos.  

Um dado interessante a ser demonstrado na Unati – 

Núcleo de Marília é o nível de escolaridade dos 

participantes. Do total de alunos que freqüentaram o 

projeto, aproximadamente 70% são portadores de nível 

superior ou curso equivalente (normalistas) completo. 

No ano de 2005, dando continuidade a proposta inicial 

do Projeto, foram realizadas palestras às 4º feiras, no 

período das 14:00 as 16:00 horas. Essa atividade é 

considerada obrigatória para todos os alunos 

regularmente matriculados, abordando temas de 

interesse para a 3.ª Idade, as quais são realizadas por 

docentes da UNESP (local e de outras Unidades) e por 

convidados da comunidade.  

Os cursos optativos foram oferecidos às 2ª, 3ª, 5ª e 6ª 

feiras, preenchendo toda a semana com atividades 

dirigidas a esse grupo de alunos. Os cursos de Língua 

Estrangeira funcionaram como estágio prático 

voluntário, para os alunos do curso de graduação em 

Letras da UNESP - campus de Assis.  

Ressaltamos também que a UNATI é um campo de 

pesquisa sobre questões de envelhecimento humano e 

problemas relacionados a essa temática, além dos 

projetos de graduação e pós-graduação. Dentre as 

pesquisas desenvolvidas podemos citar: 1- Memória, 

Temporalidade e Envelhecimento, 2- Auto-estima e 

crença no mundo justo e 3- Estereótipos a respeito de 

idosos, pesquisas essas desenvolvidas pela 

coordenadora da Unati, sendo as duas últimas com a 

participação de outros docentes da FFC.  

Quanto aos trabalhos de graduação, ressaltamos as 

pesquisas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e 

PIBIC/Reitoria, de Roberta Gomes Heradão, aluna do 

quarto ano do Curso de Pedagogia, intitulada 

Envelhecimento Humano, Memória e Criatividade: o 

contar histórias por idosos, e do Trabalho de Conclusão 

de Curso da aluna Claudia Mara Aparecida Rodrigues, 

do Curso de Pedagogia, intitulada Envelhecimento 

Humano, Memória e Criatividade. Os bolsistas PROEX 

Carla de Oliveira Souza desenvolve a pesquisa 

intitulada uma nova abordagem para o Envelhecimento 

Humano e Rafael Gonçalves Gumiero desenvolve a 

pesquisa Políticas Públicas e o Idoso.  A aluna 

voluntária do terceiro ano de Terapia Ocupacional Ana 

Cecília Fadú Saber desenvolve a pesquisa UNATI – 

Qualidade de Vida do Deficiente que Envelhece: 

investigação exploratória das atividades da Terapia 

Ocupacional junto às Instituições Totais e Semi-Totais. 

Além desses, a finalização do Trabalho de Conclusão de 

Curso da aluna Roberta Gomes Heradão intitulado 

Contação de histórias: uma atividade de aprendizagem? 

Dessa maneira percebe-se a inserção da UNATI como 

um ambiente que possibilita o desenvolvimento de 

pesquisas que em sua maioria buscam entender toda a 
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complexidade envolvida no processo de envelhecimento 

humano. 

Finalmente, salientamos que o trabalho que vem sendo 

realizado no Projeto ”Universidade Aberta à 3ª Idade” 

demonstra um reflexo positivo na sociedade local, 

aspecto esse observado pela forma como a mídia e os 

jornais de divulgação abrem espaço para informar as 

atividades realizadas pela UNATI da FFC - UNESP de 

Marília. 
 

Outras Informações 

• Apoio: FUNDUNESP – Fundação para o 

Desenvolvimento da UNESP. 
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Resumo 
Esse trabalho visa apresentar as contribuições 

proporcionadas pelo olhar do design no 

desenvolvimento de produtos disponibilizados pela 

tecnologia assistiva. 

O terapeuta ocupacional tem se dedicado na produção 

de produtos para reabilitação, muitas vezes, de forma 

intuitiva e assim sendo propondo soluções, baratas e 

práticas levando em consideração apenas os aspectos 

funcionais e terapêuticos do produto na vida das pessoas 

com necessidades especiais.  

O objetivo do presente trabalho é analisar as 

metodologias no desenvolvimento do projeto de 

produtos e na prática da tecnologia assistiva e apresentar 

uma análise crítica do que vem sendo praticado até o 

momento e proporcionar essas contribuições aos 

terapeutas ocupacionais que atuam na área de 

desenvolvimento de produtos  na tecnologia assistiva 

(TA). 

O terapeuta ocupacional é um profissional dotado de 

formação nas áreas de Saúde e Sociais. Sua intervenção 

compreende avaliar o cliente, buscando identificar 

alterações nas suas funções práxicas, considerando sua 

faixa etária e/ou desenvolvimento da sua formação 

pessoal, familiar e social. A base de suas ações 

compreende abordagens e/ou condutas fundamentadas 

em critérios avaliativos com eixo referencial pessoal, 

familiar, coletivo e social, coordenadas de acordo com o 

processo terapêutico a ser implementado. 

Dentre as áreas de atuação do terapeuta ocupacional 

destaco a tecnologia assistiva, sendo a partir daqui  

nosso objeto de estudo e discussão. 

A tecnologia assistiva é multidisciplinar por natureza, e  

envolve o trabalho de  engenheiros, arquitetos, 

professores, assistentes sociais, designers, familiares, 

fisioterapeutas, entre outros, mas considera-se como 

fundamental a presença de um terapeuta ocupacional 

como centralizador das ações de todos os profissionais, 

por ser um estudioso do “fazer humano” e de suas 

correlações e também do estudo e da vivência das mais 

diversas atividades, por meio da análise das 

características que as compõem.  

A prática profissional em equipe tem clareado cada vez 

mais a importância da implementação de ações 

conjuntas e com a participação mínima de 3 

profissionais de área distintas e complementares, uma 

vez que focos diferentes podem ser adequados para uma 

real adequação do produto ao cliente. 
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo apresentar um 

dispositivo para banho e uso do vaso sanitário para 

crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral. 

O projeto foi desenvolvido pela terapeuta ocupacional 

Nivânia Maria de Melo Reis e tem como objetivo  

proporcionar semidependência nas atividades de uso do 

banheiro, por ser essa uma necessidade da pessoa com 

paralisia cerebral com bom nível cognitivo. 

O sistema é composto de uma base monobloco com 

sistema de inclinação gradual, em aço com pintura 

epóxi, apoio de braços, com rodas pequenas maciças 

para locomoção em casa. O sistema de adequação 

postural é composto por um assento ergonômico em 

fibra de vidro, com cobertura emborrachada, faixas de 

estabilização pélvico-torácicas e de joelho 

impermeáveis. 

A Higiênica lúmen com base permite que a pessoa com 

paralisia cerebral possa utilizar o vaso sanitário tanto na 

postura sentada sem inclinação posterior, como com 

inclinação necessária para seu conforto e estabilização. 

O mesmo dispositivo pode ser utilizado no banho, pois 

o usuário poderá ser posicionado debaixo do chuveiro e 

tomar banho com a inclinação desejada. 

A utilização do mesmo tem possibilitado que pessoas 

com paralisia cerebral possam tomar banho e utilizar o 

banheiro de forma mais agradável, proporcionado certa 

independência e facilitando a realização da atividade 

pelo cuidador ou familiar responsável por essa atividade 

com o mesmo. 
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Resumo 
A integração entre homem máquina, nos mais diversos 

sistemas, proporciona a criação de tecnologias com 

inúmeras aplicações no campo da Engenharia 

Biomédica, assim como, no meio industrial. Doenças 

neuro-musculares, atrofia muscular, distrofia e 

amputações, por exemplo, podem dificultar o 

desempenho físico de certas pessoas. Em conseqüência 

dessas dificuldades, esforços significativos na área 

da pesquisa e tecnologia têm sido realizados com o 

objetivo de desenvolver máquinas robóticas que 

auxiliem estas pessoas, a fim de proporcionar meios de 

realizar tarefas simples do dia-a-dia. O objetivo deste 

trabalho é estudar a integração de partes de um braço 

humano com um braço robótico (denominado de prótese 

experimental) movimentado pelos sinais mioelétricos de 

uma pessoa. Com o processamento deste sinal, em 

determinadas situações experimentais, um 

padrão bioelétrico é determinado e correlacionado 

a movimentos específicos do braço humano 

para movimentação do braço mecânico.  O aparato 

experimental inclui um eletromiógrafo de quatro canais 

na configuração bipolar, circuito de aquisição e 

conversão analógica para digital de quatro canais, 

um programa de aquisição e processamento que permite 

a análise no domínio tempo e freqüência. 

Ensaios realizados mostraram diferenças entre os sinais 

EMGs de diferentes movimentos 

permitindo caracterizar as atividades de fechar e abrir a 

mão, além da rotação do punho. 

 

1. Introdução 
A Engenharia de Reabilitação tem por objetivo aplicar 

métodos de engenharia e desenvolver dispositivos 

capazes de auxiliar pessoas com deficiências. Um dos 

grandes objetivos da Engenharia de Reabilitação, 

destacando-se pelo crescimento intelectual e 

tecnológico, são as próteses funcionais. Diversas 

questões relacionadas à construção de próteses dos 

membros superiores precisam ser respondidas, entre 

elas: “Como interfacear um braço robótico a uma 

pessoa?” e “Como controlar este braço?”. Portanto, 

trabalhos envolvendo esta área são facilmente 

justificados.  O objetivo principal deste trabalho é 

desenvolver um sistema experimental para controlar 

uma mão mecânica experimental, através do 

processamento dos sinais mioelétricos, permitindo o 

controle de movimentos brutos: movimento de abertura 

e fechamento de uma mão. 

 

2. Materiais e Métodos 
O sistema desenvolvido está ilustrado na Figura 1, onde 

eletrodos na configuração bipolar são posicionados 

sobre os músculos responsáveis pelo movimento da 

mão.  

 

Fig. 1 – Diagrama de blocos do sistema desenvolvido. 

Os eletrodos detectam os sinais mioelétricos que são 

amplificados e filtrados por um eletromiógrafo. Em 

seguida, um conversor AD codifica o sinal e os envia à 

porta paralela de um computador. A informação é 

armazenada durante um intervalo pré-determinado e 

filtrada digitalmente. Posteriormente, alguns parâmetros 

no tempo e em freqüência são obtidos para geração dos 

movimentos de fechamento e abertura da mão. 

Adicionalmente, um eletro-goniômetro e um 

acelerômetro posicionados sobre o braço geram sinais 

que permitem um posicionamento espacial do braço. Os 

sinais destes sensores são convertidos em digital e 

enviados ao computador para definição das posições 

vertical e horizontal do braço e por conseqüência a 

rotação do punho – a mão robótica repete estes 

movimentos. Por fim, todos os movimentos disponíveis 

gerados pelas análises tanto do eletrogoniômetro quanto 

do acelerômetro e do eletromiógrafo são mostrados 

graficamente na tela do computador, desenhados usando 

a tecnologia OpenGL. Os acelerômetros utilizados como 

sensores de movimento, são sensíveis à variação na 

aceleração do corpo em um, dois ou nos três eixos e, por 

isso, capazes de medir direta e objetivamente a 

freqüência, intensidade e duração dos movimentos 

referentes à atividade física realizada. Outra 

característica dos acelerômetros é que, ao serem 

inclinados, suas saídas adquirem um nível proporcional 

ao ângulo de inclinação, funcionando, assim, como um 

inclinômetro. No caso de um braço humano, a rotação 
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do punho e a posição vertical do braço podem ser 

quantificadas, como mostrado na Figura 2. 

 
Fig. 2 – (a) Gráfico de um acelerômetro ao ser movimentado, 

potencial permanece constante após inclinação e (b) posição 

do braço com sensor posicionado na parte de cima do mesmo. 

 

O programa desenvolvido foi implementado em 

Borland Delphi 3.0 e Assembly 80x86. A Figura 3 

apresenta a janela principal do sistema, permitindo a 

visualização dos sinais no domínio do e da freqüência. 

Fig. 3 – Janela principal do programa de aquisição e 

processamento. 

 

Movimentos diferentes ocasionam diferentes sinais 

mioelétricos quando os eletrodos são posicionados 

corretamente sobre os músculos relacionados ao 

movimento. Com a utilização correta de procedimentos 

matemáticos foi possível obter valores distintos, como 

exemplo, valor r.m.s., a integral do sinal bruto (iEMG), 

entre outros parâmetros estatísticos. Para obtenção dos 

valores característicos de movimento e posição, são 

executados ensaios preliminares para o usuário da 

prótese (procedimento de calibração do sistema). 

Eletrodos superficiais são posicionados sobre o músculo 

“flexor superficial dos dedos”, em seguida, movimentos 

de fechar e abrir a mão com máxima contração 

voluntária são executados, de acordo com a seqüência 

apresentada na Figura 4.  

A duração de um m.u.a.p., com eletrodos de superfície, 

está entre 6 e 40ms. Neste trabalho existe a necessidade 

de diferenciar movimentos simples da mão, por isso, é 

possível que se espere mais de um m.u.a.p. consecutivo 

quando a mão está fechada ou se fechando. Sendo 

assim, o software mede a duração dos m.u.a.p.’s e 

sinaliza graficamente abaixo do sinal EMG, como 

mostrado na Figura 5. 

 

Fig. 4 – Diagrama em blocos da aquisição do EMG em 

diferentes situações de contração e prolongamento para análise 

da posição e movimento da mão (procedimento de calibração 

do sistema). 

Fig. 5 – Indicação gráfica do sinal EMG. 

 

O programa desenvolvido calcula e apresenta a duração 

do maior conjunto de m.u.a.p.’s e a soma de todos, 

como mostrado na Figura 6, na subdivisão “Leituras”. A 

análise da duração do sinal usa dois parâmetros como 

referência: nível absoluto mínimo, definido no campo 

“Nível mínimo” dado em mV e a freqüência mínima, 

definida no campo “Freqüência mínima”. Se o software 

encontra um sinal com freqüência inferior a esta, 

considera que ocorreu o término do conjunto de 

m.u.a.p.’s. Uma vez que a duração dos m.u.a.p.’s é 

determinada, o sistema estabelece valores mínimos para 

detecção do movimento de fechamento da mão. Na 

Figura 6, na subdivisão “Detecção de movimento”, 

encontra-se os campos “Duração total mínima” e 

“Duração mínima”, que são configuráveis e indicam as 

durações mínimas para que um sinal seja reconhecido e 

gerado a partir de sinais mioelétricos e não de outras 

fontes desconhecidas, como ruído e/ou artefato 

mecânico, por exemplo. 
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Fig. 6 – Janela de configuração e apresentação dos parâmetros 

rms e de duração do sinal EMG. 

 

Para demonstrar visualmente alguns dos movimentos 

captados pelos sensores (eletrodos, acelerômetro e 

eletrogoniômetro) e analisados pelo programa foi 

desenvolvida uma prótese parcial experimental de uma 

mão. Os movimentos que a prótese executa são os de 

abrir, fechar a mão e a rotação do punho. Para a 

execução dos movimentos foram escolhidos 

servomotores Futaba modelos S3003 que são 

compatíveis com as dimensões do membro humano. 

Estes motores são posicionados por sinais PWM com 

largura de pulso entre 0,5 e 2,5ms e com freqüência de 

60Hz. Os movimentos de fechar e abrir a mão são 

representados por dois dedos, um fixo e outro móvel 

posicionado diretamente sobre o eixo de um dos 

servomotores. A Figura 7 mostra uma foto da prótese 

experimental construída para executar os movimentos 

de fechar e abrir a mão e rotacionar o punho. 

 
Fig. 7 – Foto do protótipo de prótese parcial de mão. 

Para simulação da rotação do punho foi adapatado à 

mão robótica um servomotor fixado em um suporte de 

madeira, permitindo uma rotação de 180°. 

 

 

 

3. Análise dos Resultados e Discussões 
Foram realizados diversos ensaios com uma única 

pessoa (este projeto continua em desenvolvimento com 

a integração de sinais de EEG) com eletrodos 

superficiais Meditrace Ag/AgCl posicionados sobre a 

pele do braço direito próximo a posição do músculo 

“flexor superficial dos dedos”. Nesta etapa do projeto 

foi utilizado somente um canal do eletromiógrafo com 

eletrodos na configuração bipolar distanciados 20mm 

entre si. A taxa de leitura do computador foi de 1611Hz 

e, em cada ciclo de leitura, foram adquiridos 1024 e 512 

valores, resultando em EMGs de aproximadamente 

635ms e 318ms, respectivamente. A Figura 8, ilustra 

áreas definindo limites seguros para diferenciar os 

movimentos, obtidos em alguns ensaios. 

 

 
Fig. 8 – Ilustração de um dos ensaios. 

 

A Figura 9 ilustra uma seqüência de movimentos reais 

dos movimentos de fechar e abrir a mão, representados 

pelos “dedos” da prótese. O movimento de rotação do 

punho é demonstrado pela rotação da “mão” robótica e 

pode variar entre os ângulos –90° a +90°, considerando 

0° quando o braço está totalmente na posição horizontal. 

Fig. 9 – Prótese parcial repetindo os movimentos da mão e 

rotação do braço (punho). 

 

A prótese experimental é movimentada quase ao mesmo 

tempo em que o indivíduo movimenta seu braço, com 

um atraso de reposta na faixa de  0,5 a 1s nos ensaios 
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realizados. Além disso, é possível visualizar os 

movimentos em 3D utilizando a tecnologia OpenGL, 

conforme exemplo da Figura 10 (a prótese responde 

prontamente a esta simulação). 

 

Fig. 10 – Tela de visualização dos movimentos disponíveis do 

braço, de fechar e abrir a mão: mão aberta. 
 

4. Considerações Finais 
O objetivo deste trabalho foi estudar a integração de 

partes de um braço humano com um braço robótico 

(denominado de prótese experimental de mão) através 

dos sinais mioelétricos de uma pessoa. Para 

caracterização de movimentos de fechar e abrir a mão 

foi escolhido o valor r.m.s. do sinal, pois não está 

diretamente relacionado ao tempo de duração de cada 

EMG (janelamento) e, conseqüentemente, da freqüência 

de amostragem, ao contrário do iEMG, que é 

proporcional ao tempo de amostragem (exigiria uma 

normalização em tempo do sinal). Nos ensaios 

realizados, o nível r.m.s. do sinal da mão contraída ou se 

contraindo apresentou-se, no mínimo, 100% maior que 

o nível r.m.s. da mão em repouso. Sendo assim, foi 

possível estabelecer um limite entre as duas posições da 

mão: fechada e aberta. Um valor de 40% acima do nível 

r.m.s. máximo da mão em repouso mostrou-se ser o 

mais recomendado para diferenciação dos movimentos 

(valor limite). A duração dos m.u.a.p.s do sinal 

mioelétrico foi outra informação utilizada para 

caracterizar os movimentos da mão. Ensaios mostraram 

que ruídos e sinais indesejados poderiam mascarar o 

nível r.m.s., pois alguns apresentavam amplitude 

elevada. Também foi constatado que a maioria destes 

ruídos e sinais apresentavam uma curta duração, menor 

que 100ms, sendo assim, foi desenvolvido um algoritmo 

que identificava sua presença, impedindo uma 

interpretação errada do movimento da mão. 

Adicionalmente, também foi inserido sensores de 

aceleração, inclinação e giro, permitindo que a rotação 

do punho e a posição vertical do braço fossem 

conhecidas a partir das características de inclinômetro e 

do acelerômetro utilizado. Para demonstração real dos 

movimentos, foi construída uma prótese parcial da mão 

e do punho de um braço utilizando servomotores, cujo 

tempo de atraso entre o movimento do indivíduo e a 

resposta à prótese ficou na faixa de 0,5 e 1s (tempo 

necessário para a análise do sinal). Na continuação deste 

projeto, além da integração e correlação de sinais de 

EEG para controlar a prótese, o pacote computacional 

desenvolvido será otimizado para reduzir o tempo de 

resposta do sistema.  
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Resumo 
Esta pesquisa teve por objetivo o desenvolvimento de 

um protótipo de bancada de uma prótese para membros 

superiores multifunção, que no futuro virá a substituir a 

mão natural na realização de algumas determinadas 

tarefas diárias do usuário. Esta prótese será totalmente 

antropomórfica e constará de meios de realimentação 

tátil das informações de força aplicada pela prótese ao 

objeto e sua temperatura para o paciente, suprindo assim 

uma das carências das próteses convencionais ou em 

desenvolvimento. Ela terá incorporada na sua 

construção sensores diversos para realizar as funções 

propostas e uma programação que será capaz de 

interpretar os sinais mioelétricos do paciente, utilizados 

como sinais de comando. No estágio em que se 

encerrou, esta pesquisa disponibilizou um protótipo de 

bancada da prótese para testes dos mecanismos, 

sensores e dispositivos de realimentação de informações 

táteis a fim de verificar na prática os resultados teóricos 

obtidos nos trabalhos que originaram esta pesquisa. Ao 

final deste artigo, são mostrados então tais resultados, 

bem como a construção deste protótipo. 

 

1. Introdução 
A principal atividade realizada neste trabalho foi a 

concepção, elaboração, construção e montagem do 

protótipo de bancada da Mão de São Carlos (PB), tendo 

como base o protótipo do dedo desenvolvido [1-4], cujo 

dimensionamento foi tema principal de pesquisa 

anterior [1]. A Mão de São Carlos é o objetivo final de 

uma pesquisa visando o desenvolvimento de uma 

prótese antropomórfica multifunção para membros 

superiores [2]. Para isso, todo o processo de criação, 

bem como de desenho em ambiente CAD, foi voltado 

para a construção do PB através do processo de 

prototipagem rápida por sinterização seletiva a laser 

(SLS), conforme [5,6]. 

Ao final, obteve-se o PB montado em uma plataforma 

móvel, utilizando-se uma interface amigável e 

comercial, que será uma importante ferramenta para 

estudos dos mecanismos, sensores, atuadores e sistemas 

de realimentação das informações táteis, visando tanto o 

aprimoramento das próteses existentes como a criação 

do protótipo final da Mão de São Carlos para estudos 

clínicos. 

 

2.  Concepção e Desenho do Protótipo de 
Bancada 

O primeiro passo para a construção de um dispositivo 

antropomórfico, premissa básica e inicial do projeto, foi 

a obtenção de imagens de tomografia computadorizada 

de um voluntário para auxiliar na construção da palma 

da mão do PB. Após o procedimento adotado, obteve-se 

um corpo sólido, tridimensional (figura 1) [5], que foi 

tratado de forma a possibilitar a passagem dos diversos 

cabos que transmitirão os movimentos dos motores para 

os dedos e a própria fixação destes. Posteriormente, foi 

acrescentado no desenho da palma uma tampa de acesso 

traseira para possibilitar a montagem dos dedos e a 

passagem dos cabos de transmissão e dos fios 

provenientes dos sensores, conforme será visto adiante. 

 

 
Fig. 1. Diversos planos utilizados para a confecção do desenho 

3D da palma da mão. 

 

Como pode-se observar na figura 1, a palma da mão, 

obtida por intermédio de imagens de tomografia 

espaçadas de 6mm, não proporciona uma superfície 

totalmente livre das imperfeições ilustradas. Estas 

imperfeições foram removidas do protótipo final, como 

será visto adiante. Deve-se salientar que se procurou 

posicionar o polegar um pouco oposto, a fim de facilitar 

o mecanismo de preensão. Buchas de latão foram 

inseridas nos mancais para evitar o desgaste do material 

da SLS, bem como foi instalado um eixo com duas 

polias para redirecionar os cabos de transmissão do 

polegar no protótipo final. 
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Em paralelo, foram desenhados os elementos protetores 

das falanges (EPF) [6]. A finalidade dos EPFs é, além 

de fornecer uma forma antropomórfica aos dedos, servir 

de proteção e suporte para os sensores e suprir de canais 

para a passagens dos fios dos mesmos.  

A base para a construção dos EPF foi o protótipo 

existente do dedo, confeccionado em alumínio [1,2]. 

Esta estrutura foi a base de projeto, conforme é 

demonstrado em [6]. A partir das medidas dos dedos 

(polegar, indicador e médio), da relação de sensores que 

cada dedo teria e do espaço disponível, levando-se em 

consideração um mecanismo antropomórfico, foram 

desenhadas todos os EPFs também tendo em vista que 

seriam fabricados com a mesma tecnologia SLS [6]. 

A escolha do processo de prototipagem rápida por SLS 

foi principalmente feita devida à complexidade dos 

EPFs, pois possuem diversos canais internos que 

impossibilitariam sua obtenção fazendo-se meio de 

outra tecnologia de manufatura. Maiores detalhes sobre 

a construção dos EPFs podem ser vistos em [6], e os 

sensores que deverão ser alocados em toda a mão [2] 

podem ser vistos na tabela 1. 

 

Falange/palma 

Sensor de 

posição 

angular 1 

Sensor de 

posição 

angular 2 

Sensor de força 
Sensor de 

temperatura 
Sensor de 

deslizamento 

Falange distal  

do polegar 
não não SIM SIM SIM 

Falange média 

do polegar 
não SIM não SIM não 

1o metacarpiano SIM não não não não 

Falange distal  

do indicador 
não não SIM SIM SIM 

Falange média 

do indicador 
não SIM SIM SIM não 

Falange proximal 

do indicador 
SIM não não SIM não 

Falange distal  

do médio 
não não SIM SIM não 

Falange média 

do médio 
não não SIM SIM não 

Falange proximal 

do médio 
não não não não não 

Palma da mão não não SIM não não 

Tabela 1. Alocação dos sensores encolhidos na mão e 

dedos. 

 

Com a tabela 1 foi possível desenhar todos os EPFs, 

visto que todos os canais para as passagens de sensores 

e fios e demais cavidades foram então determinadas [6] 

em função das dimensões dos sensores escolhidos [2], 

lembrando que sempre sensores distais terão seus fios 

passando pelas falanges mais proximais em relação à 

eles. A figura 2 ilustra como deveria ser a montagem 

dos dedos indicador e médio tendo em vista as 

observações citadas. 

 
Fig. 2. Montagem virtual dos EPFs dos dedos indicador e 

médio e sua estrutura de alumínio. 

 

De posse dos desenhos de todos EPFs e da palma da 

mão, partiu-se para execução do suporte da mão, cuja 

função é fornecer uma estrutura que fixe a mão e ao 

mesmo tempo demonstre uma aparência que lembre o 

antebraço. Esta estrutura deveria ser fixa também, e com 

todos estes elementos montados, o PB estaria completo 

para execução e futuros testes. Escolheu-se uma base 

simples, de seção elíptica, que terminaria no punho da 

PB. Esta estrutura deveria ter, a exemplo da palma da 

mão, tampas de acesso para facilitar a montagem e 

manutenção da PB, ao mesmo tempo que um suporte 

para fixação de fios, cabos, sensores e possíveis 

atuadores. Neste suporte deveriam também ser alocados 

espaços para fixação dos módulos de realimentação das 

informações táteis de temperatura e força [2]. Para isso, 

foram feitos duas cavidades da parte lateral, visando a 

fixação dos módulos peltier [2] de menor potência e 

uma cavidade na parte anterior para a fixação do 

módulo de potência maior [2]. Do outro lado, uma 

cavidade foi projetada para a fixação do balão de 

realimentação da força [2] exercida pela mão ao fixar 

qualquer objeto (figura 3). Como estes sistemas são 

fixados no suporte de modo que ficam com suas 

superfícies ativas à mostra, ficam com o acesso 

facilitado para o toque das mãos de qualquer pessoa e 

assim para a execução de vários testes. É fato que na 

prótese final estes sistemas ficariam em contato com o 

coto do paciente, mas como o PB é projetado para ser 

usado fixo, sobre uma mesa, então esta opção de 

alocação se justifica. 

 
Fig. 3. Vistas em perspectiva explodida do suporte da mão 

artificial.  

 

A escolha de dois sistemas de realimentação de 

temperatura deve-se ao fato que serão feitos diversos 

testes com os mesmos. Ele pode ser usado alterando a 

direção da corrente para o aquecimento ou o 

resfriamento da superfície em contato com a pele, 

usando assim apenas um módulo (no caso do módulo 

frontal) ou determinando que um módulo apenas 

aquecerá a face em contato com a pele e o outro apenas 

resfriará a mesma face (módulos laterais). De acordo 

com os testes de consumo, eficácia e comportamento, 

um ou outro sistema será escolhido. 

Todos os fios dos módulos, bem como o tubo de 

borracha que infla o balão são internos à estrutura do 

suporte, justificando assim sua construção através do 

método de SLS. Todas as tampas possuem travas 

flexíveis, já prevendo sua utilização mais funcional. 
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3. Construção e Montagem do Protótipo de 
Bancada 

Todas as peças descritas no item anterior foram 

construídas através do método de prototipagem rápida 

de peças [7-9] por sinterização seletiva a laser em 

parceria com o Centro de Pesquisas Renato Archer, 

Ministério da Ciência e Tecnologia (CenPRA), por 

intermédio do Laboratório de Tecnologia para 

Desenvolvimento de Produto (LTDP).  

O produto obtido mostrou possuir excelentes qualidades 

mecânicas, comparado com os outros produtos obtidos 

por métodos similares. Na figura 4.a os EPFs podem ser 

vistos, em detalhes e já montados na estrutura de 

alumínio dos dedos. Na figura 4.b é mostrada uma vista 

posterior da mão com os dedos montados. A figura 4.c 

mostra uma imagem do suporte da mão, com suas 

tampas em destaque. 

 

b 

a c 
Fig. 4. Detalhes do protótipo da mão e do suporte obtido por 

SLS. 

Os protótipos obtidos foram satisfatórios e suas 

características físicas foram respeitadas, de acordo com 

os desenhos fornecidos, fornecendo encaixes precisos e 

sem a necessidade de ajustes, com pequenas exceções 

devido a erros de projeto. Quanto ao suporte, os 

dispositivos que farão com que o paciente receba as 

informações táteis foram bem encaixados (figura 5), de 

forma que vários testes poderão ser realizados sem 

maiores problemas de ajustes, e com uma manutenção 

facilitada. 

 

a b 
Fig. 5. Detalhes do suporte. a) Balão inserido no suporte; b) 

módulos de efeito Peltier e seus respectivos encaixes. 

 

Após a obtenção das peças por SLS, estas foram 

tratadas de forma a poder receber um acabamento que 

possibilitasse a aplicação de uma pintura, pois o 

material é poroso e com este acabamento final o PB 

poderá ser facilmente limpo após o uso, caso necessário.  

Tendo sido pintado, foram instalados os sensores na 

mão artificial e o PB foi montado e fixo sobre uma 

plataforma onde posteriormente foram inseridos os 

atuadores e o circuito de interface/controle. Esta 

plataforma tem uma forma de caixa, construída em 

madeira e possibilita o transporte e a manipulação do 

PB satisfatoriamente, de maneira simples e segura, 

proporcionando uma maior flexibilidade e uma base 

estável ao PB, que poderá ser girado em 90 graus, por 

exemplo, para simular a preensão de peças, e por sua 

vez, os testes dos diversos sensores instalados.  

 

4. Ligação dos Sensores, Atuadores, Demais 
Sistemas e Testes 

De acordo com a tabela 1, foram instalados todos os 

sensores na mão do PB, que podem ser vistos nas 

figuras 6 e 7. 

 

a b 
Fig. 6. Mão de São Carlos. a) vista anterior; b) vista posterior. 

 

a b c 
Fig. 7. Detalhes dos sensores. a) sensores dos dedos indicador 

e médio; b) sensores do polegar; c) detalhe do interior do PB. 

 

Na figura 6.a é visível o sensor de força do tipo FSR [2] 

instalado na palma da mão. Este sensor foi escolhido, 

pois tem uma grande área e possibilitará um bom 

contato com o objeto manipulado quando a prótese 

estiver funcionando utilizando-se da garra de força (que 

dependendo do objeto pode assumir uma função de 

garra palmar). Todos os demais sensores (ver tabela 1) 

tiveram seus terminais soldados com um “flat cable”, 

que por sua vez foi soldado à um conector do tipo DB25 

fêmea, preso junto à lateral da base do PB. Da mesma 

forma os módulos Peltier citados (figura 5.b) também 

tiveram seus conectores soldados ao mesmo conector. 

Sobre a ausência dos sensores de posição angular, 

consulte o próximo item. 

Para o acionamento mecânico deste primeiro protótipo 

foi usado um kit educacional de robótica, o Robix RCS-
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6 [2], com a finalidade de simplificar a montagem e 

controle do PB, a exemplo do que foi utilizado para a 

construção do protótipo do dedo [1, 2]. 

O acionamento dos dedos foi feito então através de 4 

servomotores do tipo RC, controlados via um programa 

executado em um microcomputador e um adaptador 

RCS-6, provenientes do kit Robix citado acima. A 

escolha deste kit para o acionamento adiantou o 

andamento da pesquisa, visto que para se usar os 

motores escolhidos originalmente, teria-se que projetar 

uma interface de controle e acionamento própria, o que 

demandaria de tempo e recursos demasiados.  

O programa que acompanha o kit Robix é de fácil 

manuseio e pode ser integrado com outros programas 

executados no sistema operacional Windows. A escolha 

de 4 servomotores se justifica devido ao fato de 

existirem os acoplamentos cinemáticos interfalangianos 

[1, 11, 12], que permitem que os movimentos da falange 

distal sejam dependentes dos movimentos da falange 

média. Com isso, o movimento de um dedo (sem fazer 

uso da abução e abdução) pode ser simplificado pelo 

uso de dois atuadores: um para o movimento de flexão e 

extensão da falange proximal e outro para a falange 

média. 

No caso específico, os movimentos dos dedos indicador 

e médio estão também acoplados, de maneira que 

apenas dois servomotores são suficientes para executar 

os movimentos escolhidos para cada dedo (polegar) ou 

conjunto de dedos (indicador e médio). Assim, com 

apenas estes 4 graus de liberdade, é possível realizar 

vários movimentos antropomórficos. Todos os 

conectores (dos sensores, RCS-6 e alimentação) foram 

então fixos na lateral da base do PB, como se pode 

observar na figura 8, onde é mostrada a montagem total 

do PB da Mão de São Carlos, ligado a um 

microcomputador. 

 

 
Fig. 8. Montagem total do PB. 

 

5.  Testes com os mecanismos. 
O mecanismo adotado tem a forma bem antropomórfica 

(figura 9), com algumas restrições. As pequenas falhas 

são frutos de irregularidades oriundas do desenho 

original e podem ser corrigidas mudando o método de 

desenho da palma da mão: no lugar de se usar fatias e 

interpolar o modelo tridimensional, talvez o melhor 

método seja utilizar um programa de interface entre a 

tomografia e o programa de CAD, semelhante ao usado 

pelo CenPRA para criar modelos em 3D através de 

prototipagem rápida para simular cirurgias 

bucomaxilofaciais  [8]. Ainda neste sentido, o polegar 

ficou com um tamanho um pouco maior do que deveria, 

mas isto se refere a problemas de ajuste entre a haste da 

sua falange distal e o seu EPF. 

 

 
 

a b 
Fig. 9. Mão de São Carlos com elementos de borracha 

imitando os dedos e protegendo os sensores. 

 

A atual configuração não permitiu que os sensores de 

posição angular fossem instalados, por dois motivos: O 

primeiro é que a caixa de interface do sensor escolhido 

[2] é demasiadamente grande para ser instalada no 

interior do PB. Uma boa solução para este caso é 

confeccionar um sensor dedicado a este uso, com um 

comprimento maior da fibra óptica [2] de forma que 

todo circuito de tratamento seja localizado no interior do 

então suporte (no soquete da prótese, no caso clínico 

futuro). O segundo problema é que este sensor deve 

passar na linha neutra do dedo, e os resultados práticos 

da montagem não permitiram que isso fosse possível 

(espaço limitado na lateral do dedo e sua forma semi-

cônica). Sendo assim, pequenas alterações no projeto 

deverão ser feitas no futuro para que estes 

inconvenientes sejam sanados. 

Outro problema encontrado foi em relação ao 

posicionamento do polegar. Sua orientação um pouco 

oposta facilitou o mecanismo de pinça, porém ele 

deveria ser deslocado alguns graus proximalmente em 

relação ao plano anatômico transverso para que 

efetivamente sua ponta distal pudesse ficar entre os dois 

dedos (indicador e médio) durante a execução da pinça 

tridital, pois isto não ocorre no PB construído. Este 

problema possivelmente seria resolvido usando o 

programa desenvolvido pelo CenPRA [8], citado 

anteriormente. 

Apesar das falhas observadas durante a montagem, a 

Mão de São Carlos é capaz de executar as funções para 

as quais fora projetada. As figuras 10 e 11 mostram, o 

PB executando as funções para que fora determinado 

[2]. 
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a b 
Fig. 10. Mão de São Carlos a) executando uma pinça tridital; 

b) executando uma preensão lateral (ou garra composta). 

 

a b 
Fig. 11. Mão de São Carlos executando uma garra de força. a) 

objeto com grande diâmetro; b) objeto com diâmetro menor. 

 

Os problemas encontrados durante a montagem do 

mecanismo foram os mesmo encontrados anteriormente 

com o protótipo do dedo e são os problemas tradicionais 

que sempre ocorrem em mecanismos que envolvem a 

transmissão de movimentos por intermédio de cabos 

flexíveis e polias. Em alguns pontos existe atrito em 

demasia, que pode ser solucionado através do ajuste das 

peças mecânicas (aumentando as folgas, ou diminuindo 

as interferências) e através de lubrificação. A falta de 

atrito também é um problema no que se refere à 

transmissão de movimentos entre os servomotores e as 

falanges. No ponto de contato entre as polias motrizes e 

os cabos este atrito deve ser maior, que pode ser 

incrementado caso haja estrias na face da polia. Para 

tensionar os cabos foi escolhido um esticador usado em 

aeromodelismo, que reduz significativamente os 

problemas causados pela falta de atrito entre cabos e 

polias motrizes.  

Com estes pequenos ajustes listados será possível que o 

PB execute os movimentos propostos de maneira 

satisfatória. No PB foram encontrados apenas estes 

problemas no que concerne a parte mecânica, mas que 

são passíveis de serem corrigidos. 

Com estes pequenos ajustes listados será possível que o 

PB execute os movimentos propostos de maneira 

satisfatória. Nas figuras 12, 13 e 14 podem ser 

observados, em “frames”, os movimentos de 

fechamento da mão para as três funções que o PB se 

destina a executar. 

 

   
1 2 3 

   
4 5 6 

Fig. 12. Sequência de movimentos da Mão de São Carlos 

executando uma pinça tridigital. 

 

 

 

   
1 2 3 

   
4 5 6 

Fig. 13. Sequência de movimentos da Mão de São Carlos 

executando uma garra de força. 
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1 2 3 

   
4 5 6 

Fig. 14. Sequência de movimentos da Mão de São Carlos 

executando uma preensão lateral (ou garra composta). 

 

6. Conclusões 
De acordo com os resultados mostrados neste artigo, a 

aparência da Mão de São Carlos será totalmente 

antropomórfica quando, após construídas seguindo os 

princípios do protótipo, anulando suas restrições, for 

confeccionada para ela uma luva cosmética, semelhante 

às usadas para próteses estáticas existentes. A única 

restrição é que esta luva não poderá influenciar nos 

movimentos da Mão, bem como no funcionamento dos 

seus sensores. Para isto, a luva deverá ser feita de 

material bem maleável, talvez de silicone ou algum 

material similar. A própria luva pode fazer com que os 

dedos anular e mínimo executem algum tipo de 

movimento, dependendo de sua rigidez mecânica. Estes 

dedos passivos podem ter alguma função, por exemplo 

fazendo uso de arames internos onde o paciente possa 

moldá-los de acordo com sua necessidade. 
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Resumo 
Ligas monocristalinas de Cu-Al-Ni com memória de 

forma são largamente exploradas com propósitos 

comerciais. Uma futura e importante aplicação destas 

ligas está no campo das próteses humanas. Porém, 

devido a sua baixa resistividade, a estimulação elétrica 

sob o Efeito de Memória de Forma (EMF) é uma das 

desvantagens. Entretanto, a construção de um atuador 

com EMF de um monocristal de Cu-Al-Ni com a 

capacidade de armazenar energia pode ser utilizado para 

minimizar estas desvantagens. Sendo assim, para 

minimizar o tempo de resposta desta liga, um 

procedimento de pré-aquecimento foi desenvolvido e 

testado. Os resultados mostraram as vantagens do pré-

aquecimento com a redução do tempo de resposta para 

valores aceitáveis no uso de próteses humanas. 

 

1. Introdução 
A produção e caracterização das Ligas com Memória de 

Forma (LMF) tem sido desenvolvida de forma 

significativa nos últimos quinze anos. Sua aplicação 

como músculo artificial é complexa e envolve áreas 

multidisciplinares. Pons et al. [1] descreve que as 

propriedades de performance, armazenamento de 

energia, potência, autotravamento, ruído e segurança 

são importantes para um atuador de próteses de 

membros superiores antropormóficas. Em se tratando 

das ligas de Cu-Al-Ni, o EMF ocorre pela mudança na 

temperatura ou pela aplicação de uma tensão externa. 

Tanto a temperatura da transformação reversível quanto 

a tensão de indução reversível podem ser alteradas 

conforme a composição química da liga [2]. Além disso, 

algumas propriedades relativas ao comportamento 

mecânico são melhores quando comparadas com as 

ligas de LMF de Ni-Ti [3,4]. 

O EMF é uma característica do grupo de materiais que 

retornam a sua forma original, após uma deformação, 

através de uma aquecimento apropriado. Soares e 

colaboradores [5] estudaram os métodos de 

aquecimento por convecção e efeito Joule em LMF a 

base de cobre. O primeiro apresenta boa recuperação em 

tempos longos, e para o último a recuperação é rápida 

porém parcial. 

O objetivo deste trabalho é investigar a possível 

aplicação de ligas monocristalinas de Cu-Al-Ni como 

um atuador para permitir a abertura e o fechamento da 

mão (Fig. 1). A ativação poderá ser feita por sensores de 

movimentos ou sensores de sinais elétricos nervosos 

[6,7]. 

 

2. Materiais e Métodos 
Os estudos foram realizados com um monocristal de 

Cu-Al-Ni fabricado pelo Memory Crystals Grup, São 

Petersburgo, Rússia. A composição química 

semiquantitativa foi realizada com o auxílio do 

microscópio eletrônico de varredura JEOL JFM 580-LV 

do IME. 

Com atenção aos resultados de Soares e as medições de 

Santos [8], optou-se por envolver a amostra com uma 

resistência elétrica em forma de espira com o objetivo 

de utilizar o efeito Joule para aquecer por condução a 

LMF. 

A Fig. 2(a) mostra o aparato experimental. As diferentes 

posições para a extremidade móvel da amostra são 

esquematicamente mostradas na Fig. 2(b). P0, P1 e P2 

referem-se a posição inicial livre de carga, posição 

inicial do carregamento e final do carregamento, 

respectivamente. O intervalo entre P0 e P1 (40 mm) foi 

utilizado para o pré-aquecimento com carga de ajuste de 

100 g e corrente de aquecimento da espira elétrica de 

0,8 A. O comportamento dinâmico foi observado entre 

os pontos P1 e P2 distantes 30 mm, correntes de 

aquecimento de 1, 1,2 e 1,4 A permutados 

randomicamente com cargas de 100, 300 e 600 g.  

 

3. Resultados 
A Tabela 1 mostra a composição química da amostra 

usada no presente estudo. As temperaturas de 

transformação podem ser alteradas com a composição 

química e desta forma pode-se optar pela adição de um 

quarto elemento [9] ou pela manipulação dos teores aqui 

encontrados. 

 

Elemento % Atômica % Massa 

Cobre 85,98 91,38 

Alumínio 4,32 4,24 

Níquel 9,70 4,38 
Tabela 1.  Resultados da análise química da liga de Cu-Al-Ni. 
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Fig. 1. Prótese convencional com (a) motor-redutor e (b) atuador de LMF. 

 

 

 
Fig. 2. Atuador experimental de LMF: (a) montagem experimental; (b) desenho esquemático em 3-D; (c)-(e) três posições para a 

atuação com garra. 

 

A velocidade da extremidade livre de carga no pré-

aquecimento é de 5mm/s. A Fig. 3 mostra o tempo de 

resposta e a velocidade de deslocamento em função da 

potência de entrada para diferentes cargas. Foi 

observada na Fig 3(a) que para o tempo de resposta ser 

de 1 segundo é necessário uma potência de 24W.  

Para este protótipo a eficiência (η) obtida é menor que 

0,1% como calculado pela Equação 1. 
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onde PM, PE  são a potência mecânica e elétrica, (P1 - 

P2) = 0,03 m, g = 9,8 m/s
2
 e R = 9,4 Ω referem-se à 

distância para o comportamento dinâmico, aceleração 

da gravidade e resistência elétrica, m, t e l são a massa 

de carregamento, tempo de resposta e corrente de 

aquecimento, respectivamente. 
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Fig. 3. Comportamento dinâmico do atuador para diferentes 

pesos em função da potência de entrada para aquecimento: (a) 

tempo de resposta e (b) velocidade de deslocamento. 

 

 

 

 

 

4. Conclusões 
Embora a atuação envolva três estágios: elétrico, 

térmico e mecânico, um melhor comportamento 

dinâmico é auxiliado pelo aumento da potência de 

entrada. Sem o pré-aquecimento o tempo de resposta 

pode chagar a 12 minutos. Com o pré-aquecimento e 

trabalhando com as mesmas massas este tempo pode ser 

reduzido a poucos segundos, como mostra a Fig. 3(a). 

As temperaturas de transformação são sensíveis à tensão 

aplicada e sendo assim, cuidados devem ser tomados no 

projeto do atuador em se tratando de condições 

específicas de tensão e temperatura de trabalho. 

A eficiência pode e deve ser melhorada ao enfatizar  a 

redução da energia dissipada durante as etapas do 

comportamento dinâmico. 
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Resumen 
En el área de la robótica de rehabilitación hay una 

carencia de dispositivos capaces de aplicar fuerzas entre 

segmentos de la cadena cinemática del miembro 

superior. Estos dispositivos son de gran utilidad en la 

ayuda de personas discapacitadas y/o con debilidad 

muscular. En este artículo presentaremos el 

exoesqueleto robótico llamado WOTAS (Wearable 

Orthosis for Tremor Assessment and Suppression) que 

es capaz de aplicar fuerzas internas dinámicas, es decir, 

sin ninguna referencia externa, sobre el miembro 

superior y será la plataforma utilizada para la evaluación 

de las estrategias de control para la supresión del 

temblor. En este articulo describiremos en detalle el 

concepto general del exoesqueleto WOTAS, destacando 

sus características especiales y el diseño / selección de 

los componentes del sistema. Al final, se presentarán los 

resultados de la evaluación del dispositivo en pacientes. 

 

1. Introducción 
El interés de la comunidad científica por los 

denominados Robots de Rehabilitación crece a cada 

año. Uno de los aspectos más específico e importante 

del área de la robótica de rehabilitación es la interacción 

intrínseca entre el ser humano y el robot. Esta 

interacción posee dos puntos clave: 

1. Una interacción cognitiva por la cual el ser humano 

es capaz de controlar el robot mientras que el robot 

transmite una realimentación al ser humano. 

2. Una interacción biomecánica relacionada a la 

aplicación de fuerzas controladas entre el ser 

humano y el robot. 

Por un lado, un ejemplo típico de interacción cognitiva 

es el desarrollo de prótesis robóticas artificiales 

controladas por señales EMG del usuario. En este caso, 

las señales mioeléctricas del usuario son utilizadas en la 

generación de comandos para el control de las prótesis 

activas inteligentes. La realimentación de fuerza en este 

caso puede darse de diversas maneras, [1]. Por el otro 

lado, un ejemplo clásico de la interacción biomecánica 

entre el ser humano y un exoesqueleto es la 

compensación funcional de la marcha humana. En este 

caso, el exoesqueleto robótico proporciona 

compensación funcional para dar soporte a la marcha 

humana, como por ejemplo,en la estabilización del paso. 

Un exoesqueleto es un mecanismo estructural externo 

cuyas articulaciones se corresponden con las del cuerpo 

humano. Se adapta a una persona de modo que el 

contacto físico entre el operador y el exoesqueleto 

permite una transferencia directa de potencia mecánica 

y señales de información. Igualmente, debe 

proporcionar una interfaz efectiva entre la estructura 

mecánica y el miembro superior teniendo en cuenta las 

características del tejido blando del sistema muscular, 

[2].  

Además de medicación, programas de rehabilitación e 

intervenciones quirúrgicas; la aplicación de cargas 

biomecánicas sobre el movimiento tembloroso ha 

demostrado ser una técnica capaz de suprimir los 

efectos del temblor en el cuerpo humano, [3]. Basados 

en este principio, el desarrollo de ortesis ambulatorias 

no invasivas de miembro superior se presenta como una 

solución prometedora para los pacientes que no pueden 

beneficiarse del uso de medicamentos para la supresión 

del temblor. Una ortesis es definida como un dispositivo 

médico aplicado exteriormente a un segmento del 

cuerpo humano con el fin de establecer algún tipo de 

compensación funcional. En el caso de la reducción del 

temblor, la ortesis debe ser capaz de aplicar cargas 

viscosas e/o inerciales, así como fuerzas contrarias el 

movimiento del brazo, sobre el movimiento de algunas 

articulaciones del miembro superior. Como un 

dispositivo ambulatorio, las ortesis deben exhibir una 

serie de características estéticas, cosméticas y 

funcionales [5]. Las características estéticas y 

cosméticas están directamente relacionadas al tamaño, 

peso y apariencia del dispositivo ortésico. La 

funcionalidad del dispositivo está más relacionada a un 

compromiso necesario entre el par, la velocidad y el 

ancho de banda requeridos al sistema. Además de su 

robustez en operación. 

El proyecto DRIFTS empezó en abril de 2002 con el 

principal objetivo de validar el concepto de supresión 

activa del temblor patológico a través de ortesis 

ambulatorias [4]. En el marco del proyecto DRIFTS fue 

desarrollado el dispositivo WOTAS (Wearable Orthosis 

for Tremor Assessment and Suppression) que es un 

exoesqueleto robótica capaz de aplicar fuerzas internas 

dinámicas, es decir, sin ninguna referencia externa, 

sobre el miembro superior y será la plataforma utilizada 

para la evaluación de estrategias de control para la 

supresión del temblor mediante la aplicación de cargas 

biomecánicas. En este articulo describiremos en detalle 

el concepto general de WOTAS, destacando sus 

características especiales y el diseño / selección de los 
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componentes del sistema. También se describirán dos 

nuevas estrategias de control para la supresión del 

temblor. Al final, se presentarán los resultados 

obtenidos en las pruebas clínicas del dispositivo 

presentado.  

 

2.  WOTAS 
El objetivo del exoesqueleto WOTAS es proporcionar 

una plataforma para evaluación de estrategias de control 

para la cancelación del temblor mediante dispositivos 

ortésicos. Además, constituye una herramienta de 

evaluación y diagnóstico de datos de pacientes 

temblorosos bajo o sin los efectos de las estrategias de 

supresión del temblor. 

Las ortesis posturales o pasivas representan la forma 

común de actuación de las ortesis del miembro superior, 

que tiene como principal objetivo preservar la posición 

funcional de la mano. En el caso del proyecto DRIFTS, 

la ortesis facilita la interfaz entre el sistema de supresión 

del temblor (sin referencia externa) y el miembro 

superior. Además proporcionan una estructura rígida 

para fijación de los sensores y actuadores. 

2.1 Estructura mecánica 
Las características intrínsecamente dinámicas del 

temblor hacen que los sistemas ortésicos convencionales 

del mercado fallen a la hora de suprimir el temblor pues, 

en estos casos, las ortesis tienden a perder su 

alineamiento con el cuerpo en lugar de suprimir el 

temblor. Esta pérdida del alineamiento puede ser 

explicada por el hecho de que cuando la ortesis intenta 

aplicar fuerzas sobre el brazo los soportes de fijación 

tienden a rotar sobre su propio eje [5]. Por ese motivo 

en el marco del proyecto DRIFTS se planteó el 

desarrollo de un sistema ortésico con características 

específicas para la aplicación de fuerzas dinámicas 

sobre el brazo. La fijación de la ortesis sobre el 

miembro superior es fundamental pues permite aplicar 

fuerzas distribuidas a lo largo de los diferentes 

segmentos corporales implicados. Por otro lado, para 

que los elementos dinámicos desarrollen su acción, es 

necesario disponer de una base, o estructura rígida (la 

propia ortesis), que sirva de punto de aplicación de 

aquellas fuerzas externas que provocan el efecto 

dinámico. 

La plataforma WOTAS fue diseñada para las 

articulaciones del codo y de la muñeca, de manera que 

permita la aplicación de diferentes estrategias de control 

sobre los movimientos de flexo-extensión del codo, 

flexo-extensión de la muñeca y pronación- supinación 

del antebrazo [5]. Por tanto, el exoesqueleto debe ser 

ajustable ó adaptable con el fin de alinear sus 

articulaciones con los centros de rotación de las 

articulaciones del codo y de la muñeca. 

El diseño mecánico de las articulaciones relacionadas a 

la flexo-extensión del codo y de la muñeca de WOTAS 

son similares a las soluciones ortésicas encontradas en 

el mercado y están basadas en el comportamiento 

fisiológico de estas articulaciones. La articulación del 

codo, así como la de la rodilla, es probablemente la 

articulación del cuerpo humano que más se asemeja a 

una articulación de rotación [5]. Esta articulación 

presenta un centro de rotación variable pero puede ser 

modelada a través de una simple articulación de 

rotación con centro de rotación fijo. El eje de rotación 

de la articulación del codo es localizado en la línea entre 

los dos epicóndilos. La muñeca es una articulación muy 

compleja pues está constituida por un número muy 

grande de huesos. Por lo tanto, el movimiento de flexo-

extensión de la muñeca no posee un eje de rotación 

determinado. Sin embargo, al igual que la articulación 

del codo, para efectos de modelado se puede considerar 

el movimiento de flexo-extensión de la muñeca como 

un movimiento rotacional puro con su eje de rotación 

alineado entre los huesos capital y lunal del carpo [5]. 

El diseño del sistema para el control del movimiento de 

prono-supinación del antebrazo es más complejo. El 

movimiento de prono-supinación del antebrazo es un 

movimiento rotacional del antebrazo sobre su eje 

longitudinal e involucra dos articulaciones que están 

mecánicamente conectadas: la articulación superior 

radio-cubital (que pertenece al codo) y la articulación 

inferior radio-cubital (que pertenece a la muñeca) [5]. 

La plataforma WOTAS controla el movimiento de 

prono-supinación mediante el control de la rotación de 

una barra paralela al antebrazo. Esta barra está fija 

proximalmente sobre el olecranon (punto B, Figure 3.1). 

De esta manera la barra está fijada a la posición del 

cúbito al nivel del codo. La fijación distal de la barra se 

realiza sobre la cabeza del radio. 

 
Fig. 1: Esquema para el control de la prono-supinación. 

Basado en las estimaciones de par y esfuerzos que la 

estructura del exoesqueleto debería soportar [5], el 

material seleccionado para la construcción de la 

estructura del exoesqueleto fue el duraluminio. Este 

material ha sido seleccionado por permitir la 

construcción de una estructura con bajo peso y con la 

suficiente rigidez para soportar los esfuerzos. 

Para determinar los puntos del miembro superior donde 

se aplicarían la fuerzas dinámica, es decir, los puntos en 

donde se colocarían los apoyos del brazo responsables 

por la interfaz entre los actuadores y el brazo, hay que 

respetar una serie de consideraciones biomecánicas y 

fisiológicas del miembro superior, entre las cuales están 

[5]: 1) La máxima presión que puede ser aplicada al 

cuerpo: las fuerzas sobre los tejidos del brazo deben 

mantenerse en límites aceptables, 2) Las restricciones 

del brazo con el fin de preservar la actividad normal, es 

decir, cómo aplicar las fuerzas compensatorias sobre el 

brazo sin comprometer los patrones fisiológicos de 

movimiento del miembro superior, particularmente para 
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codo y muñeca, y 3)  La interacción del dispositivo 

ortésico con el brazo, es decir, dónde serán aplicadas las 

fuerzas sobre el miembro superior y cómo la carga será 

transmitida a la persona para un confort óptimo. 

En el desarrollo de la estructura mecánica se han 

considerado diversos tipos de materiales para los 

elementos de sujeción o soporte entre el dispositivo 

ortésico y el brazo. Las condiciones mecánicas de estos 

elementos es crítica ya que se deben acoplar 

ergonómicamente al miembro superior y además la 

rigidez del material debe ser mayor que la rigidez de los 

tejidos subyacentes. Para se conseguir una buena 

fijación de la estructura se ha decidido por utilizar 

apoyos construidos de termoplástico. Con este tipo de 

material se obtiene apoyos que se adaptan a la 

morfología del brazo de cada usuario. Cada apoyo posee 

por lo menos tres puntos de apoyo por cada segmento y 

de esta manera se consigue evitar desalineamientos 

entre la ortesis y el miembro [5]. 

 
Fig. 2: Ilustración de los apoyos de WOTAS sobre el 

brazo de un paciente. 

2.2 Sensores  
El sistema aspira a constituir una herramienta de 

evaluación y diagnóstico de datos de pacientes 

temblorosos, por eso  está equipado con sensores 

cinemáticos (posición, velocidad y aceleración 

angulares) y cinéticos (fuerza de iteración entre la 

ortesis y el miembro superior). El análisis desarrollado 

para la selección de los sensores y actuadores entre las 

varias tecnologías candidatas está basado en el método 

de Dominic. Este método consiste en identificar las 

características de sensores relevantes para la 

monitorización del temblor. Las diferentes 

características son clasificadas de acuerdo con su 

relevancia como: “muy importante”, “importante” y 

“menos importante”. Finalmente, cada sensor es 

clasificado de acuerdo con su propiedad y el sensor con 

el mejor resultado es seleccionado. El análisis fue  

restringido a los siguientes sensores: goniómetros, 

giroscopios y acelerómetros. 

 

2.2.1. Giroscopios 
Siguiendo el análisis de Dominic, los giroscopios fueron 

seleccionados como tecnología para la medida 

cinemática del temblor [5]. Las principales ventajas de 

los giroscopios son que miden movimientos rotacionales 

(los movimientos humanos son rotacionales alrededor 

de las articulaciones), no son influenciados por la 

gravedad, las informaciones de frecuencia y amplitud 

son precisas en un largo rango de frecuencias, hasta DC 

(frecuencia cero), con una integración se obtiene la 

posición angular, con una derivación se obtiene la 

aceleración angular, poseen una alta relación de 

señal/ruido, influencian el movimiento natural del 

miembro. 

Se ha realizado un análisis de los giroscopios 

disponibles comercialmente y se decidió utilizar el 

giroscopio fabricado por Murata GYROSTAR ENC-

03J. Estos mismos giroscopios son utilizados para 

estabilización de imágenes en cámaras de vídeo, por lo 

que se espera que sean una buena alternativa para 

medida de la velocidad del temblor. 

  
Fig. 3: Giroscopios seleccionados para WOTAS. 

También fue desarrollada una electrónica para el 

tratamiento de la señal del giroscopio antes de su 

integración en el sistema de WOTAS. El circuito básico 

está compuesto por un filtro pasa banda con una 

frecuencia de corte entra 0.3Hz y 25 Hz. Este es el 

rango de frecuencias en que casi toda la energía del 

temblor se concentra, conforme a lo estudiado en 

nuestra revisión bibliográfica [3].  

 

2.2.2. Sensores de Fuerza 
Como sensor responsable de extraer las características 

cinéticas del movimiento tembloroso hemos 

seleccionado las galgas extensiométricas. Las galgas 

son responsables de la medida del par aplicado por los 

motores sobre la estructura de WOTAS, por lo tanto, 

éstas son montadas sobre la estructura de manera que 

miden solamente la fuerza perpendicular al eje del 

motor, de esta forma sus medidas no son influenciadas 

por fuerzas originadas en direcciones indeseadas.  

Las galgas extensiométricas están conectadas en un 

circuito de Puente de Wheatstone en una combinación 

de cuatro galgas activas (puente completo). Cuando una 

deformación es aplicada a las galgas, hay un cambio en 

el valor de las resistencias de las mismas y desbalancea 

el Puente de Wheatstone. Esto produce una señal de 

salida relacionada con el valor de la deformación.  

 

2.3 Actuadores 
A la hora de diseñar cualquier dispositivo ortoprotésico 

que trabajará en paralelo con el cuerpo humano para la 

supresión del temblor es de fundamental importancia la 

especificación de los actuadores. Una información 

fundamental para la selección de una tecnología de 

actuador es la cantidad de par y potencia requeridos por 

la aplicación.  Para obtener estos valores se ha realizado 

un estudio con varios pacientes [3]. Basado en los 

requerimientos presentados, una serie de actuadores 

fueron seleccionados como posibles tecnologías 

candidatas para la supresión del temblor [5]. Como en el 

caso de los sensores, el método de Dominic fue el 

método utilizado para la selección de la tecnología para 
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la supresión del temblor. Dentro de los actuadores 

estudiados hemos seleccionados algunos para el análisis 

que fueron: Polímeros electroactivos (EAPs), Fluidos 

electro y magneto reológicos (ERF-MRF), motores DC, 

Actuadores de memoria de forma (SMAs), músculos 

neumáticos y motores ultrasónicos. Los resultados del 

proceso de evaluación calificaron los motores ultra-

sónicos y los motores DC como soluciones para la 

activación del exoesqueleto. 

Se han realizado una serie de experimentos para la 

evaluación del funcionamiento de los motores 

ultrasónicos. La conclusión de nuestro proceso de 

evaluación de los motores ultrasónicos es que, a pesar 

de que los motores ultrasónicos ofrecen una serie de 

ventajas para el campo de la robótica de rehabilitación 

como por ejemplo su tamaño reducido y una operación 

silenciosa, no son los actuadores adecuado para la 

ortosis propuesta en esta tesis debido a su pobre 

respuesta a bajas velocidades lo que imposibilita su 

aplicación en nuestro sistema [5]. 

Debido a los problemas encontrados con los motores 

ultrasónicos, se implementó un nuevo dispositivo 

WOTAS utilizando motores de corriente continua como 

elemento de actuación. Los motores de corriente 

continua son uno de los más tradicionales y conocidos 

actuadores. Comercialmente existen mucho mas 

alternativas de actuadores de este tipo que para los 

motores ultrasónicos. Dentro de la enorme oferta del 

mercado, hemos seleccionado el motor de corriente 

continua EC 45 Flat de Maxon Motor, que es un motor 

DC plano sin escobillas, muy liviano, de tamaño 

reducido, que se adapta para aplicaciones ortésicas. Con 

el objetivo de acoplar la velocidad y el par del motor 

DC a los requerimientos de la aplicación, es necesario 

un reductor de velocidad para el sistema. Esto se ha 

llevado a cabo a través de un reductor harmonic drive. 

Estos reductores son reductores utilizados para 

aplicaciones espaciales y poseen una serie de 

características interesantes para nuestra aplicación: son 

compactos, livianos, y tienen alta relación de reducción 

y alto rendimiento mecánico. En particular, el reductor 

seleccionado para nuestra aplicación es el reductor 

harmonic drive HDF-014-100-2A distribuido 

comercialmente por Harmonic Drive Technologies, 

Nabtesco Inc. El sistema actuador configurado de esta 

manera es capaz de aplicar un par máximo de 8 N:m. 

Sin embargo el valor máximo de par está limitado 

electrónicamente a 3 N:m para garantizar la seguridad 

del usuario. La Figura 4 presenta la versión de WOTAS 

destinada a la articulación del codo (movimiento de 

flexión-extensión), la cual está implementada con 

motores de DC como elementos actuadores y acoplado 

al reductor de velocidad (harmonic drive). Igualmente 

se observan todos los elementos sensores sobre la 

estructura mecánica, así como la fijación de la ortesis al 

brazo de un paciente.  

 
Fig. 4: Articulación del codo de WOTAS activada por 

Motores DC. 

 

2.4 Arquitectura de control 
La arquitectura de control de WOTAS está compuesta 

por básicamente 3 componentes (Figura 5): 1) La ortesis 

en si, constituida de su estructura, sensores y  

actuadores, 2) Una unidad de control, responsable por la 

ejecución en tiempo real de los algoritmos para la 

supresión de temblor y la tarjeta de adquisición para la 

interfaz entre los sensores, actuadores y el controlador, 

3) Un ordenador remoto, que en nuestro caso ejecuta 

una aplicación desarrollada para realizar la interfaz 

entre todo el sistema y el médico que lo esté utilizando. 

El dispositivo WOTAS opera en tres modos distintos: 

1. Monitorización: En este modo de operación 

WOTAS se comporta como un sistema de medida y 

caracterización del temblor tanto cualitativa como 

cuantitativamente. De esta manera no ofrece 

oposición al movimiento del paciente, ya sea 

movimiento voluntario o tembloroso.  

2. Intervención Pasiva: En este modo WOTAS se 

comporta como un dispositivo capaz de amortiguar 

mecánicamente los movimientos de temblor, 

simulando la aplicación de viscosidad o inercia 

sobre el miembro superior para disipar las 

vibraciones originadas por el temblor y mejorar el 

movimiento voluntario del usuario. 

3. Intervención Activa: En este modo WOTAS suprime 

el temblor como un sistema dinámico, estimando en 

tiempo real las señales voluntarias y temblorosas del 

movimiento y generando señales de actuación 

proporcionales a la intensidad del temblor. 

 
Fig. 5: Arquitectura de control del exoesqueleto 

WOTAS. 
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3. Experimentos 
El objetivo principal de este capítulo es evaluar la 

capacidad del exoesqueleto en la supresión del temblor 

patológico de miembro superior. Para alcanzar este 

objetivo se ha definido un protocolo para la realización 

de los experimentos. Las pruebas fueron realizadas en 

dos países distintos. En la primera etapa de evaluación 

se realizaran la pruebas pre-clínicas y las pruebas fueron 

realizadas en el departamento de neurología del Hôpital 

Erasme en Bruselas, Bélgica. La segunda etapa, en que 

se realizaron las pruebas clínicas, fue realizada en el 

departamento de Neurología del Hospital General de 

Valencia, en España. El protocolo de los experimentos 

fue aprobado por los comités éticos de cada hospital 

donde se realizaron las pruebas. 

El funcionamiento del exoesqueleto WOTAS fue 

evaluado en 10 pacientes de enfermedades que 

provocan temblor. La patología de cada paciente fue 

previamente diagnosticada por un neurólogo del equipo 

del hospital utilizando la escala funcional de 

cuantificación de Faher et al. Entre todos los pacientes 

había un total de 7 del sexo masculino y 3 pacientes del 

sexo femenino. Todos los pacientes firmaron un 

consentimiento por escrito del protocolo de los 

experimentos. Además, autorizaron la utilización de los 

datos obtenidos durante la realización de los mismos 

para fines científicos. 

Durante los experimentos la única persona que conocía 

el modo de funcionamiento del exoesqueleto era el 

operador, es decir, el paciente, el fisioterapeuta y el 

médico no sabían si la ortesis estaba aplicando alguna 

estrategia, activa o pasiva, para la supresión del temblor 

o si estaba funcionando en modo libre o de 

monitorización. Esta fue la aproximación adoptada para 

la reducción de los efectos del Efecto Placebo sobre los 

resultados obtenidos en los experimentos [5]. 

 

3.1. Tareas de evaluación 
En el marco del proyecto y utilizando una base médica, 

se han seleccionado un conjunto de tareas que realizarán 

los pacientes en las pruebas de evaluación. Las tareas 

seleccionadas fueron: 1) Mantener los brazos estirados, 

2) Poner del dedo en la nariz, y 3) Mantener el miembro 

superior en reposo. 

Tres mediciones diferentes para cada tarea y para cada 

modo de funcionamiento de WOTAS deben ser 

realizadas para garantizar la repetibilidad de los datos. 

Igualmente, para cada una de las tareas se ha definido el 

tiempo que tarda su realización, el tiempo entre 

mediciones y un código de archivo específico para ser 

almacenado en el disco. El número total de repeticiones 

de las tareas fue seleccionado de modo que el tiempo 

total de la sesión de medida no superara 1 hora, así se 

evita la fatiga y el cansancio del paciente durante la 

realización de las pruebas. Durante los experimentos, el 

orden de aplicación de los distintos modos de 

funcionamiento de WOTAS fue generado por una 

secuencia aleatoria, así como el orden de las tareas. Con 

esta aproximación se reducen los efectos de aprendizaje 

y su influencia en el análisis de los datos obtenidos [5]. 
 

3.2. Análisis de los datos 
Los datos utilizados para el análisis provienen de los 

giroscopios ubicados en cada una de las articulaciones 

activadas por el exoesqueleto WOTAS. El valor de la 

salida de los giroscopios fue muestreado a una 

frecuencia de 2 kHz. Para su análisis los datos 

adquiridos fueron filtrados através de la utilización de 

un algoritmo suavizador de Kernel y una ventana 

gausiana con 51 puntos de ancho. La métrica 

seleccionada, R, para la evaluación del funcionamiento 

del exoesqueleto WOTAS es la relación entre la 

potencia espectral del movimiento del paciente con 

WOTAS operando en modo de monitorización, Pms, y 

el la potencia espectral del movimiento del paciente con 

WOTAS operando en los modos de supresión del 

temblor, Pmm , tanto pasivo como activo: 

 

De esta manera, la señal utilizada como referencia es la 

señal adquirida con WOTAS operando en el modo de 

monitorización, así la efectividad de la estrategia en la 

supresión del temblor está referida a este valor. De este 

modo conseguimos que ambas series temporales 

(monitorización y supresión) sean adquiridas mientras el 

usuario lleva la ortesis puesta y así podemos garantizar 

que la reducción del temblor es únicamente debido a la 

acción de las estrategias de supresión del temblor y no 

por el mero hecho del usuario ponerse la ortesis [5]. 

 

4. Resultados 
La figura 6 ilustra los resultados obtenidos del análisis 

de los datos generados durante las sesiones de medida. 

El eje y de la figura representa el valor de R en los 

diferentes experimentos con WOTAS operando en los 

modos de supresión del temblor, tanto activo como 

pasivo. La coordenadas del eje x están relacionadas con 

la potencia del temblor del paciente obtenida cuando 

WOTAS opera en el modo de monitorización. Los 

resultados muy diferentes de la media fueron quitados 

del análisis porque poseían muy poco valor estadístico. 

 
Fig. 6: Reducción del temblor con WOTAS. 
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A través de la figura 6 podemos verificar que el 

dispositivo ortésico posee un límite mínimo de 

supresión del temblor, es decir, si la densidad espectral 

del movimiento tembloroso es inferior a 0.156 rad2/s3 

el exoesqueleto WOTAS es ineficaz en la supresión del 

temblor. Esta densidad espectral de energía está 

relacionada a un temblor de amplitud moderada no 

perceptible por inspección visual. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede decir 

que el rango medio de reducción del temblor en el modo 

de funcionamiento activo esta entre 3.4% y 95.2 %, con 

un valor medio de reducción en la energía del 

movimiento tembloroso de un 81.2 %. Los resultados 

obtenidos también indican que cuando el exoesqueleto 

está funcionando en modo pasivo, el rango medio de 

reducción del temblor obtenido por el exoesqueleto 

WOTAS está entre 12.55% y 92.3% y el valor medio de 

reducción fue de 70.0 %. Los valores máximos de 

reducción del temblor fueron de 92.3% y 97.1% para las 

estrategias pasiva y activa, respectivamente. Cuando 

consideramos el efecto de la ortesis sobre el temblor, 

independiente de la estrategia aplicada, llegamos a una 

reducción media de 78.6% en la energía del movimiento 

tembloroso. La figura ilustra la reducción en la energía 

del temblor para un paciente con temblor esencial. 

Fig. 7: Energía del temblor con WOTAS operando en 

diferentes modos. 

5. Conclusiones 
En este capítulo se han evaluado los diferentes aspectos 

del exoesqueleto robótica WOTAS. Los resultados de 

las pruebas clínicas indicaron la viabilidad de la 

supresión ortésica del temblor. Ambas estrategias de 

control propuestas en el capítulo anterior, tanto activas 

como pasivas, fueron eficaces en la supresión del 

temblor patológico. En las pruebas clínicas se han 

alcanzado valores de reducción entre el 20% y el 98 %. 

También se ha detectado que cuanto más severo es el 

temblor mejor es el funcionamiento del exoesqueleto en 

la supresión del temblor.  En la evaluación de los 

usuarios de WOTAS como una solución ortésica para la 

supresión del temblor todos los pacientes coincidieron 

que el dispositivo es muy grande y no reúne las 

características estéticas y de funcionalidad. 
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Resumo 
Neste trabalho, é apresentado um manipulador 

teleoperado via TCP/IP usando uma Interface Cérebro-

Computador (ICC). Através de uma ICC trabalhando 

com potenciais relacionados a eventos (ERS e ERD), o 

usuário seleciona uma posição no espaço de trabalho do 

manipulador, e esta posição deve ser alcançada pelo 

manipulador. Um controlador de posição final é 

executado no PC remoto e quando recebe novas 

referências, calcula as ações de controle necessárias 

para que o manipulador atinja o ponto desejado. Um 

laço de bio-realimentação é fechado através de uma 

interface visual, permitindo que o usuário visualize o 

espaço de trabalho do manipulador e também os 

movimentos que o autômato está executando num dado 

instante. Os resultados obtidos podem ser aplicáveis a 

um manipulador instalado sobre uma cadeira de rodas. 

 

1. Introdução  
A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

possui um projeto de pesquisa que tem por objetivo 

desenvolver uma Interface Cérebro-Computadora (ICC 

ou do inglês, BCI – Brain Computer Interfaces) para o 

controle de uma cadeira de rodas e de um possível 

manipulador instalado sobre a mesma ou até de veículos 

móveis a rodas dotados de manipuladores [17]. Dessa 

forma, uma ICC pode controlar tanto o movimento de 

um veículo móvel quanto de um manipulador sobre o 

mesmo, de forma a possibilitar a manipulação de 

objetos. Este tipo de Interface Cérebro-Computador é de 

grande utilidade para indivíduos com ELA (Esclerose 

Lateral Amiotrófica), lesões na medula espinhal e 

alguns tipos de distrofia muscular. 

O conceito principal de uma ICC é que o usuário pode 

gerar comandos através de seus sinais 

eletroencefalográficos (EEG), de modo a executar 

algumas ações específicas ([2], [3], e [4]).  

As bandas de freqüência de EEG possuem informação 

suficiente para construir um alfabeto de comandos e, 

assim, utilizá-los para controlar algum tipo de 

dispositivo eletrônico ([5] e [6]). Outras ICCs utilizam 

algoritmos mais sofisticados, como redes neurais, de 

modo a aprender, por exemplo, intenções humanas. 

Estas ICCs são menos gerais porque precisam de mais 

tempo de treinamento para cada usuário. 

Neste trabalho, é apresentada uma ICC controlada por 

ondas alfa [7]. São utilizados potenciais relacionados a 

eventos presentes nessa banda de freqüência. Os 

potenciais mencionados são ERD (Dessincronização 

Relacionada a Evento) e ERS (Sincronização 

Relacionada a Evento), descritos com mais detalhes nas 

Seções posteriores. Esta ICC possui uma Máquina de 

Estados Finita (MEF) implementada, a qual foi testada 

em um grupo de 25 pessoas. Resultados desses 

experimentos, bem como detalhes de construção e 

projeto da ICC podem ser encontrados em [8]. 

O objetivo principal da ICC é fazer com que um 

manipulador se mova desde uma posição no seu espaço 

de trabalho, até uma nova referência, selecionada pelo 

usuário. A MEF gerencia a varredura do espaço de 

trabalho do manipulador, conforme explicado na Seção 

3. O desempenho da MEF é apresentado em [8]. A 

Figura 1 mostra a estrutura básica de uma ICC. 

 

 
Fig. 1. Estrutura básica de uma ICC. 

 

A Figura 1 apresenta os diferentes módulos de uma 

ICC. A parte de aquisição dos sinais é responsável pela 

filtragem e amplificação dos sinais de EEG. O sistema 

de aquisição de dados é representado por um conversor 

analógico-digital. A fase de pré-processamento possui 

filtros e algoritmos para remoção de artefatos [9]. A 

parte de extração de características obtém informação 

precisa para classificar e identificar as características do 
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sinal de EEG que serão utilizadas para controlar a MEF. 

A geração de sinais de controle é feita pela MEF 

implementada na ICC. Finalmente, o dispositivo é o 

objetivo principal da ICC. Neste caso, o dispositivo é 

representado pelo manipulador. Mais informação pode 

ser obtida em [9], [10] e [11]. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a 

Seção 2 descreve o manipulador utilizado neste 

trabalho, o qual emula um manipulador que seria 

utilizado na cadeira de rodas. Na Seção 3, é apresentada 

a interface gráfica desenvolvida e suas características. O 

sistema completo é descrito na Seção 4. Em seguida, 

são apresentados resultados experimentais na Seção 5 e, 

por fim, as conclusões. 

 

2. Modelo Dinâmico do Manipulador 
BOSCH SR-800 

Na ausência de perturbações, a dinâmica no espaço das 

juntas de manipuladores rígidos com n juntas e sem 

ação da gravidade, pode ser modelado por, 

  

                 (1) 

 

Onde q é o vetor de ordem nx1 de movimento das 

juntas, τ é um vetor nx1 de momentos aplicados, M(q) é 

a matriz de inércia nxn definida positiva, C(q, q) é a 

matriz nxn de momentos centrífugos e Coriolis, e f(q) é 

um vetor nx1 de fricção de momentos. 

A Figura 2 representa um manipulador com dois graus 

de liberdade. A massa, comprimento, inércia e a posição 

de junta do link1 são dados respectivamente por m1, l1, I1 

e q1. A nomenclatura das variáveis é equivalente para o 

link2. 

 
Fig. 2. Descrição do manipulador. 

 

O modelo do manipulador tem a estrutura apresentada 

na equação (1) com uma dimensão. Um manipulador 

SCARA, modelo SR 800 da Bosch (Figura 3) foi 

utilizado para os experimentos realizados durante este 

trabalho. 

Equações que modelam as engrenagens de cada junta e 

sua carga associada podem ser estendidas ao caso de um 

manipulador com dois graus de liberdade, usando a 

equação (1). Deste modo, esta equação pode ser 

reescrita como, 

 
Os valores constantes identificados são apresentados na 

Tabela 1. 

  
Tab. 1. Constantes Identificadas do Manipulador. 

Jm1 7.499 10
-4

 [kg m
2
] 

Jm2 3.544 10
-4

 [kg m
2
] 

γ1 3.266 [V/Nm] 

γ2 10.101 [V/Nm] 

α1 0.03416 [N m s] 

α2 0.00557 [N m s] 

R1 258.84 

R2 202.50 

 

Informações adicionais sobre o controle do manipulador 

podem ser encontradas em [12] e [13]. 

 

3. A Interface Gráfica 
Uma interface gráfica (Figura 4) foi implementada com 

o intuito de tornar a interação entre o usuário e o 

manipulador mais simples e amigável. Sua função 

basicamente se resume a interpretar os sinais de EEG 

provenientes do usuário e convertê-los em comandos 

para um manipulador. Além disso, também fornece 

realimentação visual ao usuário acerca do que acontece 

no local de trabalho do manipulador através dos sinais 

recebidos do cliente remoto. 

Além da simplicidade de operação e de ser amigável ao 

usuário, outra característica importante desta interface é 

o fato de ser escrita em C/C++ e utilizar a biblioteca 

gráfica wxWidgets [14], o que facilita sua portabilidade. 

Uma grande vantagem deste pacote gráfico é ser 

multiplataforma, ou seja, compila programas em C/C++ 

para diferentes sistemas operacionais (Linux e Unix, 

Mac OS e Windows), mas utilizando a interface gráfica 

 
Fig. 3. Manipulador Bosch SR800. 
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de usuário (GUI) nativa em cada plataforma. Além 

disso, esta biblioteca gráfica está em constante 

atualização. 

Dentre as informações disponibilizadas por esta 

interface ao usuário estão as coordenadas enviadas ao 

manipulador, as posições recebidas dos encoders, 

informação proveniente da placa de aquisição de dados 

ADQ12 (conversor analógico-digital) [15], limiar de 

ERS que deve ser alcançado para que haja mudança do 

modo de varredura e também o status do sistema, 

indicando se está pronto para receber novo comando. 

Esta interface gráfica está subdividida nos seguintes 

módulos: processamento dos sinais de EEG 

digitalizados pela placa de aquisição ADQ12, 

comunicação bidirecional (envia comandos e recebe 

dados dos encoders), gerador de cinemática direta e 

inversa do manipulador Bosch e módulo de varredura 

das células no espaço de trabalho do manipulador. Estes 

módulos são descritos a seguir. 

 

• PROCESSAMENTO DOS SINAIS: os sinais de 

EEG adquiridos pela ICC, já filtrados e 

amplificados, são digitalizados através da placa 

de aquisição ADQ12 e depois processados pelo 

programa de interface. Trabalha-se em uma 

banda de freqüência de 8 Hz a 13 Hz (banda 

alfa). Os sinais de EEG explorados são os 

potenciais relacionados a eventos,denominados 

ERD (Dessincronização Relacionada a Evento) 

e ERS (Sincronização Relacionada a Evento). 

Estes sinais fazem parte de um grupo de 

potenciais em que o sinal de EEG está 

subdivido (Figura 5). Estes sinais são 

alterações da energia dos ritmos cerebrais 

contida em uma dada banda de freqüência. O 

ERD representa uma diminuição desta energia 

enquanto que o ERS representa um aumento da 

energia. Estes potenciais estão presentes na 

banda alfa da região occipital (região 

relacionada com processamento de informação 

visual). O ERD está relacionado com a parte de 

concentração ou com a presença de estímulos 

visuais, por exemplo, quando o usuário está de 

olhos abertos. Quando os olhos do usuário 

estão fechados, tem-se um relaxamento das 

funções visuais e pouco, ou nenhum, estímulo 

visual relacionado ao potencial de ERS. Neste 

módulo, a intenção do usuário de selecionar 

uma determinada ação, por exemplo uma 

mudança do modo de varredura, é reconhecida 

quando o nível de ERS ultrapassa um limiar 

pré-estabelecido e relacionado com o ERD (5 a 

10 vezes). Ver Figura 7. 

 

• COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL: neste 

trabalho, também foi possível realizar uma 

comunicação TCP/IP entre a ICC e o 

manipulador. A comunicação é baseada em 

socket TCP/IP [16], e permite, por exemplo, 

teleoperação do manipulador via Internet. Um 

servidor TCP/IP é executado no PC local 

(Linux), onde está o usuário, enquanto um 

cliente TCP/IP é executado no PC remoto 

(QNX), onde está o manipulador Bosch. Uma 

vez inicializados, o cliente chama o servidor e 

iniciam a conexão. O passo seguinte é habilitar 

a teleoperação, ou seja, que os comandos 

recebidos via TCP/IP sejam executados 

localmente. A partir deste momento, o PC 

remoto está apto a receber novas referências de 

posição desde o usuário e também envia 

informações das posições angulares 

proveniente dos encoders para o PC local, de 

forma a propiciar uma realimentação sobre a 

execução da tarefa no local de trabalho do 

manipulador ao usuário. Essa informação é 

utilizada para representar a configuração do 

manipulador enquanto executa as tarefas. 

  

• GERADOR DE CINEMÁTICA DIRETA E INVERSA 

DO MANIPULADOR BOSCH: para enviar uma 

nova referência selecionada pelo usuário ao 

manipulador, deve-se calcular a cinemática 

inversa, ou seja, dada a posição da ferramenta, 

quais devem ser as posições angulares das 

juntas do manipulador para gerar esta 

configuração. Estas coordenadas são então 

enviadas ao cliente que faz o controle do 

manipulador. Do mesmo modo, as informações 

dos encoders que chegam ao PC do usuário 

necessitam do cálculo da cinemática direta, ou 

seja, dada uma configuração das juntas, qual 

será a posição da ferramenta e a posição dos 

"braços" do manipulador. Dessa forma, pode se 

fazer uma representação fiel para o usuário do 

que acontece no local de trabalho. 

  

 
Fig. 4. Interface gráfica. 
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• MÓDULO DE VARREDURA DAS CÉLULAS NO 

ESPACO DE TRABALHO DO MANIPULADOR: 
quando a aplicação é iniciada, o espaço de 

trabalho do manipulador Bosch SR800 

(configuração SCARA) é apresentado. Neste 

espaço de trabalho é iniciada, primeiramente, 

uma varredura por setores angulares. Quando 

um desses setores é selecionado, o modo de 

varredura muda para linhas. Uma nova seleção, 

agora de uma linha, implica em novo modo de 

varredura, por células. Por fim, quando uma 

célula é selecionada, a posição central da 

mesma é convertida, via cinemática inversa, e 

depois enviada ao cliente como uma nova 

referência para o sistema de controle que 

governa e controla o manipulador. A varredura 

é reiniciada no modo de setores angulares. 

                                                                                                         

4. O Sistema Completo 
O sistema completo utilizado é apresentado na Figura 6. 

Os sinais adquiridos pelos eletrodos (posições O1 e O2 

no sistema 10-20) são filtrados e amplificados pela ICC 

e depois digitalizados através da placa ADQ12.  

 

Neste ponto, os sinais estão prontos para serem 

processados pelo software de aplicação. 

Quando a aplicação é iniciada, é feito um treinamento 

prévio [6] para a detecção do nível de ERD (Figura 7) 

atual do usuário, já que este sofre alterações 

constantemente. Estipula-se, então, um nível de ERS 

como um múltiplo (entre 5 e 10 vezes) do valor de 

ERD. Este valor de ERS deve ser alcançado pelo 

usuário para que o comando seja reconhecido. Para 

enviar outro sinal de comando, o usuário deve, antes, 

diminuir o nível de sinal até que fique abaixo do limite 

de ERS. 

Quando uma célula é selecionada, as coordenadas de 

seu centro são enviadas ao manipulador remoto, via 

TCP/IP e, à medida que os movimentos são executados, 

as posições dos encoders são enviadas de volta ao 

servidor local para que uma realimentação visual (na 

forma de um desenho do manipulador) seja apresentada 

ao usuário. 

 

5. Resultados Experimentais 
Como já mencionado anteriormente, a ICC utilizada 

neste trabalho foi testada em um grupo de 25 pessoas e 

os resultados desses experimentos são encontrados em 

[8]. Além disso, também foram feitos testes com o 

sistema completo (ICC + software de aplicação + 

comunicação TCP/IP + manipulador). A Figura 8, por 

exemplo, apresenta os valores angulares das juntas 1 e 2 

(q1 e q2) expressas em radianos para vários instantes de 

amostragem. Estes gráficos mostram a variação suave 

 
Fig. 6. O sistema completo. 

 
Fig. 7. Incremento de energia durante um ERS. 
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Fig. 5. Classificação dos potenciais cerebrais. 
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das juntas enquanto o manipulador se desloca para as 

coordenadas enviadas pelo usuário. Nesta figura, é 

apresentado o deslocamento do manipulador para quatro 

pontos distintos no seu espaço de trabalho. Nos 

experimentos realizados, comprovou-se a eficácia da 

ICC em comandar dispositivos, inclusive de forma 

remota. 

 

6. Conclusão 
Foi apresentado neste trabalho um sistema completo 

para teleoperar um manipulador utilizando sinais de 

EEG via TCP/IP, constituindo-se de uma importante 

aplicação do uso de sinais de EEG para comandar 

dispositivos.  

O próximo passo deste trabalho é adaptar o sistema 

desenvolvido para um manipulador instalado em uma 

cadeira de rodas, de forma a poder ser operado através 

do processamento de sinais cerebrais (EEG) do usuário 

da cadeira de rodas. 
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Fig. 8. Valores angulares das juntas 1 e 2 em radianos. 
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Resumen 
Este trabajo se enfoca en el control mioeléctrico de 

miembros superiores, especialmente para personas con 

malformaciones congénitas o amputaciones. Para tal fin, 

se utilizaron señales mioeléctricas captadas en el muñón 

del paciente mediante placas de acondicionamiento de 

señal y adquisición digital en tiempo real comandada 

desde Simulink, del entorno MATLAB ®. Con estos 

elementos se proporciona la entrada de dos canales para 

el posterior procesamiento y el control en el mismo 

entorno. Mediante un algoritmo sencillo, se traduce la 

señal en comandos de control en las coordenadas 

articulares de un brazo robótico industrial para 

programar la trayectoria punto a punto del mismo. 

Las pruebas por simulación y en línea resultaron 

satisfactorias, aún cuando la incorporación de nuevos 

canales y acoplamiento de una pinza son necesarios para 

el control completo del manipulador. 

 

1. Introducción 
Las amputaciones de miembro superior resultan en una 

importante pérdida de funcionalidad para el individuo 

en las tareas cotidianas y en la inserción al mercado 

laboral. Los potenciales mioeléctricos residuales en el 

muñón se han usado en los últimos años como comando 

de control para prótesis, lo que requiere el 

reconocimiento y clasificación en tiempo real de las 

señales ya que éstas proporcionan gran cantidad de 

información sobre la contracción muscular subyacente. 

Comparando con problemas similares de robótica, la 

situación en prótesis mioeléctricas es significativamente 

más compleja que el diseño de robots manipuladores, ya 

que el sistema de control debe suplir al propio del 

cuerpo humano, sustituyendo los sensores naturales 

perdidos y los mecanismos de ejecución de comandos. 

Además, se suma el efecto psicológico sobre el 

paciente, ya que se espera una prótesis estética que 

realice funciones similares a las naturales sin necesidad 

de comandos externos muy visibles o de sincronización 

con el miembro opuesto dependiendo el éxito del 

implante de la incorporación de la misma como parte 

del esquema corporal. Debido a la restricción de 

movimientos, a los extensos tiempos de entrenamiento y 

al aspecto artificial es muy alto el índice de rechazo, 

además de ser prótesis de costo elevado [1]. En este 

trabajo se realiza un control sencillo sobre un 

manipulador industrial de tipo SCARA de manera de 

proveer una etapa de entrenamiento y de ensayo de 

distintas estrategias de control. Por otra parte, la 

operación de este tipo de manipuladores por parte de 

individuos amputados permite su inserción en el 

mercado laboral en fábricas con líneas de producción 

automatizadas. 

 

2. Materiales y Métodos 
El mapeo exploratorio preliminar tanto en voluntarios 

sanos como en amputados de distinto nivel se realizó 

con el  sistema BIOPAC ® por su facilidad de uso y 

visualización. Esta primera fase tenía como objetivo la 

elección de los electrodos, su configuración y la 

ubicación de las zonas adecuadas para la medición de 

los potenciales residuales. Luego de distintas pruebas se 

eligieron los electrodos descartables adhesivos 3M red 

Dot ya que el diámetro de los electrodos (1cm) y los 

materiales (Ag/AgCl) están de acuerdo a los 

requerimientos de la SENIAM [2] y por la seguridad en 

su adhesión. La configuración seleccionada es bipolar 

con distancia entre electrodos  fijada en 2 cm. El factor 

de decisión con respecto a los lugares de medición 

estuvo dado por la amputación de alto nivel de uno de 

los integrantes del equipo, quien presenta una desarti-

culación escápulo-torácica. Por lo tanto se rastrearon las 

zonas del músculo pectoral mayor y del dorsal ancho 

donde se registraban potenciales en concordancia con 

los movimientos básicos conservados de la cintura 

escapular. Además se requería que la ubicación no fuera 

demasiado crítica en cuanto a repetibilidad para no 

alterar las estructuras de control. Las señales obtenidas 

en estos músculos que funcionan como agonista y 

antagonista para el caso de la traslación hacia adelante y 

atrás se muestran en la Fig.1. 

Una vez resuelto el mapeo y la elección de electrodos se 

construyeron placas de acondicionamiento para estos 

potenciales mioeléctricos, ya que la conversión de los 

archivos provenientes de BIOPAC® anulaba la 

posibilidad de hacer el control en tiempo real. 

Estas placas de  acondicionamiento constan de una 

etapa de amplificación diferencial acoplada en alterna 

con frecuencia de corte inferior en 0.05 Hz, seguida de 

una etapa de optoaislación linealizada y un filtro 

pasabanda de cuarto orden con coeficientes de Bessel 

entre 10 y 500 Hz. Este filtro es opcional para permitir 

el paso del espectro completo de la señal (en algunos 

casos contemplado entre 10 y 1000 Hz) para realizar un 
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análisis de diagnóstico o del espectro más limitado, que 

resulta más conveniente para el control.  

El esquema de este circuito y el lazo de control se 

presenta en la Fig. 2. 
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Fig. 1. Señales sobre pectoral y serrato. Arriba: Traslación 

hacia atrás, Abajo: Traslación hacia adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Esquema de acondicionamiento, adquisición y control. 

 

Se usó el amplificador de instrumentación integrado 

AD620 de Analog Devices, quien permite configurar la 

ganancia por medio de una resistencia. Se fijó una 

ganancia de 1000, considerando que los valores de pico 

encontrados en el mapeo  preliminar estaban en el orden 

de los milivoltios. Esta etapa se alimenta por baterías de 

manera de proteger al paciente, para aislarla en la etapa 

siguiente mediante un circuito linealizador y 

optoacopladores integrados de la serie 4N35. La 

respuesta del circuito amplificador optoaislado se 

analizó en el espectro de la señal mioeléctrica mediante 

un barrido frecuencial, obteniendo la curva graficada en 

la Fig. 3, obteniendo una respuesta plana y acorde a las 

especificaciones. 
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Fig. 3. Respuesta del circuito de acondicionamiento al barrido 

frecuencial. 
 

La adquisición y conversión A/D se realiza mediante 

una placa de adquisición ADQ-TR realizada en el 

Instituto de Automática, que trabaja en el entorno 

Simulink de MATLAB ® ingresando a través de una 

librería especializada [3]. Para la estimación de un 

conjunto de parámetros que caractericen las señales 

EMG, se ensayaron diversos métodos de procesamiento 

de señales, tanto en el dominio del tiempo como el de la 

frecuencia. En una primera etapa se adoptó el criterio 

más simple posible, que consiste en estimar el valor 

medio y la envolvente de la señal EMG. Esta elección 

permite acelerar el procesamiento y evitar retardos que 

pueden fatigar y decepcionar al usuario, lo que 

constituye una de las causas de rechazo más frecuente. 

Debido a las características del robot manipulador 

disponible es posible la excursión en el plano xy con el 

uso de dos canales de registro correspondiendo las 

señales de traslación hacia adelante con el barrido del 

plano hacia la derecha y a la inversa. Por lo tanto, se 

tomaron como entrada sólo las señales de traslación 

como las presentadas en la Fig.1. Los músculos 

nombrados  actúan como agonista y antagonista, con lo 

que se registra actividad muscular en ambos canales y 

una lógica de control debe discriminar el movimiento 

que el usuario pretende realizar. Se encontró que la 

envolvente de la señal del músculo antagonista alcanza 

primero el valor de un umbral predeterminado, lo que se 

usó como disparador de accionamiento, ya que esto 

sucede en forma repetible en todas las señales 

recogidas, en diferentes individuos y sesiones 

experimentales. El disparo de una acción de control 

inhibe al canal opuesto mediante una lógica digital 

comandada por pulsos unitarios. Posteriormente la 

envolvente seleccionada se transforma en un escalón 

mediante un integrador para ingresar a la dinámica del 

manipulador como referencia en coordenadas 

cartesianas.  Esta referencia es proporcional a la fuerza 

realizada, con lo que la excursión máxima se producirá 

con la mayor contracción posible.  
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Los valores de referencia en coordenadas cartesianas se 

transforman en coordenadas articulares del robot para 

ingresarlos a un modelo matemático desacoplado de los 

dos primeros grados de libertad, los que responden a la 

siguiente expresión general: 

KvqFqI
...

=+  

Donde I, F y Kv representan las matrices de parámetros 

del robot, y 
...

q,q  aceleración y velocidad 

respectivamente. En la Fig. 4 se puede apreciar un 

esquema del manipulador. La estrategia de control 

usada para el control del manipulador es de tipo PD, y 

se analizaron los valores de velocidad articular para 

asegurar la respuesta fuera lo suficientemente rápida sin 

alcanzar las velocidades máximas permitidas por el 

robot (especificadas en su hoja de datos).  Las 

trayectorias fueron testeadas por simulación de este 

modelo matemático, a través de un simulador 3D del 

manipulador y en línea con el robot obteniendo 

resultados satisfactorios en los tres casos. 

 

Brazo 1 Brazo 2 Eje 3

L=800 mm h
=

5
6

3
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m

 
Fig. 4. Esquema del manipulador robótico BOSCH SR-800. 

 

3. Resultados 
a) Simulación 

Como se explicó anteriormente el modelo matemático 

del manipulador se implementó en Simulink para ajustar 

la estrategia de control y se graficaron las trayectorias 

en el plano xy para distintas contracciones. De acuerdo a 

las preferencias de los voluntarios se estableció que la 

traslación hacia adelante del hombro se traduce en el 

barrido del manipulador sobe el plano hacia la derecha y  

hacia la izquierda se comanda con la traslación hacia 

atrás. A fin de poder agregar en una próxima etapa una 

pinza y efectuar un trabajo de prensión se posiciona el 

extremo libre del manipulador con un movimiento y se 

vuelve a la posición inicial (o de “home”) con el 

movimiento contrario. Esto puede apreciarse en la Fig. 

5, donde se grafican las trayectorias en el plano para dos 

contracciones de similares características de fuerza pero 

sentidos opuestos, correspondientes a las señales de la  

Fig.1. Las velocidades en cada una de las articulaciones 

involucradas se grafican en la Fig. 6, donde vemos la 

importancia de la acción de la segunda articulación sin 

que alcance un valor comprometido con las 

especificaciones del robot. 

 
Fig. 5. Trayectorias en el plano xy para contracciones 

opuestas. 

 

 
Fig. 6. Perfiles de velocidad de las articulaciones. En línea 

llena articulación 2 y en línea de trazos articulación 1.  

 

Los resultados de simulación permitieron el ajuste de las 

constantes y ganancias necesarias para que la máxima 

contracción posible para el usuario sea suficiente para el 

barrido del plano. El esquema general de la simulación 

se presenta en la Fig. 7. 

 

 
Fig. 7. Esquema de implementación en Simulink.  

 

b) Pruebas en línea 

En esta etapa se realizó el entrenamiento de los 

voluntarios con un simulador 3D en la computadora, de 

manera de refinar los movimientos y realizar acciones 

compensatorias para las traslaciones. Este trabajo es de 

suma importancia para evitar fatiga y decepción en el 

usuario al momento de comandar el robot. 
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Posteriormente se usaron las señales previamente 

adquiridas para comandar el manipulador y verificar los 

valores de simulación con las trayectorias reales. No se 

registraron errores entre ambas trayectorias, lo que nos 

conduce a una buena representación del modelo físico 

por el modelo matemático implementado. Para acelerar 

el tiempo de procesamiento se compiló en Visual C++ 

la lógica de control y acondicionamiento de las 

referencias obteniendo una respuesta más rápida y 

modular a través de las librerías dinámicas generadas e 

insertadas en el entorno de MATLAB ®. 

En una última etapa se ensayó el control directo desde el 

usuario a través de las placas de acondicionamiento, 

adquisición, procesamiento y control en Simulink y 

conexión vía IP al manipulador robótico. Los resultados 

fueron similares a los obtenidos en las fases anteriores y 

el tiempo de respuesta es aceptable para el tipo de 

conexión implementada, si bien no es completamente en 

tiempo real. Las trayectorias obtenidas no se grafican ya 

que son idénticas a las mostradas en la Fig. 5. 

 

4. Discusión 
Como se mencionó anteriormente los resultados fueron 

satisfactorios ya que las pruebas por simulación y en 

línea resultaron satisfactorias, aún cuando el barrido del 

plano no fue completo y deben estudiarse alternativas de 

movimientos o nuevas estrategias de seguimiento de 

trayectoria. Por otro lado la ganancia se debe adaptar a 

la máxima contracción posible de cada usuario, lo que 

conlleva  una pérdida de adaptabilidad. Posiblemente la 

solución radique en un esquema de ajuste automático de 

la ganancia con una contracción determinada por el 

usuario. También en este caso debería contemplarse el 

efecto de la fatiga muscular al manipular el brazo 

robótico en forma repetitiva, lo que se debería analizar 

en el dominio frecuencial. 

En próximas etapas se incorporarán nuevos canales y se 

acoplará una pinza en el extremo libre del manipulador 

para el control completo del mismo y la realimentación 

por sensores de presión y temperatura al usuario. 

También se estudia el uso de acelerómetros para 

ubicación espacial del muñón del paciente y la 

implementación de nuevas estrategias de control.  

Esta es la primera etapa de un proyecto que  debe 

proporcionar las bases teóricas y prácticas para que en 

el futuro pueda efectivamente llegarse al control 

mioeléctrico de una prótesis de miembro superior. 

Además, se espera que los amputados puedan 

incorporarse al mercado laboral en fábricas 

automatizadas (ensamble de automóviles, conservas, 

etc.) a través de manipuladores robóticos con un control 

similar al presentado. 
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Resumen 
Este artículo presenta una plataforma de gestión donde 

se integran diversas tecnologías de medición, actuación 

y control enfocadas a la monitorización e intervención a 

nivel de los miembros superiores de pacientes con 

temblor patológico. Además, esta plataforma permite 

comparar entre sí el comportamiento y eficacia de las 

distintas tecnologías consideradas. La plataforma se ha 

desarrollado como una herramienta informática que 

gestiona cada elemento del sistema y proporciona 

características de comunicación con cada uno de los 

dispositivos considerados en el proyecto, 

almacenamiento de datos, adquisición de señales, 

análisis y despliegue de información, generación de 

informes y fundamentalmente la evaluación de los 

algoritmos de control para supresión de temblor. 

El artículo se centra y describe la implementación del 

protocolo de medidas especificado para la evaluación 

clínica, las pruebas clínicas definidas y resultados 

previos realizados con pacientes. Atenuaciones hasta del 

80% en la potencia del temblor para pacientes con 

temblor severo se han obtenido en los experimentos. 

 

1. Introducción 
El temblor es un trastorno de movimiento que tiene gran 

impacto sobre la calidad de vida de las personas que lo 

sufren principalmente para la realización de tareas 

específicas [1]. Puede afectar la cabeza, la cara, la 

mandíbula, la voz o las extremidades superiores e 

inferiores. Particularmente el temblor que afecta los 

miembros superiores es de principal interés, ya que 

puede llegar a ser muy incapacitante para llevar una 

vida independiente. Es un síntoma asociado a alguna 

condición neurológica anormal o lesiones cerebrales y 

enfermedades degenerativas, incluyendo la enfermedad 

de Parkinson, temblor esencial, temblor ortoestático, 

enfermedad cerebelosa, intoxicación etílica, entre otras. 

El camino inicial de tratamiento del temblor es la 

medicación y posteriormente la intervención quirúrgica 

para los casos severos o que no responden a la 

medicación. Una aproximación alternativa es suprimir 

el temblor usando tecnología complementaria. Diversos 

dispositivos han sido diseñados que filtran o amortiguan 

los movimientos relativos al temblor [2]. 

El objetivo de un dispositivo para el tratamiento de 

temblor patológico de miembro superior es permitir la 

realización de movimientos deseados del miembro 

afectado. Estos dispositivos pueden ayudar en la 

realización de movimientos voluntarios ya sea 

reduciendo la amplitud del temblor o aislando el 

temblor de los movimientos voluntarios [3]. 

Entre estas ayudas tecnológicas se encuentran 

dispositivos portátiles en forma de mecanismos externos 

unidos al brazo (ortésis
1
). Siguiendo esta línea de 

investigación, el presente trabajo está enmarcado dentro 

del desarrollo de proyecto DRIFTS que busca validar el 

concepto de supresión de temblor a través de 

dispositivos ortésicos portátiles [4]. Los objetivos de 

DRIFTS están dirigidos hacia ortésis ambulatorias que 

puedan ayudar a realizar las tareas y actividades diarias 

de las personas con algún tipo de temblor incapacitante. 

El objetivo del artículo es presentar el protocolo de 

medidas, las diversas tareas de evaluación definidas 

resultados obtenidos respecto a la eficacia cínica, de 

modo que sea posible obtener información de la 

plataforma en situaciones de uso real y comparar la 

funcionalidad de las diferentes soluciones candidatas. 

La sección 2 describe los sistemas hardware y software 

que integran la plataforma para estudiar el temblor y 

evaluar las diferentes tecnologías consideradas para 

suprimirlo.  Una descripción detallada del protocolo de 

medidas utilizados en las pruebas clínicas es descrito en 

la sección 3. Los resultados obtenidos en sesiones de 

medidas que se han llevado a cabo con pacientes y las 

conclusiones y resultados se presentarán en la cuarta 

sección.  

 

2.  Hardware y Herramienta de Gestión 
En marco al proyecto DRIFTS se desarrolló una ortésis 

portátil  motorizada llamada WOTAS como herramienta 

de monitorización y diagnóstico de temblor y validación 

de algoritmos de control para suprimirlo [5]; Dicho 

dispositivo es capaz de aplicar fuerzas dinámicas 

(carga) sobre los siguientes movimientos del brazo: 

 

- Flexión-extensión del codo. 

- Flexión-extensión de la muñeca. 

- Pronación-supinación del antebrazo. 

 

La plataforma está formada por una estructura mecánica 

que se adapta ergonómicamente al brazo y sobre la 

estructura se disponen los sensores y los actuadores; 

además existe una unidad de control para la ejecución 

                                                           
1 Una ortésis es un dispositivo que proporciona soporte para la 

corrección o protección de una parte del cuerpo. 
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de los algoritmos de control y los circuitos electrónicos 

de interfaz con los sensores y actuadores (ver Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Vista de la plataforma WOTAS. 

 

La herramienta de gestión es una aplicación informática.  

Permite comunicación, monitorización, almacenamiento 

de datos, análisis y validación de los algoritmos de 

control para supresión de temblor previamente 

desarrollados en Matlab, es decir, controlar su 

ejecución, monitorizar variables propias del algoritmo y 

ajustar parámetros del algoritmo en tiempo real [6]. 

La monitorización y el control de la ejecución de los 

algoritmos en el controlador se realiza remotamente 

utilizando un ordenador que se comunica en modo serial 

o a través de la red TCP/IP Ethernet con la Unidad de 

control. Así, la aplicación ejecutable generada se 

descarga a la Unidad de control usando el enlace de 

comunicación establecido entre los elementos (Fig 2).   

En el ordenador se dispone de la aplicación informática 

que proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) 

para gestionar la comunicación, adquisición, tratamiento 

y presentación de la información en la forma más 

conveniente. 

 

 
Fig. 2. Comunicación entre ordenador y unidad de control. 

 

Las especificaciones técnicas mas relevantes de la 

herramienta informática pueden resumirse así: 

• Enlace de comunicación RS-232 o Ethernet-

TCP/IP. Velocidad de comunicación serial 

hasta de 115 KBaudios. El enlace de 

comunicación Ethernet-TCP/IP permite 

velocidades de datos hasta de 10 Mbit/seg. 

• Período de muestreo o adquisición de las 

señales desde los dispositivos de 10 

milisegundos (100Hz). 

• Instalable sobre cualquier PC con sistema 

operativo Windows, a partir de Windows 98. 

 

 

3. Protocolo de Medidas 
Con el fin de evaluar el sistema descrito, lo cual incluye 

las tecnologías de actuación y medida consideradas, los 

dispositivos de intervención y la herramienta 

informática se han llevado a cabo algunos experimentos. 

Los objetivos de estos experimentos son: 

 

• Evaluar la plataforma hardware que se ha 

desarrollado en DRIFTS. 

• Validar las estrategias de control desarrolladas 

para supresión mecánica de temblor 

patológico. 

• Determinar las diferencias entre 

aproximaciones activa y pasiva (control). 

• Determinar la mejor combinación de 

parámetros para cada aproximación. 

• Evaluar la funcionalidad de las diferentes 

alternativas de actuadores. 

• Estimar el posible impacto y aceptación de un 

modelo futuro de ortésis para suprimir temblor 

basados en las soluciones técnicas probadas en 

este proyecto. 

 

Utilizando el dispositivo WOTAS  y el sistema de 

gestión, es posible establecerse los siguientes modos de 

operación para el sistema: 

 

1. Monitorización: En este modo de operación 

WOTAS se comporta como un sistema de 

medida y caracterización del temblor tanto 

cualitativa como cuantitativamente. De esta 

manera no ofrece oposición al movimiento del 

paciente, ya sea movimiento voluntario o 

tembloroso.  

La plataforma trabaja en tiempo real, 

permitiendo leer, procesar los datos y registrar 

el temblor para diferentes tareas específicas a 

realizar por el paciente. De este modo puede 

ser usado como una ayuda para el diagnóstico 

médico (el tipo y grado de temblor que padece 

un paciente) y para observar el progreso de un 

tratamiento. 

2. Intervención Pasiva: En este modo WOTAS 

se comporta como un dispositivo capaz de 

amortiguar mecánicamente los movimientos de 

temblor, simulando la aplicación de viscosidad 

o inercia sobre el miembro superior para 

disipar las vibraciones originadas por el 

temblor y mejorar el movimiento voluntario 

del usuario. 

3. Intervención Activa: En este modo WOTAS 

suprime el temblor como un sistema dinámico, 

estimando en tiempo real las señales 

voluntarias y temblorosas del movimiento y 

generando señales de actuación proporcionales 

a la intensidad del temblor. 

 

Igualmente, en el marco del proyecto y para llevar a 

cabo la evaluación de la plataforma con pacientes, 
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existen una serie de tareas o pruebas a ser realizadas por 

ellos, las cuales han sido definidas y seleccionadas de 

acuerdo con criterios médicos. Las tareas seleccionadas 

fueron: 

 

1. Brazos en reposo. 

2. Colocar el dedo en la nariz. 

3. Brazos estirados. 

4. Dibujar una espiral. 

 

Todas las tareas realizadas por los pacientes son pruebas 

clínicas y funcionales que utilizan los neurólogos en el 

diagnóstico de las enfermedades que originan el 

temblor. Dichas pruebas proporcionan información 

relevante de amplitud y frecuencia la cual sirve para 

clasificar el temblor patológico. A continuación se 

describen cada una de las tareas y el tiempo para ser 

llevadas a cabo.  

 

3.1 Brazos en reposo 
El paciente debe estar sentado sobre una silla con las 

manos descansando en sus muslos. 

Posición inicial: Con las manos apoyadas en los muslos. 

Posición final: Igual que la posición inicial. 

Tiempo de la tarea: 15 segundos. 

 

 
Fig. 3. Prueba de los brazos en reposo. 

 

3.2 Colocar el dedo en la nariz. 
El paciente debe encontrarse sentado sobre una silla. 

Posteriormente se le indicará que realice el movimiento. 

Posición inicial: Con las manos apoyadas en los muslos. 

Posición final: Con el dedo índice tocando la nariz. El 

paciente debe mantener en dedo en la nariz durante 10 

segundos. 

Tiempo de la tarea: 20 segundos. 

 

 
Fig. 4. Prueba del dedo a la nariz. 

 

3.3 Brazos estirados. 
El paciente debe encontrarse sentado sobre una silla. 

Posición inicial: Con las manos apoyadas en los muslos. 

Posición final: Con las manos extendidas al frente de él, 

el hombro en flexión a 90º y las manos en pronación 

(ver Fig. 5). El paciente debe mantener así durante 10 

segundos. 

Tiempo de la tarea: 15 segundos. 

 

 
Fig. 5. Prueba del brazo estirado. 

 

3.4 Dibujar una espiral. 
El paciente debe estar sentado sobre una silla. Una hoja 

de papel es fijada en frente de él con una espiral 

dibujada. El paciente debe seguir la línea del espiral con 

el dedo índice. 

Posición inicial: Con el codo flexionado a 90º y las 

manos sobre la mesa con todos los dedos extendidos. 

Posición final: Igual que la posición inicial. 

Tiempo de la tarea: 20 segundos. 

 

 
Fig. 6. Prueba de dibujar una espiral. 

 

3.5 Sesión de medidas. 

Diez pacientes han participado en esta fase de 

experimentos. Los pacientes en las pruebas padecían 

alguna de las patologías y tipos de temblor que se 

enumeran a continuación: 

 

• Temblor esencial. 

• Esclerosis. 

• Temblor post-traumático. 

 

Inicialmente una evaluación clínica es llevada a cabo 

por un neurólogo para clasificar el tipo de temblor que 

padece cada paciente. Además, previamente a realizar la 

evaluación debe obtenerse ciertas medidas 

antropométricas del paciente las cuales son utilizadas 

por los algoritmos de control. Estas son: altura, peso, 
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longitud del antebrazo, longitud de la mano, diámetro 

del antebrazo y diámetro de la muñeca.  

En la evaluación con los pacientes, WOTAS puede 

operar en tres modos: monitorización y supresión pasiva 

y activa del temblor. Cuando opera en modo pasivo, 

WOTAS aplica viscosidad al movimiento, cuya 

magnitud oscila entre 0,1 y 0,3 N.m.s/rad. Tres 

mediciones diferentes para cada tarea deben ser 

realizadas para garantizar la repetibilidad de los datos, 

de forma que en cada repetición el dispositivo ortésico 

opera en un modo diferente. Igualmente, para cada una 

de las tareas se ha definido el tiempo que tarda la 

realización de la tarea y el tiempo entre mediciones. En 

el protocolo de medidas se ha especificado la elección 

en forma aleatoria de la selección de la tarea a ser 

realizada con el objetivo de reducir los efectos placebo 

en la fase de experimentación [7]. 

La Potencia contenida en la banda de frecuencias entre 

2 Hz y 6 Hz se ha seleccionado como parámetro para 

comparar el nivel de temblor y evaluar la funcionalidad 

y eficacia clínica [3].  

Durante los experimentos las variables cinemáticas y 

cinéticas son muestreadas a una frecuencia de 2 KHz, 

las cuales se utilizan como criterio para evaluar la 

funcionalidad del sistema. La Fig. 7 presenta uno de los 

pacientes en la sesión. 

 

 
Fig. 7. Paciente durante la sesión de medidas. 

 

Las pruebas clínicas demostraron la capacidad del 

sistema ortésico WOTAS para suprimir temblor. Por 

ejemplo, en la Figura 8 se observa los datos obtenidos  

con uno de los pacientes realizando la tarea de los 

brazos estirados. Los datos corresponden a la amplitud 

del movimiento de temblor (velocidad angular) de la 

articulación del codo adquirida en tiempo real, cuando 

WOTAS se encuentra en modo libre (monitorización) y 

su Densidad Espectral de Potencia (PSD), donde se 

observa que el temblor del paciente tiene una frecuencia 

definida de aproximadamente 4 Hz; La Figura 9 

presenta la misma información (amplitud del temblor y 

PSD) cuando se aplica resistencia viscosa al 

movimiento (estrategia de control pasivo) de 0.2 

N.m.s/rad utilizando el dispositivo ortésico. 

De los resultados en las pruebas con los 10 pacientes se 

obtuvo una reducción aproximada del 80% en la 

potencia del temblor para aquellos pacientes con 

temblor severo y una reducción del 30% para pacientes 

con temblor leve. 

 

 
Fig. 8. Movimiento tembloroso usando Wotas en modo libre. 

Amplitud (arriba) y densidad espectral de potencia (abajo). 
 

 
Fig. 9. Reducción de temblor con Wotas. Amplitud de temblor 

(arriba) y densidad espectral de potencia (abajo). 

 

El principal inconveniente presentado por el sistema en 

las pruebas realizadas estuvo en la interfaz entre el 

dispositivo y el brazo del paciente. Esto es debido a las 

características de tejido blando del sistema muscular y 

la flacidez especialmente en personas mayores, lo que 

impide que la fuerza proporcionada por los actuadores 

sea 100% liberada al brazo. 

 

4. Conclusiones. 
El temblor es el más común de los trastornos de 

movimiento y es una fuente importante de discapacidad 

funcional, afectando muchas de las tareas diarias. Para 

los casos en que fallan las opciones de tratamiento, un 

camino a seguir es a través de ayudas tecnológicas en 

forma de mecanismos que se unen al brazo (ortésis). 

De esta forma, el proyecto DRIFTS se enfoca a la 

investigación en esta área, en la evaluación de nuevas 

tecnologías de actuación y la validación de algoritmos 

de supresión de temblor y de este modo se ha concebido 

y desarrollado el dispositivo WOTAS. 
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En el proceso de evaluar el WOTAS con pacientes en 

situaciones reales, se ha definido e incorporado diversas 

tareas clínicas a ser llevadas a cabo por el paciente, las 

cuales son seleccionadas en el momento de la 

evaluación con el sistema. Diez pacientes han 

intervenido en la fase de experimentación clínica del 

sistema. Los pacientes llevaron adaptado dispositivo al 

tiempo que éste operaba en tres posibles modos de 

operación: monitorización, pasivo y activo.  

La eficacia clínica (a partir de las variables obtenidas) y 

aceptación del usuario fueron la base para seleccionar la 

mejor combinación de parámetros de los algoritmos. La 

flacidez y características de tejido blando del sistema 

muscular fueron los principales inconvenientes para 

proporcionar la fuerza compensatoria sobre el brazo,  en 

el momento en que intervenían los algoritmos para 

suprimir temblor. Sin embargo, se obtuvo reducciones 

del orden del 80% en la potencia del temblor en los 

pacientes que padecían temblor severo. 

De los resultados y la reducción de temblor obtenidas en 

las pruebas de evaluación del sistema, se evidenció la 

relevancia de estos dispositivos ortésicos y que la 

aplicación de carga biomecánica sirve de fundamento de 

muchas de las ayudas técnicas para compensación 

funcional de discapacidad. De esta manera en el 

Instituto de Automática Industrial donde se realizó el 

presente trabajo, se pretende iniciar el desarrollo de un 

dispositivo exosqueleto tal como WOTAS pero en un 

ámbito de aplicación más general, no solo destinado a la 

cancelación de temblor sino también a la generación y 

aplicación de fuerzas de diversas índoles sobre el 

miembro superior con el fin de evaluar otros tipos de 

patologías y estudios a nivel neuro-motor.  

El presente trabajo se ha derivado del desarrollo de una 

tesis de maestría en la línea de investigación de las 

ayudas técnicas a la discapacidad [6].    
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Resumo
O trabalho desenvolvido está relacionado com a
tecnologia de reabilitação, em particular, com projeto de
próteses ativas de antebraço. Apesar de avanço no
desenvolvimento das próteses quando as mais modernas
usam controle mioelétrica ou bioelétrica, incorporam
sensores de força, deslizamento e temperatura, a oferta
dos fabricantes por parte da construção das próteses de
mão se limita a uma cinemática simples apenas com
dois dedos. Eles estão formando uma garra movida pelo
atuador que serve para abrir e fechar a garra e assegura
os objetos de manipulação. Para diminuir o peso de
construção nestas próteses, geralmente, aplica-se um
motor da corrente contínua de baixa potência e com
rotação alta. Consequentemente, os atuadores usam uma
caixa de engrenagem com um coeficiente de redução
constante reduzindo a velocidade e elevando o torque na
saída. Porém, na presença da redução constante, a
velocidade de abertura e fechamento de garra esta
limitada e é baixa em comparação com movimentos de
mão humana. Exatamente este aspecto, o aumento da
velocidade de garra da prótese durante a aproximação e
afastamento do objeto de manipulação está em foco de
pesquisa deste artigo. Na proposta elaborada, a própria
base do atuador torna-se móvel enquanto o circuito
cinemático existente e o sistema de controle original da
prótese estão preservados. Em função deste
deslocamento do atuador, o coeficiente de redução
torna-se variável o que permite alterar a velocidade de
fechamento e abertura de garra e preservar os
movimentos de preensão. Apresentado um protótipo do
dispositivo para deslocamento do atuador. Considerando
a necessidade da economia da energia, ele está baseado
nos princípios do projeto de atuadores ressonantes.

1. Introdução
Segundo os dados divulgados em dezembro de 2003
pela Associação Brasileira de Ortopedia Técnica
(ABOTEC) "por ano o trânsito fere 10 milhões de
brasileiros, muitos com amputações. O INSS aponta que
os acidentes de trabalho fazem 380 mil vítimas por ano,
sendo que 42% dos acidentes se referem a esmagamento

de mãos e dedos. Isto sem contar os quase 27 milhões
de portadores de deficiência que representam cerca de
16% da população brasileira" [1]. Resumindo, há
milhares das pessoas que necessitam uma prótese de
membros superiores ou inferiores. A Tecnologia de
Próteses estuda os conceitos, estruturas, sensores,
sistemas de controle e atuadores. Atualmente, tanto os
protótipos criados pelo projetos de pesquisa como os
produtos de fabricantes, possuem o alto nível do
desenvolvimento de sistemas de controle que
incorporam os sensores mioelétricos e bioelétricos, de
força, de pressão, de temperatura e estão processando o
fluxo de dados por meio de microprocessadores [2-6].
Uma mão protética moderna, por exemplo da Otto Bock
[7], faz a preensão seguro de qualquer objeto, inclusive
frágil. É importante que não há a necessidade do usuário
permanecer constantemente atento ao controle do
esforço e da velocidade dos dedos da prótese no ato da
preensão. O microprocessador controla o acionamento
da mão, de forma que, quando o objeto preso está
escorregando, sensores no polegar, na ponta dos dedos e
na garra detectam as mudanças no peso e no centro de
gravidade do objeto [8]. Também evoluíram os sistemas
de treinamento de pacientes que se tornaram interativos
[2,7]. Entretanto, apesar da existência das soluções mais
sofisticadas que usam uma cinemática antropomórfica e
controle orientado aos objetos [2,9,10], considerando o
custo de fabricação, a maioria absoluta de fabricantes
prefere uma cinemática de mão apenas com um grau de
liberdade. Em geral, este tipo da cinemática da prótese
possui um motor CC de baixa potência com uma
rotação elevada devido a necessidade de minimizar o
peso total da prótese. Uma caixa de engrenagem
planetária eleva o torque e diminui a velocidade do
motor. A saída da caixa está acoplada ao mecanismo de
abertura e fechamento de garra, Fig. 1. Entretanto a
presença do redutor significativamente reduz a
velocidade do mecanismo nos períodos de aproximação
e afastamento do objeto. O paciente gasta em torno de 1
segundo esperando a abertura de garra quando a mão
humana se movimenta muito mais rápido. Teoricamente
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Fig. 1. Uma mão mioelétrica da Otto Bock

existe uma simples opção: “forçar” o motor aumentando
a sua velocidade acima do normal durante um curto
período de aproximação ou afastamento do objeto de
manipulação. Porém, por exemplo, dobrar a velocidade
na saída do mecanismo significa dobrar a velocidade de
rotação do motor e, consequentemente, dobrar a tensão
de bateria. Mesmo assim, apesar de aumento de gastos
da energia, a prótese não alcançará a velocidade de mão
humana. Então surgiu uma idéia de separação dos
movimentos passivos (aproximação e fechamento) e
ativo (preensão) preservando a parte principal da
cinemática tradicional. Este artigo apresenta uma
metodologia desenvolvida para alcançar este objetivo.
Ela está baseada na aplicação de atuadores ressonantes
consideradamente mais rápidos e económicos em
termos de gastos da energia.

2. Análise de esquema cinemático e seleção
de atuador

Na tentativa de aumento de rapidez das próteses
existentes foram revisados as próteses ofercidos pelo
mercado. Uma análise dos esquemas cinemáticos de
vários fabricantes (da Otto Bock [7], Galatéia [14],
Metallist [5]) mostrou a preferência de uma pinça de
três pontos, quando as polpas do dedo indicador e do
dedo média se oponham à popa do dedo polegar criando

Fig. 2. Uma mão mioelétrica da Galatéia

a preensão, Fig.1, Fig.2, Fig.3. Apesar de aparência
diversificada usa-se, com algumas modificações, o
esquema cinemático generalizado mostrado na Fig.4.
Não seria difícil de observar que a sua interpretação
poderia ser dada na forma de decomposição simples em
dois manipuladores (L1,L2,JL1,JL2 e R1,R2,JR1,JR2),
do tipo Elbow Planar, Fig. 5, amplamente analisados em

Fig. 3. Uma mão universal da Metallist

Fig. 4. Um esquema cinemático generalizado

Roboótica Industrial [11]. Porém, existe uma diferença
principal: o mecanismo da prótese esta acionado apenas
pelo um movimento linear transmitido para junta JT ao
longo do eixo Y, enquanto os ângulos 

€ 

θ1  e 

€ 

θ2  de cada
junta são passivos e dependem do único deslocamento
linear 

€ 

Δl  (a faixa deste deslocamento é em torno de 17
mm no caso de mão da Metallist ou Galatéia). Por está
razão seria mais apropriado associar o mecanismo da
prótese com dois mecanismos acoplados do tipo “biela-
manivela”, movidos pelo deslocamento da biela. As

Fig. 5. Elbow Planar manipulador

equações da cinemática de cada deste mecanismo
encontram-se em [12]. A massa 

€ 

Μ1 do polegar, L3+L1,
pode ser considerada concentrada nas aproximações da
junta JL2 e massa 

€ 

Μ2 dos dedos restantes, R3+R1, -
nas aproximações da junta JR2. O polegar possui um
momento de inércia 

€ 

Ι1 em relação ao eixo de rotação da
junta JL1 e os dedos restantes – o momento de inércia

€ 

Ι2 em relação ao eixo de rotação da junta JR1. Observa-
se que os comprimentos de L1 e R1 são pequenos ou
nulos e as massas de L1, L2, R1, R2 são muito menores
em comparação com 

€ 

Μ1 e 

€ 

Μ2. Estas considerações
permitem obter os dados iniciais para descrever a
energia cinética de translação e de rotação a base das
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equações apresentadas em [12]. Assim tornou-se
possível criar um modelo equivalente para identificar as
forças de inércia fortemente influentes nas acelerações
mais altas, pois o seu reaproveitamento está incorporado
no princípio de funcionamento de atuadores
ressonantes. Um deles, mostrado na Fig. 6, foi escolhido
como um protótipo. Ele funciona da seguinte maneira

Fig. 6. Atuador ressonante.

[13]. A massa 5 movida pela força de molas, 6 e 7, se
desloca entre paredes, 2 e 6, instaladas na base 1. A
parede 2 possui uma boca para agarrar um objeto 4,
enquanto a segunda boca 3 é móvel e está acoplada a
mola 6. Os dois fixadores estão segurando a massa nas
posições terminais. O primeiro é composto de peças 10
e 12 e possui um ponto fixo, enquanto o segundo,
composto de peças 9, 11 e 13, varia o lugar de fixação
conforme ao tamanho da peça assegurada. Enquanto a
rapidez de funcionamento depende da força de molas, a
própria mola 6 está suavizando o agarramento e serve
como amortecedor entre a massa móvel 5 e peça 4. A
energia cinética da massa transfere-se para mola e serve
para retorno na posição inicial. O atuador de potência
reduzida, incorporado na massa móvel 5, serve apenas
para compensar as perdas da energia durante a
transformação de molas e do movimento. Na adaptação
deste atuador ressonante para prótese de mão a idéia
original sofreu algumas alterações importantes, Fig.7.

Fig. 7. Adaptação do atuador ressonante para prótese de mão

A massa móvel 5 foi substituída pelo próprio atuador
linear do mecanismo da prótese. A ligação rígida entre o
atuador e biela JT do mecanismo cinemático da prótese

foi substituída por uma ligação intermitente. Para isso,
foi adicionado um sistema de desacoplamento 14,
acionado pelos sensores de aproximação ao objeto de
manipulação e da posição inicial. As bocas 2 e 3
originais da patente foram trocadas por pinça cinemática
de três dedos da prótese. A mola 6 foi dividida em duas
partes e o ponto de conexão delas também possui um
fixador. Após de desacoplamento, a mola 6B está
suavizando o impacto com objeto de manipulação como
no protótipo e, no mesmo tempo, está acumulando a
energia cinética da pinça da prótese. O fixador com
ponto de fixação flutuante impede o retorno da mola do
ponto do limite alcançado durante a fase de compressão.
Da mesma maneira, outro fixador com ponto flutuante
está segurando a energia cinética do atuador acumulada
pela mola 6A. A recuperação do acoplamento permite
voltar ao regime de controle de preensão projetado para
prótese e, no mesmo tempo, compensar as perdas da
energia em molas para retorno a posição inicial. Durante
a fase de retorno as molas 6A e 6B estão devolvendo a
energia acumulada.

3. Os problemas detectados e perspectivas
de trabalho

Um dos maiores obstáculos encontrados na adaptação
de atuadores ressonantes em próteses é a obtenção do
modelo dinâmico analítico exato do conjunto. A
presença de não-linearidades não pode ser ignorada,
porque as equações cinemáticas possuem as expressões
trigonométricas [12]. As pinças das próteses de mão
possuem uma estrutura reforçada em aço para garantir a
rigidez do mecanismo. Consequentemente, a energia
potencial, inicialmente desconsiderada para movimentos
da pinça no plano horizontal, está gerando os termos das
equações de dinâmica adicionais e não-lineares que não
podem ser ignorados para movimentos em planos
diferentes do horizontal. Devido a variação de tamanho
e da forma dos objetos de manipulação, torna-se
impossível prever a Quantidade de Movimento angular
e linear para cada caso, mesmo sabendo os valores
exatos de massas e tensores de inércia de partes do
mecanismo. Além de tudo, a massa que está partindo da
posição inicial se divide no caminho em duas partes no
momento de desacoplamento: num atuador com molas
acopladas e numa pinça da prótese com peça
assegurada. O regime de funcionamento da prótese de
mão pode ser caracterizado como “start-stop” que é o
episódico e não periódico. Resumindo, os métodos
aproximados desenvolvidos para sistemas não-lineares
não podem ser aplicados [15]. Então, para encontrar a
solução analítica aproximada do problema dinâmico do
conjunto de mecanismos foi aplicada a metodologia
desenvolvida para atuadores ressonantes andantes [16]
que permite substituir a obtenção de equações exatas da
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dinâmica do sistema por uma análise de balanço da
energia. A Fig. 8 apresenta as etapas simplificadas desta
abordagem.

Fig. 8. Etapas de análise do movimento

O “vôo livre” de conjunto antes de desacoplamento, Fig.
8(a), foi escolhido como o ponto inicial da análise. Nele

a Quantidade de Movimento é 

€ 

(Μ1 +
ic

m
i=1

3

∑ )∗v ,

onde 

€ 

Μ1 é a massa do mecanismo e 

€ 

mci é a massa de

cada mola que se deslocam com velocidade 

€ 

v . No
instante de desacoplamento, a massa 

€ 

Μ1 se divide em

duas partes: 

€ 

Μ2 e 

€ 

Μ3, Fig. 8(b). A partir deste
momento o conjunto pode ser interpretado como dois

módulos separados, Fig. 8(c), onde 

€ 

Μ i
∗  representa a

soma da massa correspondente e de uma parte da massa
da mola. No instante de contato com parede a mola já
estará parada enquanto a massa ainda está em
movimento. A perda da energia no momento de contato

não elástico pode ser avaliada em: 

€ 
€ 

Wi1 =
mci ∗v

2

2
,

onde 

€ 

mci é a massa da mola em contato com parede. A

energia acumulada pela mola durante a compressão,
Fig. 8(d), calcula-se pela Lei de preservação da Energia:

€ 

cicomp ∗ li
2

2
=
Μ i

∗ ∗v 2

2
, onde 

€ 

cicomp  é o coeficiente de

mola para compressão. Durante a decompressão, Fig.
8(e) acontece a perda da energia que avalia-se em

€ 

Wi2 =
(cicomp − cidecomp )∗ li

2

2
 onde 

€ 

cidecomp  é o

coeficiente de mola para decompressão. Considerando o
impacto instantâneo e absolutamente não elástico
teremos no momento de “decolagem”, Fig. 8(e):

€ 

Μ2
∗ ∗v2 = (Μ2

∗ + mci)∗v3  pela Lei de conservação
da Quantidade de Movimento. A perda da energia pode
ser calculada como:

 

€ 

W3i =
Μ i

∗ ∗v2
2 − (Μ i

∗ + mci)∗v3
2

2
e a perda da energia total durante o ciclo analisado seria:

€ 

Wi =Wi1 +Wi2 +Wi3 . Exatamente esta parte da
energia (analisando todos os três contatos com paredes
na ida e na volta) deve ser reposta com ajuda de atuador
existente pela compressão adicional da mola 

€ 

Δli . Nesta
metodologia, viabilizando a reposição da energia, é
necessário controlar tanto as velocidades como os
deslocamentos das partes de mecanismo. Para testar a
idéia deste tipo de atuador ressonante foi desenvolvido
um protótipo, Fig.9, que mostrou a possibilidade de
trabalhar com peças de diferentes tamanhos com
desempenho satisfatório. Entretanto foi constatada a
necessidade de aperfeiçoamento da metodologia devido
as dificuldades de obtenção da informação sobre
velocidades e deslocamentos. Como uma das opções
está em estudo a possibilidade de substituição deste tipo
de controle pelo controle de balanço de forças (nos
momentos inicial e final de movimento) que podem ser
avaliadas com mais facilidade pelo sensores de pressão
como, por exemplo, do tipo Force Sensing Resistor [5].

Fig. 9. O protótipo testado do atuador
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Resumo 
Este artigo propõe a utilização de um sistema de visão 

computacional e um acelerômetro para estimação do 

movimento da mão humana. Estes sensores serão 

utilizados em aplicações biomédicas tais como: o estudo 

da percepção sensitiva, a resposta a estímulos elétricos, 

a interpretação de atividades cerebrais do córtex, a 

detecção de possíveis sintomas associados à doenças 

neurológicas como, por exemplo, Parkinson e controle 

de Neuro-próteses. Inicialmente, todos os testes foram 

realizados com o dedo indicador. Para avaliação do 

trabalho foi implementado um “dedo virtual” acionado a 

partir do sinal proveniente do sistema constituído por 

câmera e acelerômetros desenvolvido neste trabalho. 

Este sistema pode ser utilizado para treinamento do 

sistema de controle das próteses. Os resultados de 

mimetização do dedo real pelo dedo virtual são 

mostrados no artigo. 

 

1. Introdução  
O entendimento do movimento do corpo humano, bem 

como sua correta representação, tem importantes 

implicações no campo da reabilitação motora e no 

estudo das funções cerebrais associadas, permitindo o 

desenvolvimento de novas metodologias e aparelhagens 

para os pacientes [1] [2] [3]. Agregando esse 

conhecimento, cresce a fusão das aplicações biomédicas 

com o campo da robótica, como em cirurgias remotas 

[4] e na escala microscópica [5], em grande parte 

viabilizadas com o uso de manipuladores diversos [7].  

Este artigo propõe a utilização de um sistema de visão 

computacional associado a acelerômetros para análise 

da cinemática da mão humana. O sistema de visão 

computacional, constituído de uma única câmera digital, 

é capaz de detectar e reproduzir a movimentação 

bidimensional das articulações em relação a um 

referencial fixo na mão.  

Boas estimativas de velocidade e aceleração do dedo 

são também encontradas com o uso de acelerômetros. 

São ainda utilizados para indicar a inclinação da mão no 

espaço, definindo assim a orientação do referencial fixo 

a ela. O sistema proposto utiliza acelerômetros com 

tecnologia MEMS (Micro Electro Mechanical System), 

que além de muito pequenos são bastante exatos e 

pouco ruidosos [6]. 

Uma vantagem do sistema implementado consiste na 

praticidade e baixo custo dos sensores. Muitos dos 

sistemas comerciais atuais, para análise da 

movimentação da mão humana, utilizam luvas com alto 

custo, que dispõem de diversos sensores, e interferem na 

movimentação natural, apesar de não invasivos.  

A combinação dos dados provenientes dos subsistemas 

visual e inercial resulta em um conjunto abrangente de 

informações sobre cinemática, que pode ser utilizado 

em diversas aplicações. Dentro da área da biomedicina, 

destaca-se a possibilidade de detecção precoce de 

sintomas de doenças neurológicas, como Parkinson [8], 

associados a tremores nas mãos. Nessa área ainda pode-

se enfatizar o estudo de freqüências naturais do sistema 

nervoso associadas a estimulações sensoriais e 

cognitivas [9]. Unindo a robótica às aplicações médicas, 

existe o controle de neuro-próteses e ajuda de robôs na 

reabilitação de pacientes com lesões cerebrais [10], em 

busca de recuperar as atividades motoras. 

Nas duas seções subseqüentes do artigo são 

apresentados os sistemas desenvolvidos, visual e 

inercial respectivamente. Em cada seção apresentam-se 

as funções básicas e princípios de funcionamento. Os 

resultados obtidos vêm na seqüência, seguidos pelas 

conclusões e propostas de continuidade.   

 

2. Sistema Visual 
O sistema de visão computacional desenvolvido neste 

trabalho pode ser compreendido segundo o diagrama de 

blocos da Fig. (1).  

 

 
 

Fig. 1. Diagrama de blocos do sistema visual. 

 

O sensor é uma câmera digital tipo WebCam, com 

sensor CMOS colorido e resolução máxima de 320x240 

píxeis e taxa de 15 quadros por segundo. Um programa 

executa as tarefas de processamento de imagens 
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(tratamento, filtros) e visão computacional 

(interpretação das imagens e extração de informações). 

Este mesmo programa disponibiliza os dados medidos e 

gera a visualização de uma mão artificial gráfica, que 

reproduz a movimentação com base nas informações 

colhidas.     
 

2.1. Modelagem 
No intuito de detectar o movimento do dedo indicador 

foram utilizados marcadores dispostos segundo a Fig. 

(2-a). Tal configuração foi escolhida pois permite, com 

um número mínimo de marcadores, determinar todos os 

graus de liberdade da movimentação bidimensional do 

dedo, tomando por base o plano da imagem. Um 

modelo de pontos interligados, Fig. (2-b), representa o 

dedo humano como um manipulador robótico com três 

juntas de revolução. Com base no modelo obtém-se 

informação de posição relativa (ângulo das juntas, 

distância entre pontos) e velocidade, a cada quadro 

capturado pela câmera digital.   
 

2.2. Detecção de Objetos 
A identificação dos marcadores ocorre por meio da 

detecção de uma cor específica no campo de visão da 

câmera. Não há necessidade de um plano de fundo 

homogêneo durante os testes, apenas a precaução de que 

não existam cores similares às dos marcadores. Desta 

forma, marcadores de cor forte ou bem característica, 

dentro do ambiente foram utilizados. Uma calibração é 

necessária para informar ao programa de detecção a cor 

do marcador. 

Arquivos de imagens capturadas por meio de câmeras 

digitais são estruturas de dados que fornecem, para cada 

pixel, a intensidade relativa das três cores básicas: 

vermelho (red), verde (green) e azul (blue), o formato 

RGB. O que se interpreta como cor, portanto, é uma 

composição dessas três componentes.  

Todavia, uma mesma cor, quando submetida a 

diferentes condições de luminosidade, apresenta grandes 

mudanças nos valores das suas três componentes. Desta 

maneira, a calibração do sistema de detecção da imagem 

não só está relacionada à cor do marcador como 

também está intrinsecamente ligada ao nível de 

iluminação durante os testes. 

No intuito de proporcionar uma identificação de cores 

com maior robustez justifica-se a mudança do espaço de 

cores RGB para o HSV (Hue-Value-Saturation). Neste, 

o que se interpreta como cor, é determinado pelo matiz 

(hue). Já os outros parâmetros (valor-value e saturação-

saturation) estão relacionados com variações relativas à 

luminosidade. Objetos de mesma cor submetidos à 

diferentes iluminações possuirão componente H de 

valor próximo, mas com  V e S bastante diferentes. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 2. Posição dos marcadores (a) e modelo obtido (b). 

 

Assim, a etapa de processamento de imagens começa 

com o cálculo da componente HSV para cada pixel e a 

substituição da componente RGB. Em seguida, ocorre 

uma procura exaustiva, por toda a imagem, em busca de 

píxeis cujos componentes HSV sejam, respeitada uma 

tolerância, iguais àqueles do marcador.   A partir dessa 

busca, cria-se uma imagem binarizada (preto e branco) 

na qual em preto estão os marcadores e em branco todo 

o restante.  

Em seguida, efetua-se uma filtragem morfológica sobre 

a imagem binarizada baseada no tamanho das regiões 

convertidas para branco. São descartadas as regiões de 

menor área que provavelmente caracterizam ruídos 

devido a colorações próximas, iluminação e calibração 

imprecisa.  

 

2.3. Rastreamento do Dedo 
De posse da imagem pré-processada ocorre a etapa de 

visão computacional propriamente dita, na qual os 

objetos são identificados individualmente e as 

informações extraídas.  

Um marcador cujo tamanho é maior que os demais 

é posicionado na junção do dedo com a mão, na base da 

falange, junta 1 da Figura (2-b). Isso foi possível por se 

tratar de um local com maior área de contato com o 
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marcador disponível, permitindo o aumento no seu 

tamanho.Além disso, a movimentação das demais partes 

do dedo não irá prejudicar a fixação de um marcador 

maior, como ocorre nas juntas intermediárias, juntas 2 e 

3 da Figura (2-b), quando o indicador se encontra 

totalmente dobrado. 

Os demais pontos têm marcadores com áreas 

relativamente próximas e logo não é possível identificá-

los tomando por base esse critério. A alternativa 

escolhida foi encontrar as juntas através de suas 

posições relativas.  

O marcador é interpretado como uma região de formato 

arredondado, mas irregular, vide Fig. (3). Para 

especificar sua posição absoluta na imagem é necessário 

determinar seu centróide.   

 

 
Fig. 3. Resultado da binarização do quadro da Fig. (2-a). 

 

 
Fig. 4. Baricentro do polígono e vetores auxiliares. 

 

Após esta etapa de pós-processamento, com todos os 

centróides calculados, determina-se o baricentro do 

polígono formado por estes, o ponto “O” na Fig. (4). 

São determinados 4 vetores que unem o ponto “O” aos 

centróides. Tomando por base o vetor “OA”, que liga o 

baricentro ao marcador de referência, de maior 

tamanho, calculam-se os ângulos entre os vetores e o 

vetor de referência, percorrendo o sentido anti-horário. 

Os pontos que geram os menores ângulos serão, 

respectivamente, as juntas 2, 3 e 4, contando-se a partir 

da mão. O sentido para o cálculo dos ângulos depende 

se a mão filmada é a direita, como na Fig. (3), ou a 

esquerda. Desta forma percorre-se, respectivamente, no 

sentido anti-horário e horário. 
 

2.4. Visualização 
Uma janela permite acompanhar o resultado em tempo 

real, como está demonstrado na Fig. (5). Os ângulos 

entre as juntas rotativas são medidos e informados a 

outra parte do programa que gera uma a visualização de 

uma “mão virtual”, que repete os movimentos captados. 

Existe também a possibilidade de salvar em arquivo 

várias informações de uma série temporal: ângulos, 

posições relativas, distâncias dos pontos, baricentro, etc. 

São informações muito úteis para uma análise posterior, 

correlacionada às medições do acelerômetro e outros 

dispositivos.  

 

 
 

Fig. 5. Visualização na tela do computador do dedo indicador. 

 

3. Sistema Inercial 
O sistema de visão computacional mostrado na seção 

anterior é satisfatório para estimação da posição do 

dedo. Entretanto, para estimação de aceleração e 

velocidade, sensores inerciais são uma melhor 

alternativa.  

Assim, foi desenvolvido um sistema para estimação da 

posição, velocidade e aceleração do dedo baseado no 

acelerômetro ADXL213 fabricado pela Analog Devices. 

O acelerômetro foi preso à ponta do dedo, permitindo a 

estimação de apenas um grau de liberdade. O sinal do 

acelerômetro foi medido por meio de uma placa de 
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aquisição de dados “SPIDER8 600hz” de fabricação 

alemã da empresa HBM. 

 

3.1. Algoritmo 
Para análise do sinal proveniente do acelerômetro via 

placa de aquisição, observa-se que a amplitude do sinal 

de tensão DC fornecido pelo acelerômetro é 

proporcional à projeção do vetor gravidade sobre a 

direção aonde aponta o dedo como mostrado na Fig. (6). 

 

 
Fig. 6. Interpretação da medida do acelerômetro. 

 

Desta forma, para a calibração dos valores adquiridos, 

são feitas basicamente três medições para a obtenção 

dos valores máximo, mínimo e o nulo para a projeção. 

Assim, mede-se o valor da tensão DC fornecida pelo 

acelerômetro quando este está localizado em -90º, 90º e 

em 0º. A partir dessa metodologia é possível determinar 

o valor de tensão proporcional ao módulo do vetor 

gravidade.  

Após serem feitas essas medidas, o valor zero passa a 

ser o valor escolhido como o atual valor de tensão a 0º. 

Assim, apesar de notar-se na prática uma pequena não 

linearidade entre os valores de tensão a  90º e -90º, eles 

não oferecem muita discrepância aos valores esperados 

não oferecendo resultados ruins para a medição final de 

posição. 

Para o cálculo dos valores das projeções do vetor 

gravidade, atribui-se o sinal fornecido para projeção 

nula como sendo a referência e assim pode-se calcular o 

ângulo entre o vetor gravidade e o dedo. Para fazer este 

cálculo basta que se saiba qual o valor de tensão 

fornecida pelo acelerômetro para uma determinada 

posição (projeção de “g” no eixo do dedo) e o valor da 

gravidade, valor este que foi determinado anteriormente. 

A velocidade é obtida através da integração do sinal de 

aceleração retirada a componente DC do sinal. É 

importante ressaltar que como a integração é feita de 

espaços em espaços de tempo e não ponto a ponto, o 

valor da velocidade sempre apresenta um atraso maior 

de tempo se comparado ao sinal da aceleração.   

 

3.2.Visualização 
O software de aquisição, visualização e tratamento dos 

sinais foi desenvolvido no LabView
®
, fornecido pela 

National Instruments. 

A visualização de posição do dedo foi implementada 

por meio de um indicador como mostrado na Fig. (7) 

Este indicador funciona como um dedo virtual, com os 

valores calculados através do método das projeções 

explicados na seção anterior. O valor instantâneo do 

ângulo também é fornecido através de um pequeno 

indicador numérico ao lado do indicador de posição.  

 

 
Fig. 7. Indicador da posição do dedo. 

 

4. Resultados 
Ambos os sistemas de medição se mostraram eficientes 

nas tarefas às quais são dedicados. O sistema visual foi 

capaz de rastrear o dedo em diversas condições de 

iluminação, como esperado com a transformação de 

cores. A aplicação consegue trabalhar em tempo real, 

sem perdas de dados devido ao processamento das 

imagens. 

O sistema inercial é capaz de determinar a orientação do 

dedo, bem como calcular de forma eficiente os dados de 

aceleração. A informação de velocidade também se 

mostrou coerente em análises posteriores (off-line), 

apesar do atraso para sua estimação em tempo real.  

 
5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este trabalho mostrou a viabilidade de implementação 

de um sistema de análise da mão humana. Os resultados 

para um dedo isolado são motivadores e bastante 

robustos. Futuramente pretende-se integrar ambos os 

sistemas e ampliar a análise para toda a mão.  
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Resumen 
Este documento presenta un dispositivo nuevo capaz de 

filtrar el movimiento tembloroso indeseado del ratón de 

un ordenador. El dispositivo basa su funcionamiento en 

discriminar el movimiento voluntario del involuntario, 

para lo cual realiza una aproximación matemática del 

movimiento tembloroso.  

La implementación de algoritmos adaptativos al tipo y 

grado de temblor posibilita un funcionamiento 

autónomo. De manera continua, el sistema es capaz de 

obtener características básicas del temblor en tiempo 

real, como la frecuencia y la amplitud, posibilitando un 

filtrado activo del temblor. Mediante pequeñas 

modificaciones, y basándose en un diseño modular, es 

posible exportar el funcionamiento a otros interfaces de 

control, por ejemplo, de sillas de ruedas eléctricas. 

La utilización del dispositivo facilita el manejo del ratón 

por parte de personas con temblor, independientemente 

del tipo o grado que sea, gracias a la adaptación 

automática de los algoritmos de filtrado, incluso cuando 

lo utiliza una persona que no padece ningún temblor. De 

esta manera es posible concebir un dispositivo de 

accesibilidad universal que pueda ser empleado en 

ordenadores de acceso público. 

 

1. Objetivos 
El principal objetivo del proyecto TechFilter es aplicar 

los conocimientos adquiridos dentro de un proyecto 

europeo de investigación del movimiento tembloroso 

humano, a un dispositivo comercial capaz de reducir las 

limitaciones de una persona con temblor al manejar el 

ratón de un ordenador. 

 

Fig.1.Esquema de aplicación directa del dispositivo 

TechFilter. 

 

Como objetivos sociales a conseguir, señalamos una 

mayor integración de la personas con discapacidad en 

las nuevas tecnologías, lo que proporcionará una mayor 

independencia a la hora de realizar tareas comunes con 

el ordenador, y una vejez más activa, donde puedan los 

usuarios ocupar una parte de su tiempo de ocio y 

mejorar sus destrezas mediante, por ejemplo, programas 

de ordenador específicos de ejercitación de la memoria. 

 

2.   Marco de Investigación 
El temblor es una contracción muscular rítmica e 

involuntaria caracterizada por oscilaciones de una parte 

del cuerpo humano [1]. Siendo el más común de los 

movimientos involuntarios humanos, puede afectar a 

varias partes del cuerpo, por ejemplo, manos, cabeza, 

torso y piernas. Frecuentemente, además está 

relacionado con múltiples fenómenos o desórdenes 

neurológicos asociados a la vejez. 

El desarrollo de TechFilter comienza con el Proyecto de 

ámbito europeo DRIFTS: Dinamically Responsive 

Intervention for Tremor Suppression [2], en el Instituto 

de Automática Industrial, en la búsqueda de un sistema 

capaz de evaluar el concepto de supresión ortésica [3] 

del temblor patológico en el miembro superior. 

Dentro del proyecto DRIFTS tomó forma la 

metodología principal que permite al dispositivo 

TechFilter cancelar el temblor del usuario. Distintos 

desarrollos fueron realizados entorno a sistemas de 

captación del movimiento y sistemas electromecánicos 

activos, diseñados al efecto para el proyecto. 

Sobre un sistema sensor consistente en diversos 

giroscopios [4] acoplados al brazo y aplicados a una 

muestra de 33 pacientes, fue posible analizar el 

comportamiento de los algoritmos de filtrado, Fig. 2.  

 

 
Fig. 2. Modelado sinusoidal del temblor: movimiento real del 

paciente (gris), movimiento voluntario estimado (negro) y 

temblor estimado (rojo). 

 

Los resultados concluyeron que es posible alcanzar 

tiempos de convergencia en la estimación del temblor 

de 2 segundos y que el error cuadrático medio entre el 

movimiento voluntario estimado y el movimiento 
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deseado por el paciente en una articulación se mantiene 

por debajo de cinco grados. 

Posteriormente se diseñó un sistema activo en forma de 

ortesis capaz de capturar el movimiento del paciente, 

filtrarlo, y realimentar mecánicamente mediante 

motores situados en las articulaciones el movimiento del 

paciente, compensando de esta manera el temblor. 

Sobre una muestra de diez pacientes con diferentes 

patologías, se logran reducciones sostenidas en el 

temblor del 30 por ciento, con picos de hasta el 80 por 

ciento. 

 

3. TechFilter 
El diseño de TechFilter se realizó con dos premisas 

fundamentales: por una parte, no debía requerir ningún 

aprendizaje en su uso. Por otra, debía ajustar su 

funcionamiento de forma automática, incluso cuando lo 

utilizara una persona sin ningún tipo de temblor. 

Generalmente, el movimiento voluntario está 

caracterizado por frecuencias significativamente más 

bajas que las del temblor. Además este último es un 

movimiento esencialmente armónico y rítmico. 

Aprovechando estas dos características es posible 

determinar estrategias que permitan diferenciar ambos 

tipos de movimiento. En concreto, una estrategia 

posible es el filtrado de la señal de movimiento con 

filtros electrónicos con frecuencias de corte 

comprendidas en el rango frecuencial entre el 

movimiento voluntario y el tembloroso. 

El dispositivo identifica qué parte del movimiento de la 

persona es involuntario y lo resta del movimiento 

global. De esta manera, lo único que permanece es la 

parte voluntaria de su acción, facilitando el movimiento 

del puntero del ratón y el acceso a los programas. Su 

funcionamiento es totalmente transparente para el 

usuario. 

 

 
Fig. 3. Simulación de filtrado de señales temblorosas en 

tiempo real. 

 

En el proceso de separación de movimiento voluntario e 

involuntario se obtiene una estimación del trastorno del 

movimiento por lo que el dispositivo permite también la 

valoración funcional de la severidad del trastorno del 

movimiento y su evolución. 

La tecnología electrónica actual permite integrar todos 

los elementos necesarios en un espacio reducido. 

Empleando microcontroladores de uso general, es 

posible conseguir tiempos de retardo inferiores a 10ms, 

lo que se ha mostrado suficiente para garantizar una 

mínima influencia o ralentización en el manejo del 

ratón. 

Junto con el algoritmo de cancelación de temblor, es 

necesario prever aquella estructura electrónica y 

software precisa para lograr una comunicación efectiva 

entre el ratón y el computador, o entre aquellos 

elementos análogos si aplicamos el filtro a otros 

interfaces y sistemas. Dos son los estándares 

actualmente empleados con mayor frecuencia en el 

sector informático: PS2 y USB. En ambos sistemas la 

estructura de bloques del dispositivo TechFilter es 

similar, se puede observar en la Fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Esquema de bloques del dispositivo TechFilter. 

 

De acuerdo con este diagrama de bloques, el 

funcionamiento del dispositivo se divide en tres etapas: 

recepción de los datos de movimiento desde el ratón, 

filtrado en línea mediante el algoritmo principal de 

filtrado, y envío de la posición filtrada del puntero en 

pantalla al ordenador. Este proceso se realiza a una 

frecuencia constante de 100 veces por segundo. A esta 

frecuencia aseguramos que el filtro de temblor sea 

estable, y que la aproximación que realiza de la 

frecuencia de temblor converja de manera correcta [5]. 

En el caso del dispositivo con conexión PS/2, la 

conexión física del dispositivo al ratón y al ordenador es 

suficiente para hacerlo funcionar, ya que no es necesaria 

la instalación de ningún driver o controlador en el 

ordenador. Esto supone una simplificación para el 

usuario muy importante, porque permite hacerlo 

funcionar independientemente del sistema operativo o 

de las circunstancias particulares del sistema 

informático donde se instale. 

Los dispositivos USB generalmente requieren la 

instalación de un controlador en el ordenador que 

permita controlar las funciones del dispositivo. Sin 

embargo los sistemas operativos más comunes, entre 

ellos, la familia Windows y Linux, ya incorporan los 

componentes necesarios para hacer funcionar un buen 

número de periféricos, entre ellos los denominados HID 

o Human Interface Devices, los Dispositivos de Interfaz 

Humana, englobando teclados USB, ratones y tabletas 

digitalizadoras. Gracias a esto, tampoco es necesario 

instalar ningún software en el ordenador, conservando la 

importante ventaja que ya tenía el dispositivo PS/2. 

 

4. Implicaciones Sociales 
Actualmente, la esperanza de vida tiene una tendencia 

marcadamente alcista. En un escenario en el que no deja 
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de aumentar el número de personas mayores, adquiere 

vital importancia el envejecimiento activo, con el fin de 

mantener su calidad de vida. 

La aparición de pequeños problemas de salud es muy 

común en el colectivo formado por la tercera edad. La 

mayor parte de las veces los afectados no quieren que 

estos pequeños problemas afecten a su vida, aunque la 

sociedad no lo ve de la misma manera, produciendo 

sobre ellos un efecto de crítica que puede desembocar 

en frustración e incluso depresión. 

El dispositivo definido ayuda al colectivo de personas 

mayores que se ven afectadas por desórdenes del 

movimiento leves a seguir llevando una vida normal y 

activa. Dentro del desarrollo tecnológico que 

experimenta nuestra sociedad actualmente, este 

colectivo puede encontrar muchas tareas a realizar para 

mantener su actividad. 

En particular, el empleo de los filtros de temblor para 

ordenadores o para sillas de ruedas está especialmente 

indicado en el proceso de envejecimiento de las 

personas. Esto es porque el tipo de patologías que 

generan el temblor que pueden procesar estos 

dispositivos son muy habituales en ellas. 

Gracias al funcionamiento completamente automático 

del dispositivo, puede ser utilizado como dispositivo 

para la accesibilidad personal en casa, y también en 

ordenadores de uso público en bibliotecas, aulas o 

residencias de mayores, constituyendo una verdadera 

aportación a la reducción de las barreras de 

accesibilidad tecnológica por razones de discapacidad 

física. 

 

5. Resultados 
Durante la etapa de valoración y validación del 

funcionamiento y de las características de TechFilter, se 

desarrollaron pruebas con la colaboración de pacientes 

de esclerosis múltiple. El objetivo de estas pruebas, con 

el dispositivo final, fue doble. Por una parte se estudió 

la adaptación física del usuario al sistema, y por otra se 

valoró el efecto final que produce el filtro de temblor 

sobre el movimiento que introduce el usuario en el 

ratón. 

Para la realización de estas pruebas, se desarrolló un 

entorno gráfico informático capaz de plantear al usuario 

una serie de pruebas a realizar con el ratón, en la 

pantalla del ordenador. El protocolo de pruebas 

consistía en tres tareas a realizar de forma consecutiva. 

Todas las pruebas se realizaron con el filtro y sin el 

filtro, para poder comparar resultados, obtener 

conclusiones, y realizar ajustes. 

La primera tarea a realizar por el paciente consistió en 

seguir trayectorias rectas con el puntero del ratón entre 

diez objetivos o dianas que aparecían consecutivamente 

y de forma aleatoria en la pantalla, Fig. 5, sin necesidad 

de que el usuario hiciese clic en ellas. De esta manera se 

consigue simplificar las tareas a realizar por el usuario, 

pudiendo analizar exactamente el funcionamiento del 

filtro sobre las acciones propias de movimiento en x e y, 

sobre las que actúa el filtro. 

 

 
Fig. 5. Tarea 1, trayectorias comparadas. 

 

La segunda tarea que planteaba el sistema al paciente 

consistía en realizar el seguimiento, con el puntero, de 

una espiral, Fig. 6. El usuario debía seguir el patrón de 

una espiral en la pantalla, mientras el programa se 

encargaba de almacenar el movimiento del puntero. El 

histórico de la trayectoria no aparecía en pantalla 

durante la prueba para no ejercer influencia en el 

usuario, tratando de corregir desviaciones pasadas, por 

ejemplo. 

 

 
Fig. 6. Tarea 2, seguimiento de espiral. 

 

La tercera y última tarea se diseñó de manera idéntica a 

la primera, excepto que ahora el usuario debía mover el 

puntero a cada diana y hacer clic en ella. Esta prueba 

introduce mayor complejidad, pero permite analizar 

cómo se comporta el dispositivo en una situación más 

real de uso, cuando el usuario desea hacer clic en un 

icono, por ejemplo. 

En todas las pruebas, el programa registraba los 

movimientos gráficamente, y también el tiempo que 

tardaba el usuario en completarla. En la tarea tercera, 

además, contabilizaba el número de clics erróneos, esto 

es, fuera de las dianas. 

En la tabla 1 se resumen dos factores analizados durante 

las pruebas, para una muestra representativa de cuatro 

pacientes: 

i) en la tarea segunda, la relación entre el 

número de veces que el puntero 

abandonaba una región delimitada por 
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la espiral más un error constante, con 

y sin el filtro: es. 

ii) En la tarea tercera, la relación entre el 

número de clics erróneos, con y sin 

filtro: ec. 

 

Paciente es ec 

1 20% 44% 

2 33% 100% 

3 30% 28% 

4 50% 33% 
Tabla 1. Resultados de las pruebas. 

 

Los resultados permiten afirmar que el manejo del 

puntero del ratón mejoró en todos los pacientes. En la 

tarea de seguimiento de la espiral, la reducción media en 

la tasa de error fue del 33%. Esto es una muestra de la 

mejora de la habilidad del usuario en el seguimiento de 

formas en la pantalla. Los usuarios también lograron 

una reducción en el número de clics erróneos en la 

tercera tarea, muestra de la mejora de la habilidad al 

apuntar a iconos. Durante la realización de las pruebas, 

se produjo una impresión positiva de los usuarios acerca 

del filtrado del temblor. Dos usuarios informaron 

espontáneamente que notaban un importante descenso 

en la amplitud del temblor del puntero del ratón.  

 

6. Conclusiones 
Los resultados de diseño y de ensayo concluyen que 

TechFilter consigue reducir el temblor en más de un 

sesenta por ciento, y reduce también el tiempo 

empleado en realizar una tarea concreta, como leer el 

correo electrónico o navegar por internet, por una 

persona con movilidad reducida o temblor en sus 

manos, sin necesitar de un aprendizaje previo. 

Las conclusiones extraídas del proyecto se resumen en 

la utilidad, contrastada en las pruebas anteriormente 

descritas, que representa TechFilter en pacientes que 

sufren Parkinson y Esclerosis Múltiple, y en general, 

cualquier tipo de temblor, y que tengan dificultades para 

manejar el ratón debido a su edad, disminuyendo los 

errores al ejecutar órdenes con los botones y el tiempo 

en ejecutar una tarea concreta con el ordenador. 

El algoritmo de filtrado y el funcionamiento interno del 

dispositivo es aplicable a otros elementos de control, tal 

como los mandos de una silla de ruedas eléctrica, y en 

general a todos aquellos que tengan posibilidad de ser 

controlados mediante una interfaz de control eléctrica o 

electrónica, ampliando los horizontes de este proyecto 

de investigación e innovación tecnológica en el futuro. 
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