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RESUMO 

Pessoas com deficiência motora severa enfrentam diversos problemas de acessibilidade em 

seu cotidiano. Somam-se aos problemas motores os desafios oriundos de distúrbios da 

comunicação, especialmente aqueles relacionados à fala. Tais distúrbios concomitantes são 

tipicamente encontrados em pessoas com Paralisia Cerebral (PC). Este complexo de disfunções 

representa importante barreira no processo de comunicação destas pessoas, de forma que elas 

necessitam de estratégias de Comunicação Aumentativa e Alternativa para atingir seus objetivos de 

comunicação. Inúmeras soluções são propostas para amenizar os problemas de comunicação destas 

pessoas, contudo, a pretensão de utilizá-las, especialmente no Brasil, sucumbe ante o elevado custo 

de aquisição e a falta de adaptabilidade para a realidade dos usuários. Neste cenário, profissionais 

de saúde e terapeutas anseiam por soluções que atendam às peculiaridades dos usuários, 

especialmente daqueles com PC. Neste contexto, este trabalho objetiva contribuir para melhoria do 

processo de comunicação de crianças e adolescentes com Paralisia Cerebral atendidas pela 

Fundação Catarinense de Educação Especial, através do desenvolvimento de uma ferramenta 

(hardware e software) de Comunicação Aumentativa e Alternativa. O sistema proposto é baseado 

em símbolos e prancha de comunicação, e tem como objetivo final contribuir para o aumento da 

eficiência e da eficácia do processo de comunicação, por meio de estratégias de sugestão de 

símbolos e frases, bem como através do desenvolvimento de dispositivos de entrada alternativos em 

substituição ao mouse e teclado convencionais para acesso ao sistema. O protótipo desenvolvido foi 

avaliado em dois estudos de caso com alunos com Paralisia Cerebral da Fundação Catarinense de 

Educação Especial, sediada em São José, no estado de Santa Catarina, Brasil. Buscando validar as 

hipóteses do trabalho foram realizados experimentos guiados pela fonoaudióloga comparando o 

desempenho dos alunos na participação de um diálogo com e sem a ferramenta proposta. Além dos 

estudos de caso, o protótipo construído foi avaliado em comparação com o software Boardmaker, 

utilizado pelos alunos durante as sessões de fonoaudiologia. Os resultados alcançados são 



 

promissores, no entanto é necessária uma maior quantidade de utilizações do sistema para que o 

mecanismo de sugestão de símbolos faça inferências coerentes e sugira adequadamente os símbolos 

e frases para o usuário. Da mesma forma, embora os alunos se sentissem mais confortáveis 

utilizando o sistema com os dispositivos de entrada alternativos desenvolvidos, são necessárias mais 

utilizações do sistema e, eventualmente, outras melhorias para que se consiga uma melhor 

adaptação às necessidades dos alunos. 
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ABSTRACT 

People with severe motor disabilities face many accessibility problems in their daily lives. 

Add to the motor disabilities, in some cases, the challenges arising from communication disorders, 

especially those related to speech. Such concomitant disorders are typically found in people with 

Cerebral Palsy. This complex disorders represents an important barrier in the communication 

process of these people, so they need strategies for Augmentative and Alternative Communication 

to achieve their communication goals. Numerous solutions have been proposed to alleviate the 

communication problems of these people, however, claim to use them, especially in Brazil, 

succumbs with the high cost and lack of adaptability to the reality of users. In this scenario, health 

professionals and therapists yearn for solutions that meet the peculiarities of users, especially those 

with Cerebral Palsy (CP). In this context, this work aims to contribute to improving the 

communication of children and adolescents with CP served by the Fundação Catarinense de 

Educação Especial (a school for people with special needs), through the development of a prototype 

of system (hardware and software) of Augmentative and Alternative Communication. The proposed 

system is based on symbols in communication board, and aims to contribute to increase the 

efficiency and effectiveness of the communication through strategies of symbols suggestion, 

phrases suggestion, and by developing an alternative device to conventional mouse and keyboard to 

access the system. The prototype was tested with two students with Cerebral Palsy with in a special 

education school in São José, Santa Catarina, Brazil. Seeking to validate the hypotheses of this 

study, experiments were performed guided by the speech therapist comparing the performance of 

students participating in a dialogue with and without the proposed tool. In addition to the case 

studies, the built prototype was evaluated in comparison with the Boardmaker software, used by 

students during speech therapy sessions. The results are promising, however it requires a greater 

amount of use of the system so that the mechanism suggested symbols make inferences suggest 

coherent and suitably symbols and phrases to the user. Similarly, although students feel more 



 

comfortable using the system with alternative input devices developed, most uses of the system and 

eventually to other improvements are needed to better adapt to the needs of students. 
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1  INTRODUÇÃO 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) reportam que cerca de 15% da população 

mundial convive com algum tipo de deficiência, grave ou moderada. Destes, cerca de 5% têm entre 

zero e catorze anos. Aproximadamente 4% da população mundial experimentam limitações 

funcionais consideráveis. Destes, cerca de 0,7% são de pessoas de zero a catorze anos (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2012a). Juntam-se a este grupo, anualmente, cerca de cem mil 

pessoas cujas deficiências limitam severamente seu processo de comunicação. Algumas delas 

conseguem se comunicar somente através do olhar, com movimentos e piscares de olhos 

(WEAVER, MARTINEZ, et al., 2005). 

Deficiência é um termo abrangente que cobre deficiências, limitação de atividade e 

restrição de participação. Uma deficiência é um problema em alguma função ou estrutura 

do corpo; uma limitação de atividade é uma dificuldade encontrada por um indivíduo na 

execução de uma tarefa ou ação, enquanto a restrição de participação é um problema 

experimentado por pessoas no envolvimento em situações do cotidiano. Neste paradigma, a 

deficiência é um fenômeno complexo que reflete interações entre as características do 

corpo da pessoa e as características da sociedade em que ela vive (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012b). 

De acordo com a definição anterior, várias disfunções são caracterizadas como deficiência, 

incluindo aquelas de ordem motora, visual, auditiva, de comunicação, entre outras. No caso das 

disfunções motoras, Thomas (1992) relata que pessoas com dificuldades motoras possuem grande 

dificuldade de interação com o meio em que vivem, sendo comumente dependentes de terceiros 

para realização das atividades do cotidiano.  

Outro grupo de deficiência inclui distúrbios relacionados à comunicação, como retardo no 

desenvolvimento da linguagem, problemas no sistema articulatório da fala (arcada dentária, língua, 

lábios) e distúrbios da voz (LEVITT, 2001). 

Este complexo concomitante de disfunções motoras e de comunicação é frequentemente 

encontrado em pessoas com Paralisia Cerebral (PC). Segundo Levitt (2001), o termo PC é o nome 

comumente usado para um grupo de condições caracterizadas por disfunção motora em razão de 

uma lesão cerebral não progressiva no início da vida. Esta lesão pode ser responsável, também, por 

distúrbios dos sentidos especiais da visão e da audição, anormalidades da fala e linguagem e 

aberrações de percepção. 
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Para este grupo de pessoas, especialmente para aquelas que apresentam também desordens 

de fala e de linguagem, são necessários sistemas de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) 

para complementar a fala ou, em casos mais graves, para substituí-la completamente. Neste 

contexto, CAA abrange toda forma de comunicação (que não seja a fala) usada para expressar 

necessidades, vontades, desejos e ideias, e inclui expressões faciais, gestos, símbolos, imagens e 

escrita (AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION, 2012). 

Quando se trata de crianças há outras complexidades envolvidas. Tratamentos e 

considerações dispensados a adultos não necessariamente traduzirão a realidade e as necessidades 

daquele público (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). Crianças de 0 a 6 anos têm seu 

desenvolvimento cognitivo diretamente relacionado ao desenvolvimento da linguagem, de modo 

que a falta de comunicação com outras pessoas nesta fase da vida pode prejudicar irreversivelmente 

sua capacidade intelectual. Este problema é ainda mais crítico nos casos em que a linguagem é 

afetada por lesões cerebrais. Neste caso, uma alternativa é a utilização de pranchas ou pastas de 

comunicação, que consistem em figuras e ícones que representam atividades diárias e objetos do 

cotidiano. Neste sistema as crianças apontam para estas imagens e ícones com objetivo de formar 

frases completas (PALERM; RUÍZ, 1992). 

Contudo, em alguns casos, em função da gravidade da limitação motora a criança não 

consegue apontar com precisão para o símbolo desejado na prancha de comunicação. Visitas 

realizadas na Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), sediada em São José/SC, 

permitiram constatar que a dificuldade de apontar corretamente para o símbolo que deseja 

comunicar acaba frustrando a criança que, ante a dificuldade experimentada, acaba desestimulada a 

utilizar este meio de comunicação. Neste cenário, Gonzales, Leroy e De Leo, (2012) afirmam que a 

tecnologia permite melhorar a comunicação de pessoas com distúrbios de comunicação, bem como 

pode aumentar sua participação em terapias e seu envolvimento na comunidade. 

Desta forma, este trabalho visa contribuir para amenizar os problemas de comunicação de 

crianças e adolescentes com PC, através do desenvolvimento de um protótipo de sistema de CAA, 

baseado em textos, símbolos e sons, cujo objetivo é prover a eficiência e eficácia necessárias no 

processo de comunicação, com foco no indivíduo, potencializando suas virtudes e amenizando as 

dificuldades provenientes da deficiência múltipla. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

De acordo a American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), cerca de 1% da 

população mundial enfrentam algum distúrbio de comunicação (ASHA, 2008 apud GONZALES, 

LEROY e LEO, 2012). Neste cenário, a OMS afirma que pessoas com deficiência têm a saúde mais 

degradada, níveis mais baixos de escolaridade e menos oportunidades de trabalho do que as pessoas 

sem deficiência. Isto ocorre principalmente por conta da falta de serviços disponíveis e dos muitos 

obstáculos que enfrentam em seu cotidiano (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012a). 

Crianças com necessidades complexas de comunicação necessitam de acesso precoce às 

tecnologias que deem suporte ao aprendizado e à participação educacional, em casa e na 

comunidade. As tecnologias de CAA atuais são de difícil aprendizado e não atendem às 

mudanças que ocorrem com o desenvolvimento da criança. Por isso, há uma necessidade 

urgente de se desenvolver tecnologias de CAA que atenda às necessidades e potenciais de 

crianças com necessidades especiais de comunicação (AACT REHABILITATION 

ENGINEERING RESEARCH CENTER, 2012). 

Na esteira da assertiva anterior, Sigafoos e Schlosser (2010) afirmam que em países em 

desenvolvimento há parca disponibilidade de serviços e equipamentos voltados para a CAA, e 

complementam sentenciando que são necessárias pesquisas nestes países para que as soluções 

voltadas para CAA sejam mais bem compreendidas e aceitas. 

Segundo Gonzales, Leroy e Leo (2012), a principal meta de sistemas de CAA é que o 

usuário consiga comunicar o que se deseja o mais rápido possível. De acordo com esta afirmação, 

ferramentas de CAA devem ser eficientes e eficazes no auxílio à comunicação. Doval, Carballo e 

Jeremías (2010) corroboram este raciocínio assertando que a comunicação deve ser efetiva, mas 

também deve ocorrer de forma eficiente. Neste norte,  Sanger e Henderson (2007) finalizam 

afirmando que a velocidade da comunicação é primordial para o sucesso de dispositivos de CAA. 

Há uma série de soluções de software cujo objetivo é auxiliar no processo de comunicação 

de pessoas com distúrbios da comunicação, contudo, segundo Gonzales, Leroy e Leo (2012 apud  

ISAAC, 2008), há ainda muitas questões não respondidas acerca da eficiência e da eficácia dos 

dispositivos de CAA para pessoas com desordens de comunicação.  Os mesmos autores afirmam 

que a maioria das ferramentas existentes não permite o armazenamento de informações sobre o uso 

do sistema que possam fornecer um retorno para posterior análise. Este tipo de recurso, se existisse, 

viabilizaria o acompanhamento do desempenho do usuário ao longo do tempo de utilização da 

ferramenta. 
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A despeito de a tecnologia ter um papel significante no coditiano das pessoas, muitas 

daquelas com PC ainda não têm acesso adequado ao computador, pois suas restrições motoras 

representam importante barreira para utilização de dispositivos comuns como, por exemplo, o 

teclado (LIN et al., 2008).  

Os mesmos autores acrescentam que, dentre as várias barreiras encontradas, frequentemente 

estas pessoas experimentam um rápido cansaço quando utilizam teclados convencionais. Esta fadiga 

é causada basicamente porque os usuários tentam se adaptar aos meios convencionais de acesso ao 

computador. Este cenário em que o usuário se adapta ao sistema vai de encontro ao princípio básico 

da ergonomia, o qual ensina que os sistemas
1
 devem ser compatíveis com as necessidades, 

habilidades e limitações das pessoas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA, 2013). 

Segundo  Wu e Chen (2006), o teclado é o método de controle do computador mais usado 

pela maioria das pessoas. Contudo, afirmam que pessoas com PC enfrentam inúmeros obstáculos 

para utilizar teclados convencionais por conta de sua postura e  movimentos anormais. Neste 

campo, desenvolver meios alternativos para indivíduos com PC é um desafio para profissionais da 

reabilitação. 

Dentre os obstáculos enfrentados pelas pessoas com PC para a utilização do teclado 

convencional, Lin et al (2008) destacam a dificuldade de alcançar todas as teclas, ocorrência de 

acionamento simultâneo de teclas, falta de precisão em acertá-las e dificuldade de soltá-las 

rapidamente. Junta-se a esta estes problemas, ainda, a dificuldade de manusear o mouse 

convencional.  Caltenco, Struijk e Breidegard (2010) corroboram este raciocínio afirmando que 

pessoas com limitações físicas não têm habilitade suficiente para manusear dispositivos de entrada 

tradicionais como mouse e teclado. 

No caso da FCEE, para acessar o computador os alunos com PC utilizam um botão de 

acionamento conectado a um mouse convencional, semelhante ao ilustrado na Figura 1.  

                                                 

 

 

 
1
 Neste contexto o termo “sistema” é aplicado genericamente, e descreve não somente sistemas computacionais, mas 

também postos de trabalho, produtos e ambientes. 
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Figura 1 - Botão de acionamento utilizado na FCEE 

Este botão é conectado à lateral de um mouse adaptado (Figura 2) e pode ser acionado com a 

mão ou com o pé, a depender da preferência do utilizador. Este acionamento gera no computador 

um comando equivalente ao clique do botão esquerdo do mouse. Desta forma, as crianças e 

adolescentes atendidos na entidade consegue executar no computador os comandos de seleção 

(clique) e execução (duplo clique) em arquivos e programas. 

 

Figura 2 – Mouse adaptado para a entrada alternativa desenvolvida 

Nos atendimentos em que os alunos utilizaram o botão, foi possível observar que 

acionamento com a mão demanda muita força e coordenação para acionamento no momento certo, 

especialmente em sistemas que utilizam recurso de varredura automática de símbolos
2
. Um dos 

alunos observados mantém a mão na altura da cabeça e, quando precisa pressionar o botão, desce a 

mão com uma palmada sobre o botão. Este movimento requer tempo e força desproporcionais para 

a tarefa executada. Neste sentido, acredita-se ser necessário o desenvolvimento de interfaces 

                                                 

 

 

 
2
 Varredura automática de símbolos é um recurso frequentemente utilizado em sistemas CAA baseados em símbolos. 

Esta característica é abordada nos capítulos seguintes em que são apresentados os sistemas existentes e o sistema 

proposto neste trabalho. 
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alternativas que minimizem o esforço que requeiram menos habilidades motoras para utilização, 

além de reduzirem o tempo necessário para acionamento. 

Com o objetivo de prover soluções para as dificuldades apontadas nos parágrafos anteriores, 

há algumas soluções de hardware que buscam amenizar os problemas de acessibilidade para 

pessoas com deficiências motoras, de modo a aproveitar suas habilidades motoras residuais. 

Entretanto, Betke, Gips e Fleming (2002) destacam que algumas soluções de acessibilidade como 

capacetes, eletrodos, óculos e controles de boca são desconfortáveis de se utilizar, além do quê, 

muitos dispositivos comerciais disponíveis não se ajustam às dimensões físicas do corpo das 

crianças. E, mais importante, alguns usuários, em particular as crianças, não gostam de serem 

tocadas no rosto, motivo pelo qual frequentemente rejeitam soluções que se apoiam sobre a cabeça. 

Diante deste contexto, através do levantamento bibliográfico realizado sobre o tema, foi 

possível constatar algumas questões em aberto nas pesquisas encontradas, especialmente 

relacionadas à eficiência e eficácia das soluções existentes. Além disso, os estudos apresentados 

apontam para a necessidade de desenvolvimento de dispositivos customizados de controle do 

computador, de modo a substituir o teclado e, eventualmente, o mouse convencionais.  

Esta percepção leva ao seguinte questionamento: uma solução adaptável e integrada de 

software e hardware pode tornar mais rápida e mais eficaz a comunicação de crianças e 

adolescentes com PC, se comparada com a forma tradicional de pranchas e pastas físicas? Ainda, 

este sistema integrado torna o processo de comunicação mais atrativo e menos cansativo se 

comparado com a forma tradicional de pranchas físicas? 

1.1.1  Solução Proposta 

Visando contribuir para a melhoria do processo de comunicação de crianças com PC da 

FCEE, propõe-se o desenvolvimento de um protótipo de um sistema adaptável de CAA baseado em 

imagens e símbolos que agrega software e dispositivo alternativo de entrada de dados.  

Com o desenvolvimento desta solução procura-se contribuir para a solução de alguns 

problemas destacados na literatura relativos aos sistemas de CAA. O mais saliente deles está 

relacionado à eficiência e eficácia da comunicação. Ann e Theng (2011) atestam que há várias 

ferramentas de CAA disponíveis no mercado, porém, a maioria não é eficiente nem eficaz para 
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atender às necessidades de comunicação de crianças com PC. Neste aspecto, a ferramenta descrita 

neste trabalho busca contribuir para o aumento da velocidade e redução de erros na comunicação 

através do fornecimento de estratégias de sugestão de símbolos e de frases durante a utilização. 

Estas sugestões são baseadas no histórico de uso do sistema, de forma que as preferências de 

símbolos e frases do usuário são armazenadas para futuras utilizações. 

Outro aspecto deficiente nos sistemas de CAA atuais diz respeito à adaptabilidade às 

características dos usuários. Schindler, Dygert e Nagler (2009) citam que há um interesse especial 

no desenvolvimento de dispositivos de CAA mais inteligentes que se adaptem às características dos 

usuários e seu ambiente de utilização. Recursos como voz digitalizada, redimensionamento de 

objetos da tela e cores personalizáveis, entre outros, são aspectos desejáveis para incrementar a 

acessibilidade dos sistemas (W3C, 2012b). Neste cenário, o protótipo desenvolvido possui recursos 

de configuração de preferências como intervalo entre comandos, tamanhos e cores de símbolos, 

cores de fundo, voz digitalizada, entre outras que são apresentadas no Capítulo 4 . Além das 

configurações, o protótipo possui recursos para identificar as preferências de símbolos do 

vocabulário do usuário, de acordo com seu padrão de utilização.  

Ainda no contexto da adaptabilidade, especificamente de hardware, há algumas barreiras 

para que se chegue a uma solução que atenda às necessidades específicas dos usuários. Além da 

pouca disponibilidade comercial das soluções, aquelas disponíveis são muito genéricas, 

comprometendo sua eficiência (CALTENCO, STRUIJK e BREIDEGARD, 2010). Para amenizar 

este problema, Lin, et al (2008) afirmam que é necessário o desenvolvimento de soluções 

personalizadas que atendam à necessidade específica do usuário. Neste paradigma, o protótipo 

desenvolvido inclui botões e uma alavanca customizados que se comunicam com o software através 

do driver padrão de mouse do sistema operacional. Estes dispositivos foram desenvolvidos com 

base nas observações das necessidades dos dois alunos da FCEE que participam deste estudo, de 

modo a aproveitar suas potencialidades para utilização do protótipo.  

Aspectos de acessibilidade também se mostram importantes para facilitar o uso de sistemas 

de CAA. Os usuários utilizam diferentes formas para acessar o computador (mouse, teclado ou 

outros dispositivos alternativos), e necessitam de recursos para aumentar a eficiência da utilização, 

como, por exemplo, teclas de atalho para funções mais frequentemente utilizadas (W3C, 2012). 

Neste aspecto, o protótipo desenvolvido fornece acesso a todas as funcionalidades do sistema por 

meio de botões na interface com o usuário, e também por meio de teclas de atalho configuráveis. 
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Com exceção da tecla “ESC”, que tem a função de encerrar a sessão do usuário, todas as demais 

teclas do teclado convencional podem ser configuradas para realizar quaisquer das ações (ver 

Quadro 7, página 78) disponíveis na ferramenta. Da mesma forma, qualquer botão do mouse 

convencional pode ser configurado para tanto. 

Além dos aspectos de acessibilidade que envolvem dispositivos alternativos de entrada de 

dados, características como voz digitalizada, cores e tamanhos de objetos na tela também devem ser 

personalisáveis para atender às necessidades dos usuários 

Contemplando as principais características de sistemas de CAA observadas na literatura, a 

ferramenta proposta busca comprovar as seguintes hipóteses: 

a) uma solução integrada de hardware e software permite melhorar a eficiência 

(redução de tempo) e a eficácia (redução da quantidade de erros) da comunicação das 

crianças com PC atendidas pela FCEE. 

b) a utilização de dispositivos alternativos de entrada de dados, em substituição ao 

teclado e mouse convencionais, proporcionará menor desconforto e maior satisfação 

na utilização da ferramenta. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

O trabalho ora descrito objetiva melhorar o processo de comunicação de crianças e 

adolescentes com PC atendidas pela FCEE, na faixa etária de 0 a 15 anos de idade. Não é foco deste 

trabalho, por exemplo, atendimento de outros tipos de deficiências além daquelas oriundas da PC. 

Também não é foco deste trabalho avaliar a utilização da ferramenta com outros grupos de usuários, 

tampouco com outros públicos com idade superior a 15 anos. Foi escolhida esta faixa etária por 

enquadrar a maior parte das pessoas atendidas pela FCEE, de forma que o sistema desenvolvido, em 

tese, se adaptado, poderia atender a outras crianças da instituição. 

O trabalho tampouco foca um tipo específico de paralisia cerebral, visto que, a despeito da 

classificação apresentada na seção 2.1, é comum que pessoas com PC que se enquadram em uma 

mesma classificação apresentem diferentes graus de dependência e, por conseguinte, diferentes 

necessidades. Nesta linha, MyChild (2012) afirma que cada caso de PC é único. 
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1.1.3  Justificativa 

Pessoas com necessidades especiais de comunicação que não têm acesso a meios de CAA 

estão submetidas a um elevado risco de serem vítimas de abusos e crimes, além de terem seu 

envolvimento social comprometido. No caso de crianças, este tipo de intervenção é essencial para o 

processo educativo, de modo que elas possam fazer amigos, desenvolver suas habilidades 

acadêmicas e se engajar nos processos comunicativos familiares e da comunidade em que vivem 

(COOK e HUSSEY, 1995). Neste cenário, Higashi et al. (2005) afirmam que profissionais da área 

da saúde e familiares de jovens pacientes são ansiosos pelo desenvolvimento de ferramentas de 

comunicação que facilitem o coditiano destas pessoas, melhorando sua qualidade de vida.  

Doval, Carballo e Jeremías (2010) atestam que soluções de CAA baseadas em pranchas de 

comunicação são cada vez mais comuns, contudo, há muitas pranchas comerciais que são 

inacessíveis para a maioria das famílias e das instituições: os consumidores simplesmente não 

podem pagar pelos dispositivos. Universidade Estadual de Maringá (2008) acompanha este 

raciocínio afirmando que a realidade brasileira não permite o acesso a estas soluções devido ao seu 

alto custo. 

Além da barreira formada pelos custos elevados das ferramentas comerciais, Doval, 

Carballo e Jeremías (2010) esclarecem que os usuários de sistemas de CAA possuem grande 

diversidade de necessidades de comunicação, de modo que a melhor solução deve ser adaptável às 

necessidades de desenvolvimento e aprendizado, bem como às habilidades, preferências e 

necessidades futuras de comunicação. 

Nesta linha, Schindler, Dygert e Nagler, (2009) afirmam que as necessidades especiais 

variam muito entre os indivíduos, dependendo de suas deficiências, e salientam a importância de as 

ferramentas de CAA serem configuráveis. Os próprios cuidadores destas pessoas devem poder 

configurar itens de interface como quantidade de símbolos na tela, bem como seus tamanhos, cores, 

fontes e localização na tela.  

Além deste tipo de personalização, é necessário que as ferramentas de CAA permitam a 

utilização, além de símbolos e imagens, de outras formas de comunicação como palavras e letras, 

por exemplo. Segundo  Gonzales, Leroy e Leo (2012), o uso de imagens permite que pessoas não 

alfabetizadas se comuniquem, porém, o vocabulário fica restrito às imagens contidas no banco de 

imagens, além do quê, demanda que o outro comunicador interprete a mensagem.   
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De outro norte, Patel (2011) afirma que a comunicação textual (selecionar letra a letra para  

formar uma palavra) é mais abrangente, porém, mais lenta, gerando em média de duas a cinco 

palavras por minuto. Já a comunicação baseada em palavras ou em símbolos e imagens é limitada a 

um vocabulário pré-existente, contudo, bem mais rápida, gerando em média quinze palavras 

palavras por minuto.  

Neste cenário, o mesmo autor afirma que o maior desafio para os sistemas de CAA baseados 

em símbolos e imagens e com vasto vocabulário é a velocidade da comunicação. Contudo, 

estratégias de criação de mensagens, organização de vocabulário e esquemas de navegação podem 

contribuir para encontrar a melhor relação entre tamanho de vocabulário e velocidade de 

comunicação.  

Apesar da importância da possibilidade de customização do software de CAA, os periféricos 

que fornecem acesso ao computador, como mouse e teclado, também devem ser objeto de 

customizações para atender às necessidades de pessoas com limitações motoras. Neste campo, Wu e 

Chen (2006) afirmam que há poucos estudos que avaliem os efeitos de adaptações feitas em 

teclados para pessoas com limitações físicas, de modo que são necessários mais estudos que 

validem a efetividade de estratégias de adaptação em computadores para crianças com PC. 

Por sua vez, Caltenco, Struijk e Breidegard (2010) afirmam que o uso de dispositivos de 

entrada convencionais podem corromper a correspondência entre o grau cognitivo e as habilidades 

físicas das pessoas com deficiência motora. Algumas delas podem necessitar, por exemplo, de 

interfaces de acesso que forneçam um número mínimo de operações físicas para acesso ao 

computador. 

Os mesmos autores afirmam que uma série de soluções foram propostas para prover 

interfaces de acesso ao computador para pessoas com limitações motoras, contudo, poucas delas são 

disponíveis comercialmente. Esta restrição de disponibilidade ocorre porque as soluções atendem a 

tipos muito específicos de necessidade ou porque são genéricas demais e seu uso se torna 

ineficiente. Para eles, o desafio está em desenvolver interfaces que sejam o mais simples possível, 

porém, que disponibilizem quantidade suficiente de funções para que pessoas com deficiência 

motora consigam utilizar o computador tão eficientemente quanto pessoas sem deficiências o fazem 

usando mouse e teclado. 
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Entretanto, a despeito das assertivas do parágrafo anterior,  Lin, et al (2008) afirmam que 

não basta simplesmente criar dispositivos para pessoas com deficiência motora severa: é necessário 

focar individualmente as características e necessidades dos usuários, desenvolvendo soluções que 

atendam pontualmente a estas necessidades específicas. 

De acordo com as duas afirmações anteriores, evidencia-se a necessidade de se desenvolver 

dispositivos alternativos de acesso a computador focados nas necessidades específicas do usuário, 

evitando generalizações que possam comprometer a eficiência da solução. Por outro lado,  

Gonzales, Leroy e Leo (2012) afirmam que é necessário dosar adequadamente as soluções para que 

múltilplas formas de entrada não aumentem demasiadamente a complexidade a ponto de dificultar 

sua utilização. 

A respeito de integrar hardware e software no desenvolvimento de soluções para CAA, 

Gonzales, Leroy e Leo (2012) relatam que as aplicações podem alavancar aspectos de 

acessibilidade provendo soluções alternativas de entrada e saída de dados utilizando-se, inclusive, 

de tecnologias emergentes de comunicação sem fio. Contudo, esta integração é negativamente 

afetada por novos projetos de hardware e sistemas operacionais que nem sempre guardam a 

compatibilidade de versões anteriores. 

Como se pode avaliar pelos depoimentos colhidos na literatura, o desenvolvimento de 

soluções integradas para CAA envolvendo hardware e software é uma necessidade que urge para 

facilitar a comunicação de pessoas com deficiência motora severa e ausência de fala, como é o caso 

de pessoas com PC.  Neste norte, aspectos com configurabilidade, eficiência e eficácia na 

comunicação, interfaces alternativas e conforto são requisitos latentes nas soluções, além de não 

serem observados concomitantemente.  

A justificativa para utilizar a FCEE como campo de pesquisa é que em todas as sessões de 

fonoaudiologia de que este pesquisador participou foram utilizados artefatos físicos como prancha 

de madeira e pastas de cartões de papel. Nestas sessões observou-se uma comunicação ineficiente 

por conta dos graves problemas motores experimentados pelos meninos acompanhados. Esta 

ineficiência ocorre principalmente por conta da dificuldade que eles têm de apontar para o símbolo 

que desejam comunicar na prancha de comunicação. Esta dificuldade torna o processo lento e, por 

conta disso, é possível observar certo grau de insatisfação por parte alunos. 
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Desta forma, em consonância com a revisão sistemática documentada no APÊNDICE A, 

com a realidade da FCEE e com o comparativo de soluções de CAA, justifica-se o desenvolvimento 

de uma solução integrada que congregue todos aqueles aspectos destacados na seção 3.3, como é 

caso do protótipo de sistema de CAA ora proposto. 

1.2 OBJETIVOS 

Esta seção apresenta os objetivos geral e específicos deste trabalho. 

1.2.1  Objetivo Geral 

Contribuir para melhorar a eficiência e a eficácia da comunicação de crianças e adolescentes 

com PC da FCEE, através do uso de uma solução integrada de hardware e software desenvolvida 

para este fim, objetivando reduzir o tempo e a quantidade de erros na comunicação, bem como 

aumentar a satisfação deste público em se comunicar. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho é necessário o alcance dos seguintes objetivos 

específicos, que serão abordados através de um estudo de caso na FCEE: 

a) análise de soluções correlatas, por meio de levantamento bibliográfico da área de 

pesquisa; 

b) desenvolvimento de uma ferramenta de CAA envolvendo hardware e software 

específicos para atendimento das necessidades das crianças atendidas na FCEE; 

c) integração do software desenvolvido com  uma entrada de dados alternativa, que 

substitui o mouse e o teclado convencionais; 

d) testes e avaliação do sistema através da realização de estudos de caso com duas 

crianças atendidas na FCEE; 
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e) comparação entre resultados obtidos através da utilização da ferramenta proposta e 

aqueles aferidos quando utilizado o método tradicional de pranchas físicas para 

comunicação. 

1.3 METODOLOGIA 

De acordo com Garvey (1979 apud MENEZES; SILVA, 2005, p. 13), fazem parte do 

processo de comunicação científica “as atividades associadas com a produção, disseminação e uso 

da informação, desde a hora em que o cientista teve a ideia da pesquisa até o momento em que os 

resultados de seu trabalho são aceitos como parte integrante do conhecimento científico”. No 

caminho do pensamento do autor, esta seção classifica esta pesquisa sob seus diversos pontos de 

vista, bem como apresenta os procedimentos metodológicos adotados para alcanças os objetivos 

propostos. 

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

A Ciência tem como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos. Neste sentido não 

se distingue de outras formas de conhecimento. O que torna, porém, o conhecimento 

científico distinto dos demais é que tem como característica fundamental a sua 

verificabilidade. Para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se 

necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação. 

Ou, em outras palavras, determinar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento 

(GIL, 1999, p. 26) 

Este trabalho é baseado na verificação de um conjunto de hipóteses (apresentadas na seção 

1.1.1 ) que, submetidas a testes, podem ser comprovadas ou refutadas. Segundo Gil (1999), 

pesquisas deste tipo se enquadram no método hipotético-dedutivo, uma vez que a partir de hipóteses 

procura-se deduzir as consequências que deverão ser testadas. Na mesma linha, Lakatos e Marconi 

(2000) destacam que este método se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca 

da qual se formulam hipóteses. 

A pesquisa ora apresentada busca contribuir para a amenização dos problemas de 

comunicação de crianças com PC da FCEE. Neste contexto, trata-se de uma pesquisa aplicada, pois, 

de acordo com Menezes e Silva (2001, p. 20), “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

e dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. 

Com relação à forma de abordagem do problema, a pesquisa é classificada como 

quantitativa e qualitativa. Conforme demonstrado na seção 1.2.2 , que trata dos objetivos 
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específicos, a pesquisa busca eficiência e eficácia na comunicação, que se acredita serem 

verificáveis através de métricas de tempo e booleanas (atingiu ou não o objetivo da comunicação), 

respectivamente. Neste aspecto a pesquisa é quantitativa, pois, segundo Fonseca (2009), baseia-se 

em dados mensuráveis para medir a veracidade ou não do que se está sendo investigado. A pesquisa 

também busca melhoria da qualidade da intervenção, de modo que aspectos como fadiga e 

insatisfação na comunicação sejam reduzidos ou mitigados. Sob este ponto de vista, a pesquisa é 

também qualitativa, pois, na visão de Menezes e Silva (2001), há uma relação entre o mundo real e 

o sujeito que não pode ser traduzida em números, sendo desnecessários métodos estatísticos. 

Sob o ponto de vista de seus objetivos, este trabalho é classificado como uma pesquisa 

exploratória, pois, segundo Gil (2002), através da observação de exemplos (estudo de caso), busca-

se compreender determinado fenômeno. “As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 1999, p. 30). 

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Segundo Gil (1999, p. 65), “a solução dos problemas de pesquisa ocorre mediante o teste 

das hipóteses”. Na ótica do autor, a investigação das hipóteses permite ao cientista chegar aos 

resultados, sejam eles aqueles visionados ou não. Nesta linha, Fonseca (2009) complementa 

afirmando que os procedimentos metodológicos orientam o pesquisador no processo de análise e, 

posteriormente, na apresentação dos resultados da investigação científica. A pesquisa ora descrita 

foi desenvolvida orientada pelos procedimentos metodológicos apresentado nos parágrafos 

seguintes desta seção. 

Inicialmente foi realizada a pesquisa bibliográfica, que permitiu um estudo aprofundado da 

literatura especializada baseado no protocolo de revisão sistemática apresentado no APÊNDICE A, 

objetivando suprir o autor dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Para 

cada trabalho selecionado na pesquisa bibliográfica foi realizado um fichamento, possibilitando 

manter uma memória rápida para futuras referências.   

Concomitantemente à revisão bibliográfica foram realizadas visitas à FCEE com objetivo de 

conhecer a realidade da instituição e as dificuldades enfrentadas pelas crianças que lá são atendidas, 

pois “é necessário conhecer o aluno antes de introduzir um sistema de CAA, o qual deve ser 
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elaborado com base numa avaliação para o aluno estabelecer elos comunicativos” 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, 2008).  

Com a revisão sistemática da literatura e as observações realizadas na FCEE foi possível 

identificar alguns problemas relacionados à comunicação de crianças com PC, e permitiu a 

formulação do problema de pesquisa descrito na seção 1.1, a partir do qual foi possível formular as 

hipóteses descritas na seção 1.1.1 .  

O passo seguinte foi o desenvolvimento de uma ferramenta integrada de hardware e 

software que permita adequar um sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) às 

necessidades das crianças com PC atendidas pela FCEE, objetivando atingir os objetivos 

específicos descritos na seção 1.2.2 .  

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. O primeiro apresentou o tema desta 

pesquisa, destacando o problema e a solução proposta, justificando-a com base na literatura 

especializada. Desta forma foi possível o estabelecimento dos objetivos e da metodologia que será 

adotada para alcançá-los. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica necessária para suprir o pesquisador dos 

conhecimentos necessários para a realização do trabalho. São abordados temas como PC, distúrbios 

motores e da comunicação, CAA e suas diversas formas de abordagem. 

No terceiro capítulo são apresentadas as soluções que demonstram semelhanças com a 

solução ora proposta. Inicialmente são abordadas as soluções fruto de pesquisa acadêmica e, 

posteriormente, aquelas que se tornaram comerciais, independentemente de terem ou não nascidas 

na academia. Ao final é apresentado um comparativo entre as soluções incluindo o trabalho gerado 

nesta pesquisa, delineando seus aspectos positivos e suas limitações. 

O Capítulo 4 apresenta o protótipo desenvolvido neste trabalho. São apresentados os 

requisitos levantados e os diagramas de caso de uso da aplicação. Em seguida destacam-se os 

projetos arquiteturais e estruturais da aplicação. O capítulo apresenta, ainda, a ferramenta de 

software desenvolvida, destacando as funcionalidades destinadas às crianças e aos cuidadores. Ao 

final são destacadas as limitações do software desenvolvido e as considerações do capítulo. 
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O capítulo seguinte trata do método proposto para testar as hipóteses da dissertação. São 

apresentadas informações sobre a fonoaudióloga que acompanha as crianças na FCEE. Também são 

apresentadas anonimamente as duas crianças envolvidas no estudo de caso. Destacam-se 

informações sobre seus diagnósticos e suas características com base nos prontuários de atendimento 

da FCEE. For fim, é apresentado o projeto do experimento realizado com os alunos. 

O sexto Capítulo apresenta os resultados obtidos em cada uma das fases do experimento. É 

apresentado o método usual de comunicação utilizado na FCEE, que é a pasta de comunicação com 

cartões de papel. Em seguida são relatadas as atividades realizadas nas sessões realizadas com os 

alunos, destacando os resultados de cada uma delas. Por fim, é apresentada uma discussão sobre as 

hipóteses formuladas e a percepção da fonoaudióloga sobre o projeto como um todo. 

O último capítulo apresenta uma análise dos objetivos formulados e sobre o cumprimento 

deles, e encerra enumerando as contribuições desta dissertação, além de apresentar algumas 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a fundamentação que construiu os alicerces teóricos embasadores 

desta pesquisa. São abordados conceitos que permitiram a construção do conhecimento necessário 

sobre temas como deficiência motora, PC, CAA e desordens de comunicação. 

2.1 PARALISIA CEREBRAL E DISTÚRBIOS RELACIONADOS 

Segundo Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação (2010), o termo PC é usado para definir 

qualquer desordem caracterizada por alteração do movimento secundária a uma lesão não 

progressiva do cérebro em desenvolvimento.   

MyChild (2012) complementa afirmando que a PC é caracterizada por uma perda ou 

deficiência da função motora causada por um dano cerebral. Este dano é decorrente de uma lesão ou 

desenvolvimento anormal enquanto o cérebro ainda está na fase de desenvolvimento, e pode ocorre 

antes, durante ou imediatamente depois do nascimento. A PC afeta movimentos corporais, controle 

muscular, coordenação motora, tônus muscular, reflexo, postura e equilíbrio, podendo afetar 

também a função motora responsável pela fala. Neste norte,  Orlando Filho et al (2006) 

complementam assertando que a PC pode deixar sequelas como alterações ou perda do controle 

motor, comprometimento visual, auditivo e cognitivo. 

Por sua vez, Basil (1995 apud Orlando Filho et al 2006) cita que a PC é caracterizada por 

uma lesão ocorrida no cérebro no período pré-natal ou após o nascimento da criança. O termo PC 

costuma ser empregado atualmente como uma denominação geral que engloba distúrbios muito 

diversos. Estes distúrbios têm em comum o fato de significarem uma alteração ou perda do controle 

motor, secundária a uma lesão encefálica, ocorrida na etapa pré-natal, ou durante a primeira 

infância, seja qual for o nível mental da criança lesionada. 

De acordo com sua topografia a PC pode ser classificada em  (BOBATH, 1971): 

 diplegia espástica (também conhecida como paraplegia): as partes inferiores são mais 

afetadas, porém, simetricamente. Geralmente o controle da cabeça é bom e a fala não é 

prejudicada. Geralmente o controle dos movimentos dos olhos também não é 

comprometido; 
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 quadriplegia espástica: todo corpo é afetado assimetricamente. Pode haver diferenciação 

de comprometimento entre os lados do corpo e entre os membros inferiores e superiores. 

Em geral a parte superior do corpo é mais afetada, com mau controle do pescoço. A fala 

pode estar mais ou menos severamente envolvida. 

 hemiplegia espástica: ocorre quando há comprometimento de um lado do corpo. Os 

membros do lado afetado podem ser pouco usados ou podem mesmo nem se mover. 

Levitt (2001) também classifica a PC de acordo suas características motoras: 

 PC espástica: caracteriza-se pela rigidez muscular (ou hipertonia muscular), o que 

acarreta em uma postura anormal. Neste caso a inteligência varia bastante, mas não é tão 

afetada. Problemas perceptivos são mais frequentes, especialmente nas relações 

espaciais. É possível a realização de movimentos voluntários; 

 PC atetóide: caracteriza-se por movimentos involuntários. Estes movimentos podem ser 

rápidos ou lentos, inclusive com tremulações, podendo ter padrões não identificáveis. 

Isso pode ser reduzido quando a criança está profundamente engajada em alguma 

atividade. É possível a realização de movimentos voluntários, porém, estes podem ser 

transtornados pelos involuntários, tornando-os descoordenados. Pode haver hipertonia 

ou hipotonia. Neste caso a inteligência é frequentemente boa e pode ser bastante 

elevada. Podem estar presentes dificuldades de articulação da fala; 

 PC atáxica: caracteriza-se por distúrbios do equilíbrio. Fixação pobre da cabeça, tronco e 

cintura. Movimentos voluntários são presentes, porém, descoordenados. Os movimentos 

finos da mão são pobres. A hipotonia é comum neste caso. Há frequentemente prejuízos 

intelectuais derivados de problemas visuais e perceptivos. 

De acordo com Ann e Theng (2011), a PC causa, além de distúrbios de comunicação, 

desordens nos movimentos mulculares e corporais, restrição da habilidade motora fina e atraso no 

desenvolvimento físico e mental. 

2.1.1  Deficiências motoras 

De acordo com a International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps 

(ICIDH), publicada pela OMS, deficiência de um modo geral, no contexto da saúde, é qualquer 
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restrição ou perda de habilidade em realizar atividades consideradas normais para seres humanos 

(AUSTRALIAN INSTITUTE OF HEALTH AND WELFARE, 1999).  

A deficiência motora severa é caracterizada pelo não desenvolvimento das habilidades 

motoras básicas, o que acarreta, por consequência, deficiências futuras de aprendizado. Esta 

deficiência de aprendizado está diretamente ligada à incapacidade da criança de explorar 

independentemente o ambiente (DURKIN, 2002). 

2.1.2  Distúrbios da comunicação 

Comunicação é um processo social, verbal ou não, de intercâmbio de informações entre 

pessoas. Ela define nossa existência e consiste em importante instrumento para conectar 

pessoas. Além disso, a comunicação é a base que guia o processo de desenvolvimento em 

todas as áreas, formando o núcleo da nossa civilização (ANN e THENG, 2011). 

Cook e Hussey (1995) reforçam que a comunicação constitui uma série de comportamentos 

muito complexos que compõe a essência do ser humano. As pessoas se comunicam com diferentes 

padrões e em diferentes condições usando uma variedade de ferramentas, técnicas e estratégias. 

Distúrbios da comunicação são caracterizados por defeitos na comunicação verbal 

ocasionados pela incapacidade de compreensão do sistema de símbolos utilizados para a 

comunicação interpessoal (CORNEANU, 2011).  Gonzales, Leroy e Leo (2012) complementam 

destacando que desordens na comunicação afetam a habilidade de trocar mensagens usando um ou 

mais meios de comunicação. 

Tabith Junior (1980) classifica os distúrbios da comunicação em: 

 retardo de linguagem: ocasionado pela interferência de fatores como nível intelectual, 

distúrbios da audição ou perceptuais, aspectos psicossociais (afetividade, prazer em 

comunicar, rejeições) e envolvimento, maior ou menor, dos centros da linguagem no 

sistema nervoso central; 

 distúrbios articulatórios: são ocasionados pela interferência de fatores como alterações 

de funções vegetativas (reflexos tardios, falta de controle da baba, mastigação ou 

sucção), alterações da retroalimentação acústica e alterações dos órgãos 

fonoarticulatórios (arcada dentária, língua, lábios); 
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 distúrbios da voz: causado pela interferência de fatores com alterações da musculatura 

fonatória, alterações respiratórias e alterações funcionais do pala mole (base do 

epiglote); 

 dificuldade de aprendizado da leitura e da escrita: causado por fatores como nível 

intelectual, distúrbios auditivos ou visuais. 

Já os distúrbios da fala são desordens que afetam a habilidade de produção normal da fala. A 

maioria destas desordens tem origem no sistema motor articulatório, porém, algumas podem 

envolver problemas de processamento da linguagem (CORNEANU, 2011). 

2.1.3  CAA 

A despeito da importância da comunicação destacada no preâmbulo da seção anterior para 

crianças com PC, os distúrbios da comunicação são um desafio que as impede de realizar 

livremente as atividades do cotidiano. Em geral, para amenizar estes problemas, são desenvolvidas 

ferramentas de CAA para auxiliar no processo de comunicação destas crianças (ANN e THENG, 

2011). 

Para Universidade Estadual de Maringá (2008 apud Glennem 1997), “o termo CAA é 

definido por outras formas de comunicação além da modalidade oral, como o uso de gestos, língua 

de sinais, expressões faciais, o uso de pranchas de alfabeto, símbolos pictográficos, uso de sistemas 

sofisticados de computador com voz sintetizada, dentre outros”. No campo clínico, Sigafoos e 

Schlosser (2010) ensinam que CAA é uma área de pesquisa especializada no campo da 

fonoaudiologia. 

Silva e Pereira (2011) afirmam que quando as pessoas possuem alguma restrição na 

produção ou compreensão da linguagem escrita ou falada, a comunicação pode ser estabelecida por 

meio de estratégias de CAA, que podem envolver a utilização de dispositivos ou métodos para 

complementar a habilidade de comunicação destas pessoas. 

Segundo Gonzales, Leroy e Leo (2012), as tecnologias de CAA representam uma 

oportunidade para melhorar a qualidade da comunicação em situações da vida real de milhões de 

pessoas que enfrentam problemas relacionados a distúrbios da comunicação. Por sua vez, Corneanu 
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(2011) destaca que dispositivos de CAA são ferramentas utilizadas para auxiliar na comunicação de 

pessoas com fala ausente ou limitada.  

Nesta perspectiva, Sigafoos e Schlosser (2010) sinalizam que CAA é usada basicamente 

para dois propósitos de dois públicos-alvo: a) para incrementar a comunicação de pessoas que 

possuem fala não fluente ou ininteligível e b) para prover alternativas de comunicação para pessoas 

que perderam a fala ou não conseguiram adquirir fala suficiente para uma comunicação efetiva. 

2.1.4  Estratégias de CAA 

Há uma série de ferramentas, estratégias e técnicas para ajudar as pessoas a se comunicarem. 

Os recursos de CAA reconhecem a importância da gesticulação (gestos, expressões faciais e 

olhares), das ferramentas não eletrônicas (pranchas de comunicação, livros e lápis e papel) e dos 

dispositivos eletrônicos (computadores e sintetizadores de fala) (COOK e HUSSEY, 1995). 

Sigafoos e Schlosser (2010) citam que CAA é classificada geralmente sob critérios de 

utilização ou não de artefatos auxiliares para a comunicação. CAA sem auxílio de artefatos envolve 

basicamente gestos e sinais manuais como as linguagem de sinais. Já a CAA auxiliada envolve 

utilização de materiais suplementares como pranchas de comunicação com letras, símbolos ou 

fotografias. Também podem envolver livros de ilustrações, cartões e símbolos texturizados como 

Braille
3
. 

Métodos gráficos permitem que sejam criadas mensagens combinando símbolos e imagens 

para formar uma frase. Um símbolo pode representar uma entidade ou uma ideia que deve ser 

interpretada pelo interlocutor (GONZALES, LEROY e LEO, 2012). Nesta linha, Sigafoos e 

Schlosser (2010) reforçam que os símbolos gráficos representam individualmente palavras ou 

frases. A Figura 3 apresenta um exemplo de estratégia de CAA que utiliza prancha de símbolos. 

Neste exemplo os símbolos são recortados e inseridos na prancha ilustrada à direita da figura. 

                                                 

 

 

 
3
 Braille é um sistema universal de leitura e escrita utilizado por pessoas cegas (CONSTANT, 2012). 



37 

 

 

Figura 3 - Prancha de comunicação 

Fonte: adaptado de (ASSISTIVA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, 2012) 

De acordo com Capovilla e Thiers (2006), os sistemas de CAA podem ser classificados 

como pictoriais e linguísticos. Sistemas pictoriais são aqueles que empregam fotos, filmes, 

desenhos, entre outros, para a comunicação. Já os sistemas linguísticos empregam símbolos 

abstratos e arbitrários para representar o que se quer comunicar. 

A característica mais importante dos sistemas pictoriais é que seus símbolos guardam 

relação estreita com seus referentes, ou seja, eles têm uma relação isomórfica com seus 

representados. Este tipo de sistema permite que os interlocutores se comuniquem sem que partilhem 

do mesmo código de convenções ou da mesma língua. Contudo, o sucesso deste tipo de 

comunicação está intimamente ligado ao grau de iconicidade
4
 de seus símbolos. Um exemplo deste 

tipo de sistema de CAA é o Picture Communication Symbols (PCS) (CAPOVILLA e THIERS, 

2006). A Figura 4 apresenta um exemplo de símbolos presentes no sistema PCS.  

                                                 

 

 

 
4
 Iconicidade refere-se ao grau de isomorfismo entre o símbolo e o referente por ele representado. Indica o quanto um 

símbolo é transparente para um observador não familiarizado com este símbolo (CAPOVILLA e THIERS, 2006). 
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Figura 4 - Símbolos do sistema PCS 

Fonte: adaptado de (MAYER-JOHNSON, 2012a) 

 Já os sistemas linguísticos são caracterizados por empregar símbolos abstratos e arbitrários 

para representar o significado de seus referentes. Sua forma não mapeia a forma dos entes que 

representa. Isso permite que estes sistemas representem qualquer coisa, contudo, os interlocutores 

devem partilhar do mesmo código de convenções. São exemplos deste tipo de sistema a 

Semantografia Bliss e a língua de sinais para surdos (CAPOVILLA e THIERS, 2006). A Figura 5 

apresenta um exemplo de símbolos presentes na Semantografia Bliss. 

 

Figura 5 - Símbolos do sistema Bliss 

Fonte: adaptado de (BLISSYMBOLICS COMMUNICATION INTERNATIONAL, 2012) 

Independentemente do sistema utilizado, para Silva e Pereira (2011) o processo de CAA 

envolve os seguintes passos: a) a representação dos símbolos, b) a seleção destes símbolos, c) a 

construção de mensagens e d) a transmissão e apresentação destas mensagens. Seguindo estes 

passos as soluções de CAA vão desde abordagens não tecnológicas baseadas em papel até soluções 

mais elaboradas como pranchas de comunicação de plasma (GONZALES, LEROY e LEO, 2012). 

As tecnologias de apoio tradicionais mais comuns são pranchas com letras, palavras, signos 

gráficos, figuras e fotografias. Com efeito, as formas de comunicação alternativa podem 

envolver desde os artifícios mais simples como os citados acima,  considerados de baixo 

custo até  softwares e comunicadores computadorizados  portáteis, ditos de alto custo  

(OLIVEIRA, 2007). 

Na vertente tecnológica Corneanu (2011) afirma que dispositivos de CAA são ferramentas 

que auxiliam pessoas com perda ou limitação de fala a se comunicar como, por exemplo, 

dispositivos baseados em pranchas de comunicação. Silva e Pereira (2011) complementam 

afirmando que uma ferramenta computacional de CAA pode evoluir de um paradigma em que 
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sempre o terapeuta é quem inicia o processo de comunicação para outro em que a pessoa com 

deficiência é quem toma a iniciativa. 

2.2 CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos que subsidiaram o desenvolvimento desta 

pesquisa. Os aspectos explorados, especialmente aqueles não relacionados à área tecnológica, foram 

determinantes para formar o fundamento teórico necessário para o desenvolvimento do trabalho. O 

capítulo seguinte apresenta os trabalhos que guardam relação com esta pesquisa, de modo a 

posicioná-la em relação às demais pesquisas na área.  
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3  TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste capítulo são apresentados os trabalhos relacionados a esta pesquisa. São apresentadas 

características, vantagens e limitações de cada solução, comparando-as com a solução ora proposta. 

Além de trabalhos acadêmicos também são apresentadas soluções comerciais cujas características 

se assemelham com as desta pesquisa. A seleção dos trabalhos baseou-se nos critérios definidos no 

protocolo de revisão sistemática da literatura descrito no APÊNDICE A. 

3.1 SOLUÇÕES ACADÊMICAS 

Esta seção apresenta as soluções em CAA que nasceram de pesquisas acadêmicas. Salienta-

se que, apesar de a aplicação do protocolo de revisão sistemática descrito no APÊNDICE A ter 

resultado em 39 trabalhos a serem analisados, nem todos geram produtos que possam ser 

comparados com a solução ora apresentada, motivo pelo qual o número de trabalhos descritos nesta 

seção é menor que o total de trabalhos estudados. 

3.1.1  Tooth-Click Control of a Hands-Free Computer Interface 

Aborda o desenvolvimento de uma solução para que pessoas com deficiências nos membros 

superiores possam controlar o computador. Foi utilizado um acelerômetro acoplado atrás da orelha 

do usuário para criar um sistema que consegue distinguir as vibrações causadas por movimentos da 

cabeça, pela fala e por batida intencional dos dentes. Os dados são transmitidos para o computador 

através de um canal sem fio. O objetivo do sistema é gerar comandos de mouse como cliques dos 

botões direito e esquerdo, duplo clique e arrastar. Foram medidos tempo e acurácia obtidos pelo 

usuário em atividades que exigem deslocar o ponteiro do mouse de um objeto a outro na tela do 

computador. Estes valores foram comparados com os resultados obtidos em dois outros trabalhos de 

mesma finalidade. Os testes foram realizados com pacientes que perderam os movimentos dos 

membros superiores por conta de lesão na medula espinhal. Os resultados mostraram que em ambos 

os quesitos (tempo e acurácia) a solução proposta fica em segundo lugar entre as três testadas 

(SIMPSON et al., 2008). 
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3.1.2  Communication between people with motion and speech disabilities 

Trata-se do desenvolvimento de uma aplicação para comunicação de pessoas com 

deficiência motora grave e de fala. Foi desenvolvido um sistema de CAA composto por um 

computador, um software, um capacete de apontamento e um sistema de símbolos. O sistema 

envolve a seleção dos símbolos, a construção e validação das mensagens, a transmissão das 

mensagens e sua apresentação para um destinatário em símbolos e voz sintetizada. O sistema de 

entrada alternativa consiste em uma webcam que captura os movimentos da cabeça e permite a 

seleção de um símbolo no computador. O sistema foi testado com duas pessoas atendidas em uma 

associação para paralisados cerebrais, e apresenta apenas observações sobre as dificuldades 

encontradas para configurar o sistema de forma adequada para cada um dos usuários. O autor 

menciona a viabilidade do uso da solução, mas deixa claro que precisa ser evoluído em diversos 

pontos como melhorias no sistema de voz sintetizada, por exemplo (SILVA e PEREIRA, 2011).  

3.1.3  Software de autoria para alunos deficientes não falantes 

Aborda o desenvolvimento de um software de autoria, que permite que crianças possam 

criar suas próprias histórias. O software foi desenvolvido em Flash e utiliza os símbolos do software 

Boardmaker, permitindo criar animações interativas a serem visualizadas em um navegador. O 

trabalho foi avaliado através da participação de seis alunos com PC que frequentam instituição de 

ensino especial, sendo cinco deles cadeirantes. O vocabulário escolhido para os testes levou em 

consideração as atividades diárias desenvolvidas pelos alunos. O sistema proposto foi utilizado em 

três sessões com cada aluno. Após o término de cada sessão, o software foi alterado para suprir 

carências observadas durante a utilização dos alunos. A principal dificuldade sentida por todos os 

participantes foi a velocidade para selecionar cada símbolo, visto que tinham que utilizar o mouse 

para a seleção. Os resultados demonstram o interesse dos alunos em utilizar o sistema desenvolvido, 

bem como um progresso nas atividades de contar histórias (HERCULANI, 2007). 

3.1.4  Assistive communication device for cognitive disability and spastic 

children 

Trata-se de um sistema de CAA baseado em pranchas de comunicação para telefones 

celulares. O princípio de funcionamento exige que a criança escolha um símbolo que representa o 

que deseja comunicar e a aplicação o traduz em voz e mensagem de texto, esta última sendo 
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enviada para os cuidadores ou parentes. O acelerômetro do telefone pode ser usado para detectar 

movimentos bruscos das crianças e enviar mensagem de texto para números armazenados 

reportando a ocorrência. O protótipo foi testado com um grupo de três crianças, que tiverem um 

período de quatro semanas de treinamento para se familiarizarem com o sistema. O objetivo foi 

treinar as três crianças para transmitir a sensação de sede, familiarizando-os com o resultado de 

pressionar o ícone que representa esta sensação. No fim de quatro semanas, todas as três crianças 

foram capazes de comunicar com sucesso a necessidade de sede através do dispositivo. Esta fase 

serviu para correção de algumas deficiências observadas no sistema. As conclusões apontam para a 

possibilidade de o dispositivo ajudar crianças espásticas
5
 ou com deficiências cognitivas a 

comunicar suas necessidades básicas diárias (SHANKAR et al., 2011). 

3.1.5  Message Formulation, Organization and Navigation 

É um sistema de CAA baseado em ícones que utiliza a abordagem semântica em que o 

verbo é o centro da formação da frase. Utiliza predição de palavras através de abordagem 

situacional durante o diálogo, faixa de horário, histórico e temática das mensagens. O esquema de 

navegação é baseado em apenas uma tecla que permite procura e seleção de ícone baseado no 

esquema Rapid Serial Visual Presentation
6
 (RSVP). O sinal de entrada pode ser enviado por 

qualquer dispositivo de entrada como um botão, um piscar de olhos, um movimento muscular ou 

uma onda cerebral. O sistema proposto foi testado em usuários com habilidades motoras saudáveis, 

usando o método RSVP e o método de navegação manual entre os símbolos. Os resultados 

mostraram que o uso do sistema com o método RSVP foi apenas duas vezes mais lento que o 

método de navegação manual. Em geral, os erros de seleção de símbolos no método RSVP estão 

relacionados com a velocidade de reação dos usuários para selecionar um símbolo. Já os erros 

ocorridos com o método de navegação manual estão relacionados com questões de memória e grau 

de cognição dos participantes, e que estes erros diminuíram na medida em que os usuários foram 

memorizando a estrutura do vocabulário (PATEL, 2011).  

                                                 

 

 

 
5
 Os músculos espásticos são mais resistentes à contração do que os músculos normais e também custam mais a se 

relaxar, permanecendo contraídos por um período de tempo mais longo. É um dos distúrbios motores mais frequentes e 

incapacitantes que correm em pessoas com lesões no sistema nervoso (WIKIPEDIA, 2012b). 
6
 Método de exibição de informação em que o texto é mostrado palavra por palavra em um local fixo na tela  

(WIKIPEDIA, 2012d). 
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3.1.6  TICTAC 

Também é um sistema de CAA baseado em pranchas de comunicação. O trabalho aborda o 

desenvolvimento de pranchas de comunicação para dois públicos: deficientes cognitivos e 

deficientes físicos. Aquela desenvolvida para deficientes cognitivos é baseada somente em imagens, 

e possui recursos básicos de Inteligência Artificial para que o sistema se adapte continuamente ao 

usuário. A outra foi desenvolvida para pessoas com deficiência motora, mas que possuem 

capacidade de utilização da escrita, mesmo que de forma alternativa. Consiste em um teclado virtual 

que realiza varredura pelas letras, que são ordenadas pela ordem de frequências de utilização no 

vocabulário (DOVAL, CARBALLO e JEREMÍAS, 2010). Este trabalho não menciona os 

resultados obtidos, tampouco o método utilizado para avaliação. 

3.1.7  TongueWise Tongue-Computer Interface Software 

Foi desenvolvido um sistema com o objetivo de estender as funcionalidades do trabalho 

anterior chamado Tongue Control System (TCS), que abordou o desenvolvimento de uma solução 

de entrada de dados em que foram utilizados 18 sensores indutivos afixados no céu da boca, 

semelhante a um retentor dentário, cujo acionador é fixado na ponta da língua do usuário. O sistema 

ora apresentado captura o sinal enviado pelo TCS e gera mensagens de teclado e mouse, permitindo 

que o usuário opere sistemas modernos e tenha acesso às funcionalidades do sistema operacional 

(Windows) como calculadora, navegador, editor de texto, copiar, colar, recortar, retornar, avançar, 

entre outros. Os testes com o sistema buscaram medir a velocidade e a quantidade de erros 

observados durante a utilização. Dois usuários participaram dos testes, com sessões em que 

utilizavam o sistema proposto, e com sessões que utilizavam somente o sistema TCS. Os resultados 

demonstraram um aumento na quantidade de palavras produzidas por minuto para ambos os 

usuários. Ambos os usuários também preferiram utilizar o TongueWise a utilizar o TCS básico 

produzido em um esstudo anterior (CALTENCO, STRUIJK e BREIDEGARD, 2010), porém, não é 

mencionado o método utilizado para chegar a esta última afirmação. 
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3.1.8  Wearable Eye-gaze Communication System 

Trata-se de uma solução baseada na leitura do movimento dos olhos para definir a direção 

em que o usuário está olhando na tela do computador. O sistema de leitura do movimento dos olhos 

consiste em uma câmera apontada para o olho, um espelho dicroico
7
 e uma fonte de luz 

infravermelha. Além disso, há um par de óculos e uma tela, esta afixada na haste esquerda dos 

óculos, em frente à lente. Esta tela apresenta os caracteres e letras que podem ser escolhidos pelo 

usuário. Ao olhar para uma letra ou caractere o sistema interpreta as coordenadas do olhar e envia 

os dados para o computador indicando a letra ou caractere a ser selecionado (WEAVER et al., 

2005). Os autores concluem que o trabalho aumenta a eficiência e a eficácia da comunicação de 

aproximadamente cem mil pessoas, porém, não apresenta o método de avaliação e tampouco os 

resultados obtidos.  

3.1.9  Target Acquisition by a Hands-free Wireless Tilt Mouse 

O trabalho apresenta um controlador de mouse baseado nos movimentos da cabeça 

detectados através de acelerômetros. Para movimentar o cursor do mouse o usuário deve realizar 

movimentos para a esquerda e para a direita para gerar os respectivos movimentos, e para frente e 

para trás para realizar os movimentos para cima e para baixo, respectivamente. O sistema não 

permite a realização dos cliques do mouse. A avaliação do trabalho consiste em comparar a solução 

proposta com um mouse óptico convencional e com um mouse do tipo touchpad comum em 

computadores portáteis. O teste foi realizado com quatro pessoas com habilitades motoras 

preservadas, e objetivou medir o tempo e a quantidade de erros obtidos em atividades de selecionar 

objetos distribuídos aleatoriamente na tela do computador. Os resultados apontaram que os usuários 

levaram em média 10,9 segundos para selecionar os objetos, com uma assertividade de cerca de 

50%, quando usaram a solução proposta. Já usando os dois tipos de mouse e tempo foi inferior a 2 

segundos para ambos, com 100% de assertividade. Acredita-se que o aumento do tamanho dos 

objetos na tela pode contribuir para o aumento no índice de assertividade do controlador proposto 

(BLACKMON e WEEKS, 2009). 

                                                 

 

 

 
7
 Tipo de espelho, ou filtro, que tem a propriedade de separar luz conforme determinadas cores. A cor específica 

(comprimentos de onda) é refletida pelo espelho enquanto todas as outras o atravessam (WIKIPEDIA, 2012c). 
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3.1.10  Entry Text by Using the Chorded Keyboard 

Foi desenvolvido um teclado virtual na tela do computador, com métodos de entrada em 

Inglês e Chinês, além de um teclado para substituição do teclado numérico, de modo a atender às 

necessidades motoras do usuário. O teclado desenvolvido possui menos teclas que o teclado 

convencional. Para que o usuário consiga gerar um caractere é necessário pressionar duas teclas 

numéricas: uma delas seleciona um grupo de caracteres e a outra seleciona um caractere dentro do 

grupo selecionado. Quando ocorre um erro pode-se pressionar o ZERO para corrigir. A avaliação 

do sistema consiste em medir a velocidade de entrada de texto do usuário, bem como o índice de 

assertividade das inserções, comparando estes resultados com aqueles obtidos usando o teclado 

convencional. Os resultados demonstraram um desempenho melhor, bem como maior acurácia 

quando utilizada a solução proposta (LIN et al., 2008). 

3.1.11  Camera Mouse 

Trata-se de um sistema desenvolvido para prover acesso ao computador para pessoas com 

deficiência motora severa. O sistema rastreia o movimento do usuário com uma câmera, traduzindo 

estes movimentos em coordenadas para o ponteiro do mouse na tela do computador através da 

aplicação de algoritmos de processamento de imagens. Podem ser rastreadas partes do corpo como 

nariz, dedos, olhos ou lábios. A avaliação do sistema envolveu a participação de pessoas saudáveis 

e de pessoas com deficiências motoras e de comunicação. Os testes envolveram a participação dos 

usuários em um jogo em que alienígenas passavam aleatoriamente na tela do computador. Os 

usuários deveriam deslocar o ponteiro do mouse até o alienígena para acertá-lo. Dentre os 

participantes com deficiência foram 12 indivíduos entre 2 e 58 anos. Destes, 9 continuaram 

utilizando o sistema após a realização dos experimentos, e os demais não possuíam controle motor 

suficiente para utilização do sistema (BETKE, GIPS e FLEMING, 2002). 

3.1.12  Mouth-Controlled Mouse 

Aborda o desenvolvimento de uma solução para controle do mouse através da captura dos 

movimentos da boca. O sistema captura imagens do rosto do usuário com uma webcam, através de 

algoritmos de processamento de imagens detecta a posição da boca e, a partir das diferentes 

posições encontradas, realiza a conversão em movimentos de mouse. O movimento de abrir a boca 

é convertido em um clique com o botão esquerdo do mouse. Um dos experimentos realizados 
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consistiu em desenhar um retângulo na tela do computador e capturar o tempo gasto para realizar 

esta atividade. Neste teste o sistema proposto se mostrou em média 5,77 vezes mais lento para 

desenhar o retângulo em comparação com o tempo gasto para realizar a mesma atividade com o 

mouse convencional. Já com relação ao clique do mouse foram encontrados diversos problemas na 

detecção da boca. Estes problemas ocorrem por conta de fatores como movimentos da cabeça, 

reflexo de lentes de óculos e iluminação do ambiente (LIN et al., 2011). 

3.2 SOLUÇÕES COMERCIAIS 

Esta seção apresenta as soluções em CAA que se tornaram comerciais, independentemente 

de terem surgido ou não na academia. 

3.2.1  Classroom Suite 

É um software que permite que sejam definidas atividades individualizadas para os usuários 

através de uma tela estilo wizard.
8
 Possui mais de 4.000 atividades criadas por professores e 

terapeutas para diversos objetivos educacionais. Possui saída por voz digitalizada e um banco de 

imagens com milhares de imagens. O acesso pode ser realizado por teclado alternativo Intelikeys
9
. 

(INTELLITOOLS, 2012a).  

3.2.2  The Cyrano Communicator 2 

É um sistema de comunicação para dispositivos móveis que utiliza figuras e símbolos, além 

de possuir texto e frases pré-configurados. Permite a definição de linguagens, além de possuir uma 

biblioteca de imagens que permite criação de imagens usando a câmera do dispositivo. Possui 

recurso para vinculação de voz às imagens, além de contar com vozes sintetizadas e ferramenta para 

conversão de texto em fala (KIBA TECHNOLOGIES, 2012). 

                                                 

 

 

 
8
 Assistente ou Wizard é um padrão de projeto de software amplamente utilizado em interface gráfica do usuário para 

prover um meio simples de realizar tarefas complexas em sistemas computacionais, através de um esquema passo-a-

passo (WIKIPEDIA, 2013) 
9
 IntelliKeys é um teclado alternativo, com teclas configuráveis, desenvolvido para atender às necessidades de 

estudantes com deficiência física (INTELLITOOLS, 2012b). 

http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
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3.2.3  1-2-3 Speak 

É um sistema de CAA que fornece até 4.000 palavras faladas que permite criar frases 

completas com três toques na tela ou três cliques do mouse. Os usuários selecionam imagens de 

palavras e o sistema emite a fala relativa à palavra selecionada. As palavras são escolhidas a partir 

de categorias adaptadas às necessidades e interesses de cada usuário (1-2-3 SPEAK, 2012). 

3.2.4  Invento 

É uma ferramenta de edição para construir e imprimir cartazes, folhetos, livros, materiais 

pedagógicos, quadros de comunicação, de uma forma simples e rápida. Possui recurso para 

formação de frases a partir de imagens. Conta com uma biblioteca de imagens que permite incluir 

imagens e adicionar estas imagens a pranchas de comunicação. Possui sintetizador de voz em 

português brasileiro e de Portugal (IMAGINA, 2012, a). 

3.2.5  Comunique 

O sistema permite a criação de um programa de aprendizado personalizado, para atender às 

características de cada aluno. Permite também a entrada de dados por meios convencionais como 

teclado e mouse, e também meios alternativos como telas de toque, acionadores por pressão, tração, 

sopro e voz. Este acionamento pode ser realizado com a cabeça, braço, mão, perna, pé, boca e 

olhos. Possui recurso de tempo de espera, que é o tempo necessário entre comandos para que o 

sistema não interprete mais de uma vez inúmeras tentativas de acionamento. Trabalha com 

símbolos, letras, sílabas, palavras ou frases (CENTRO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO, 1999). 

3.2.6  Boardmaker 

É um sistema para criação de pranchas de comunicação. Utiliza o sistema gráfico Picture 

Communication Symbols (PCS), e permite a escolha de mais de um símbolo para expressar o 

mesmo significado, além de permitir a associação de palavras a um símbolo, bem como alterar a 

aparência dos símbolos. As pranchas de comunicação podem ser elaboradas e impressas em 

diferentes tamanhos, permitindo a comunicação através de letras e números (MAYER-JOHNSON, 

2012b). 

http://www.1-2-3speak.com/index.html
http://www.1-2-3speak.com/index.html
http://www.mayer-johnson.com/boardmaker-software/
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3.2.7  Comunicar com Símbolos 

Sistema de comunicação que conta com mais de 10.000 Símbolos, incluindo uma biblioteca 

organizada por temas com mais de 1.500 imagens e fotografias. Possui síntese de voz em Português 

Europeu e Português do Brasil. A interface é configurável de acordo com as necessidades e 

capacidades do utilizador. Ao escrever as palavras elas vão sendo ilustradas com símbolos 

respectivos (IMAGINA, 2012b). 

3.2.8  Conversa 

Trata-se de um tablet com um sistema de CAA rodando sobre Windows XP e que permite 

entrada de dados por toque na tela, mouse, teclado e outras técnicas de varredura e apontamento, 

além de permitir saída da comunicação através de um gerador de voz. É um sistema de 

comunicação baseado em texto (WORDS+, 2004a). 

3.2.9  Say-it! SAM PC 

Sistema de CAA que utiliza comunicação baseada em texto e em símbolos através do 

sistema PCS. Sua biblioteca permite incluir novas imagens, bem como adicionar sons a estas 

imagens. Possui um sistema de completador de palavras e de frases com autoaprendizado para 

acelerar o processo de comunicação. Possui também um dicionário de palavras customizável. Conta 

ainda com um gerador de voz com nove vozes diferentes (WORDS+, 2004b). 

3.2.10  LM Brain 

É um sistema editor de pranchas para ambiente Windows que permite entrada por teclado, 

mouse e acionadores especiais, bem como saídas em tela, impressora ou voz digitalizada. Suporta a 

utilização de qualquer sistema de comunicação existente além de linguagem escrita, permitindo 

salvar os textos criados pelos usuários através dos sistemas de comunicação existentes no programa. 

Permite configurações de temporização, cores, sons de alarme, formas de varredura, entre outros 

(LM BIOTECNOLOGIA, 2008). 

http://www.imagina.pt/produtos/software/comunicar-com-simbolos/
http://www.imagina.pt/produtos/software/comunicar-com-simbolos/
http://www.imagina.pt/produtos/software/comunicar-com-simbolos/
http://www.imagina.pt/produtos/software/comunicar-com-simbolos/
http://www.imagina.pt/produtos/software/comunicar-com-simbolos/
http://www.words-plus.com/website/products/syst/conversa.htm
http://www.words-plus.com/website/products/soft/sayitsam.htm
http://www.words-plus.com/website/products/soft/sayitsam.htm
http://www.words-plus.com/website/products/soft/sayitsam.htm
http://www.words-plus.com/website/products/soft/sayitsam.htm
http://www.words-plus.com/website/products/soft/sayitsam.htm
http://www.words-plus.com/website/products/soft/sayitsam.htm
http://www.words-plus.com/website/products/soft/sayitsam.htm
http://www.lmbiotecnologia.com.br/software.php
http://www.lmbiotecnologia.com.br/software.php
http://www.lmbiotecnologia.com.br/software.php
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3.2.11  ImagoAnaVox 

É um sistema experimental da Universidade de São Paulo que permite escrita gráfica, com 

símbolos e gráficos de diferentes sistemas, fotografias e desenhos. Utiliza os símbolos dos sistemas 

PCS e PIC, permitindo a sonorização da escrita com vozes previamente gravadas. Todas as 

produções linguísticas dos usuários podem ser armazenadas. Possui também um sistema de 

conjugação verbal em vários tempos, modos, números e pessoas (OLIVEIRA, 2007). 

3.2.12  Plaphoons 

Trata-se de um sistema de CAA para pessoas com deficiência motora e de fala. O sistema 

utiliza imagens para representar ações, desejos e sentimentos. Para formar frases o usuário seleciona 

estes símbolos encadeando-os sequencialmente (SOFTONIC, 2012). 

3.2.13  Que-fala! 

Trata-se de uma Solução para tablets e smartphones que possibilita a comunicação de 

pessoas com deficiência. O sistema é baseado em uma prancha de comunicação que busca facilitar a 

comunicação da pessoa com deficiência e seu interlocutor. O aplicativo é gratuito e possui um 

conjunto de símbolos pré-definidos, porém, possibilita a criação de pranchas personalizadas, através 

da aquisição de um pacote de serviços que dá acesso ao sistema de edição de pranchas por um 

determinado período, através de uma interface web. Possui recurso de voz digitalizada e opção de 

cópia de segurança dos dados na internet (QUE-FALA, 2012). 

3.3 ANÁLISE COMPARATIVA 

Para que seja possível comparar as soluções existentes com este trabalho, são enumeradas 

algumas características verificadas na literatura como sendo importantes para o processo de CAA. 

Na descrição de cada característica é apresentada a vantagem trazida por ela. Entende-se, desta 

forma, que a ausência de uma determinada característica constitui uma limitação da ferramenta que 

não a possui, traduzindo-se em uma desvantagem em relação às demais que a possuem. A exceção a 

esta regra é a característica C12, que pode ser considerada uma estratégia de generalização para 

atingir um público maior, porém, sob o risco de tal generalização comprometer o desempenho da 

solução. A seguir são apresentadas as características: 

http://galileu.globo.com/edic/98/saude2.htm
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 C1 – Entrada alternativa: característica daqueles trabalhos que implementam alguma 

forma de acesso ao computador que não seja interface via mouse e teclado 

convencionais, facilitando a acessibilidade de pessoas com deficiências motoras, 

especialmente nos membros superiores; 

 C2 – Interface configurável: indica que a solução permite configurar um ou mais itens de 

interface como cores, tamanhos de fontes e imagens, posicionamentos, entre outros. A 

configurabilidade da interface torna o sistema flexível às necessidades visuais e às 

preferências dos utilizadores; 

 C3 – Biblioteca de símbolos: indica que a ferramenta dispõe de uma biblioteca de 

símbolos para seleção por parte do usuário. A presença desta característica fornece 

flexibilidade e escalabilidade ao processo de comunicação, de modo a permitir um 

incremento do vocabulário no decorrer do tempo; 

 C4 – Biblioteca de frases: característica que permite à solução armazenar as frases 

produzidas durante a utilização do sistema, somente para consulta ou para predição de 

frases; 

 C5 – Sugestão de símbolos: indica que o sistema adota alguma estratégia para sugerir 

símbolos ao usuário, de modo a tornar o processo de construção de frases mais eficiente; 

 C6 – Sugestão de frases: indica que o sistema adota alguma estratégia de sugestão de 

frases que permite ao usuário selecionar frases completas a partir da inserção de poucos 

símbolos na prancha, auxiliando também na melhoria da eficiência da comunicação; 

 C7 – Aprendizado do vocabulário: indica que a ferramenta adota alguma estratégia para 

“aprender” as preferências de vocabulário do usuário fornecendo, desta forma, sugestões 

de símbolos e frases com maior precisão. Esta característica contribui para a eficiência 

da comunicação, pois o sistema pode sugerir apenas símbolos que o aluno já usou em 

construções de frases anteriores, reduzindo a quantidade de símbolos pelos quais o 

usuário precisa navegar para selecionar. Também contribui para a eficácia, pois 

reduzindo a quantidade de símbolos apresentados reduz-se também a possibilidade de o 

usuário selecionar um símbolo indesejado. 

 C8 – Varredura Automática: indica que o sistema fornece alternativas para seleção 

indireta de símbolos, como varredura automática, de modo que o próprio sistema vai 
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“passando” pelos símbolos disponíveis tendo o usuário apenas que selecionar aquele que 

deseja comunicar. Isso permite que pessoas com limitações severas de movimentos 

possam se comunicar com poucos comandos ou, eventualmente, com apenas um 

comando: o comando de seleção de símbolo; 

 C9 – Voz Digitalizada: característica que permite ao sistema fornecer um retorno de 

áudio para os símbolos selecionados, seja este áudio gravado e vinculados ao símbolos, 

seja através de sintetização dos textos relacionados aos símbolos. O retorno auditivo 

evita que o utilizador precise estar constantemente olhando para a tela do computador; 

 C10 – Histórico de ações: indica que a ferramenta grava as ações do usuário para futuras 

consultas e análises por parte dos cuidadores e terapeutas; 

 C11 – Histórico de evolução: indica que o sistema fornece instrumentos para avaliação 

do desempenho dos usuários durante as utilizações, como incremento da velocidade de 

utilização no decorrer do tempo, por exemplo; 

 C12 – Atendimento a necessidades específicas: indica que a solução busca, de alguma 

forma, focar alguma característica específica de seu público alvo. Podem ser 

características específicas, por exemplo, capacidade motora para acionar somente um 

botão e a capacidade de utilizar o teclado com um número reduzido de teclas. 

O Quadro 1 lista as ferramentas apresentadas nas seções 3.1 e 3.2. A primeira coluna, da 

esquerda para a direita, apresenta o nome resumido do trabalho, ao passo que a segunda coluna 

exibe a seção em que a ferramenta é apresentada. As colunas C1 até C12 indicam as características 

elencadas nos itens enumerados nesta seção. A marcação com um “x” na interseção de uma linha 

com uma coluna indica que a ferramenta apresentada naquela linha possui a característica referente 

àquela coluna. A última ferramenta listada no quadro identifica a proposta deste trabalho. 

Quadro 1 - Comparativo de trabalhos relacionados 

Ferramenta Seção C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Tooth-Click 3.1.1  x x x      x    

Speech Disabilities 3.1.2  x  x      x    

Software de Autoria 3.1.3    x     x     

Communication to Spastic 

Children 
3.1.4    x          

Message Formulation 3.1.5  x  x  x  x      

TICTAC 3.1.6    x    x x     

TongueWise 3.1.7  x            
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Ferramenta Seção C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Wearable Eye-gaze 3.1.8  x            

Tilt Mouse 3.1.9  x            

Chorded Keyboard 3.1.10  x           x 

Camera Mouse 3.1.11  x            

Mouth-Controlled Mouse 3.1.12  x            

Classroom Suite 3.2.1  x        x    

The Cyrano Communicator 3.2.2   x x x     x    

1-2-3 Speak 3.2.3   x x          

Invento 3.2.4    x      x    

Comunique 3.2.5  x x x     x     

Boardmaker 3.2.6  x x x     x x    

Comunicar: com Símbolos 3.2.7   x x      x    

Conversa 3.2.8          x    

Say-it! SAM PC 3.2.9    x x x x   x    

LM Brain 3.2.10  x x      x x    

ImagoAnaVox 3.2.11  x x  x x    x    

Plaphoons 3.2.12    x          
Que-Fala 3.2.13         x x    

Este trabalho x x x x x x x x x x x x 

Como pode ser observado no Quadro 1, nenhuma das ferramentas identificadas na pesquisa 

congrega todas as características consideradas importantes para o processo de CAA. A maioria dos 

trabalhos encontrados na literatura aborda a utilização de entradas alternativas (C1), especialmente 

aqueles nascidos na academia. Esta característica alarga a margem de acessibilidade para pessoas 

com deficiência motora. Por outro lado, a maioria das soluções que se tornaram comerciais optam 

pelo recurso de retorno em áudio (C9). Boa parte das soluções também disponibiliza biblioteca de 

símbolos (C3). 

Torna-se cristalino que as características que contribuem para a eficiência da comunicação 

(C4 à C7) são vilipendiadas pela maioria das soluções estudadas, e nenhuma delas fornece recurso 

de armazenamento de histórico de ações (C10), assim como nenhuma permite o estudo do histórico 

da evolução dos usuários no decorrer do tempo (C11). No caso da característica C12, apenas uma 

solução pesquisada foca na necessidade específica de um usuário, o que também é o caso da 

solução proposta neste trabalho. 

Por fim, como os trabalhos identificados nas seções 3.1.7 a 3.1.12 têm o objetivo de apenas 

fornecer meios alternativos de acesso ao computador, entende-se que a ausências das características 

de C2 a C11 não configura limitação, mas sim delimitação de escopo das soluções. Contudo, as 

diferentes formas de implementação das interfaces alternativas podem representar vantagens ou 

desvantagens, a depender do público alvo. O Quadro 2 apresenta um comparativo das abordagens 

http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.1-2-3speak.com/index.html
http://www.1-2-3speak.com/index.html
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utilizadas e seus respectivos reflexos. Para estas soluções, as vantagens ou desvantagens são 

apresentadas sem a referência, visto que já são mencionadas na respectiva seção. De outro tanto, 

quando se tratar de uma vantagem ou desvantagem observada, a justificativa é apresentada com a 

respectiva referência bibliográfica.  

Quadro 2 - Vantagens e desvantagens das interfaces alternativas 

Ferramenta Vantagem Desvantagem 

TongueWise 

(seção 3.1.7 ) 

 Transmissão de dados por canal sem fio. 

 Não necessita de sensores acoplados na 

cabeça ou nos membros, como é o caso da 

maioria das soluções de entrada alternativa. 

 Por prover a geração de inúmeros 

comandos, permite acesso a diversas 

funcionalidades do sistema operacional. 

 Limita o acesso a pessoas com PC pois, em 

alguns casos, a PC ocasiona alterações no 

sistema fonoarticulatório afetando órgãos 

como arcada dentária, lábios e língua 

(TABITH JUNIOR, 1980).  

Wearable Eye-

gaze  (seção 

3.1.8 ) 

 Não necessita de sensores espalhados pelos 

membros. 

 O usuário consegue se comunicar sem 

precisar aprender um novo sistema de 

comunicação. 

 O equipamento ligado à cabeça em geral 

não é bem aceito por crianças (BETKE, 

GIPS e FLEMING, 2002). 

 Pode causar desconforto e repulsa nos 

usuários por ser uma solução relativamente 

invasiva. 

 É necessário completo controle dos 

movimentos da cabeça para utilização do 

dispositivo. 

Tilt Mouse 

(seção 3.1.9 ) 

 Transmissão de dados por canal sem fio. 

 Baixo custo. 

 O hardware é pequeno e semelhante a um 

aparelho auditivo, portanto, pouco 

invasivo. 

 Não permite ações de clique de mouse. 

 É necessário completo controle dos 

movimentos da cabeça para utilização do 

dispositivo. 

 O usuário leva um tempo muito grande 

para conseguir acertar um alvo na tela. 

Chorded 

Keyboard (seção 

3.1.10 ) 

 Permite um aumento no desempenho e na 

acurácia da digitação. 

 Dispensa a utilização dos membros 

superiores. 

 Necessita de treinamento exaustivo para 

alcançar eficiência na digitação, portanto, 

acaba não ajudando iniciantes na 

ferramenta. 

 Alguns casos de PC apresentam restrições 

dos movimentos finos, desta forma, é 

necessário que as teclas do teclado estejam 

muito distantes, o que aumenta o tempo de 

seleção entre uma tecla e outra. 

 É necessário que o utilizador tenha certo 

grau de controle de algum membro para 

poder utilizar o sistema. 

Camera Mouse 

(seção 3.1.11  

 Não necessita de sensores espalhados pelo 

corpo do usuário. 

 Permite rastreamento de diversas partes do 

corpo como nariz, olhos, lábios e dedos. 

 O desempenho do sistema de rastreamento 

varia de acordo com as características do 

corpo da pessoa. 
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Ferramenta Vantagem Desvantagem 

Mouth-

Controlled 

Mouse (seção 

3.1.12 ) 

 Não necessita de sensores espalhados pelo 

corpo do usuário. 

 É necessário completo controle dos 

movimentos da cabeça para utilização do 

dispositivo. 

 O sistema tem bastante dificuldade para 

encontrar a posição da boca do usuário. 

 A iluminação do ambiente exerce muita 

influência na detecção. 

 Não estão disponíveis as funções de duplo 

clique e botão de contexto 

Este trabalho 

 Não necessita de sensores espalhados pelo 

corpo. 

 Permite o acesso completo ao sistema de 

comunicação com apenas um ou dois 

comandos, o que facilita o manuseio por 

pessoas com deficiência motora severa. 

 Para pessoas com maiores habilidades 

motoras, é possível utilizar até quatro 

comandos diferentes para acesso ao 

sistema. 

 Não é necessário ter controle de 

movimentos finos para utilização do 

dispositivo. 

 Permite utilização em qualquer parte do 

corpo que possibilite uma ação de 

pressionamento de botão. 

 Por permitir no máximo quatro comandos, 

limita a velocidade de comunicação de 

pessoas com maior controle motor. 

 Necessário treinamento do usuário para 

sincronizar o tempo de varredura 

automática com sua capacidade de 

acionamento do dispositivo.  

O Quadro 3 apresenta um comparativo de custo das soluções comerciais pesquisadas, o que 

permite situar a solução proposta frente às demais ferramentas de propósito análogo disponíveis. As 

fontes de pesquisa são as mesmas referenciadas nas respectivas seções de cada trabalho. 

Quadro 3 - Comparativo de custo dos trabalhos relacionados 

Ferramenta Seção Valor em 16/12/2012 

1 Classroom Suite 3.2.1  US$ 345,00 

2 The Cyrano Communicator 3.2.2  US$ 1.499,00 

3 1-2-3 Speak 3.2.3  Gratuito 

4 Invento 3.2.4  131,30 € 

5 Comunique 3.2.5  Gratuito até 2010 

6 Boardmaker 3.2.6  US$ 179.00 

7 Comunicar: com Símbolos 3.2.7  232,30 € 

8 Conversa 3.2.8  US$ 7.895 

9 Say-it! SAM PC 3.2.9  US$ 3.895 

10 LM Brain 3.2.10  Não informado
10

 

11 ImagoAnaVox 3.2.11  Gratuito 

12 Plaphoons 3.2.12  Gratuito 

13 Que-Fala 3.2.13  Gratuito
11

 

                                                 

 

 

 
10

 Na data da pesquisa de preço foi encaminhada uma mensagem por correio eletrônico questionamento acerca do valor 

para aquisição do sistema, porém, até a presente data ainda não houve retorno. 

http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.cyranocommunicator.com/default.htm
http://www.1-2-3speak.com/index.html
http://www.1-2-3speak.com/index.html
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Ferramenta Seção Valor em 16/12/2012 

Este trabalho Gratuito 

Como pode ser observado no Quadro 3, pelo menos metade das soluções disponíveis é 

distribuída por meio de contrapartida financeira. Algumas delas, inclusive, com preço fora da 

realidade de consumo da maioria da população brasileira, como é o caso das ferramentas 2, 8 e 9 

apresentadas no quadro. A realidade do custo de algumas soluções de CAA contrasta com a 

realidade social brasileira, pois, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), cerca de 74% da população brasileira recebe rendimentos inferiores a dois salários 

mínimos mensais, e 48% vive com menos de um salário mínimo por mês  (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012). 

No caso da solução proposta neste trabalho, para a FCEE a distribuição será gratuita, 

independentemente da quantidade de crianças que utilizarem a solução.  

3.4 CONSIDERAÇÕES 

Conforme pode ser observado nas ferramentas pesquisadas, há uma diversidade de 

estratégias que buscam auxiliar o processo de CAA. A maioria dos sistemas utiliza a abordagem de 

comunicação através de símbolos, o que, segundo Gonzales, Leroy e Leo (2012), apesar de 

restringir a comunicação à quantidade de símbolos disponíveis, permite que pessoas não 

alfabetizadas se comuniquem. Também é possível observar que várias delas possui certo grau de 

invasividade, o que pode representa um obstáculo para a sua utilização, especialmente por crianças 

e adolescentes. 

A solução proposta neste trabalho, que é apresentada no capítulo seguinte, é baseada no 

mesmo paradigma de comunicação, utilizando-se de símbolos para expressar necessidades, 

vontades, desejos e ideias. Busca-se explorar, principalmente, os aspectos pouco tratados ou sequer 

abordados nas soluções existentes, como é o caso das características C4, C5, C6, C7, C10, C11 e 

C12. Além disso, as interfaces alternativas propostas, por serem direcionadas às necessidades dos 

                                                                                                                                                                  

 

 

 
11

 O software possui uma versão gratuita com um conjunto de símbolos padrão. Para inserção de outros símbolos possui 

planos de mensalidade que variam de R$ 50 para um mês até R$ 800 para cinco anos. 
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usuários, podem aproveitar suas potencialidades a fim de fornecer a eles um acesso eficiente e 

confortável ao software desenvolvido. 
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4  DESENVOLVIMENTO 

Este capítulo apresenta a ferramenta proposta para auxiliar a comunicação de crianças e 

adolescentes com PC da FCEE. Optou-se pelo desmembramento do capítulo em seções para melhor 

identificar os artefatos produzidos em cada fase do desenvolvimento. 

4.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

Algumas visitas realizadas na FCEE permitiram a construção de ideias sobre como melhorar 

o processo de comunicação das crianças e adolescentes atendidas pela entidade. Em geral as visitas 

contaram com as presenças, além do aluno, deste pesquisador e seu orientador, bem como da 

fonoaudióloga e, eventualmente, das mães dos alunos. A este tipo de reunião informal dá-se o nome 

de Brainstorm. 

Segundo Rational Software Corporation (2012b), a atividade de Brainstorm permite que as 

pessoas envolvidas no projeto expressem suas ideias sobre ele. O objetivo é reunir a maior 

quantidade possível de ideias que, posteriormente, serão relacionadas e combinadas. As ideias 

colhidas e documentadas forneceram subsídio para a elaboração da lista de requisitos desejáveis da 

ferramenta. Os requisitos foram discutidos em conjunto com a fonoaudióloga da FCEE e restam 

documentados no APÊNDICE B.  

Os requisitos levantados nesta fase foram documentados também em Modelos de Caso de 

Uso. Segundo Rational Software Corporation (2012c), “um modelo de casos de uso é um modelo 

das funções pretendidas do sistema e seu ambiente, e serve como um contrato estabelecido entre o 

cliente e os desenvolvedores”. Neste norte, Pressman (2006) afirma que “um caso de uso se refere a 

um contrato que descreve o comportamento do sistema sob várias condições em que o sistema 

responde a uma solicitação de um de seus interessados”.  

Foram desenvolvidos dois diagramas, um para cada ator do sistema. A Figura 6 apresenta o 

diagrama de casos de uso relativo ao utilizador com necessidades especiais de comunicação. 

Doravante, sempre que se fizer referência a este ator será utilizado o termo “aluno”. 
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Figura 6 - Casos de uso do aluno 

No Quadro 4 são descritos sumariamente os casos de uso apresentados na Figura 6 

Quadro 4 – Descrição dos casos de uso do aluno 

Caso de uso Descrição sumária 

UC0.01 
Através deste caso de uso o usuário pode alternar entre as frases 

sugeridas para seleção. 

UC0.02 Permite ao usuário selecionar um símbolo para formação de uma frase. 

UC0.03 
Permite ao usuário selecionar uma frase entre aquelas sugeridas pela 

ferramenta. 

UC0.04 

Quebra ou ativa o vínculo entre as categorias de símbolos. Esta 

funcionalidade é explicada em detalhes na seção que trata das categorias 

de símbolos. 

UC0.05 
Permite que o usuário finalize uma frase e limpe a prancha de 

comunicação para iniciar outra frase. 

UC0.06 
Permite ao usuário alternar entre as formas de varredura automática 

disponíveis no sistema.  

UC0.07 
Permite que o usuário, através de uma tecla de atalho configurada no 

sistema operacional, inicie a prancha de comunicação. 

UC0.08 
Quando há mais de um grupo de símbolos a serem exibidos, este caso de 

uso permite que o usuário navegue entre os grupos existentes. 

UC0.09 
Permite que o usuário, através do acionamento de uma tecla de atalho, 

alterne o vocabulário que está em uso no sistema. 
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Caso de uso Descrição sumária 

UC0.10 Permite que o usuário navegue entre os símbolos exibidos para seleção. 

UC0.11 
Permite que o usuário aumente ou reduza o tamanho dos símbolos 

sugeridos, bem como o tamanho dos símbolos da frase em construção. 

Por sua vez, a Figura 7 apresenta os casos de uso que envolvem o profissional que 

acompanha a utilização da ferramenta. A partir deste ponto, sempre que se fizer referência a este 

ator será utilizado o termo “cuidador”. Salienta-se que cuidador pode ser qualquer pessoa que esteja 

acompanhando a utilização da ferramenta, como familiares, professores ou terapeutas. A notação de 

generalização explicitada no diagrama indica que todas as ações que podem ser realizadas pelo 

aluno também podem ser realizadas pelo cuidador. Entretanto, as ações daquele são realizadas por 

meio da interface de entrada alternativa, enquanto que se realizadas por este, são por meio de botões 

na interface da ferramenta. 

 

Figura 7 - Casos de uso do cuidador 

No Quadro 5 são descritos resumidamente os casos de uso apresentados na Figura 7. 
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Quadro 5 – Descrição dos casos de uso do cuidador 

Caso de uso Descrição sumária 

UC0.01 

Permite que o cuidador cadastre uma categoria de símbolo no sistema. 

As categorias de símbolos são explicadas detalhadamente em seção 

específica. 

UC0.02 
Permite que o cuidador cadastre um símbolo na ferramenta, associando-o 

a uma categoria já existente. 

UC0.03 
Permite o cadastro dos bancos de frases que serão vinculados às 

configurações dos alunos. 

UC0.04 
Permite ao cuidador consultar o histórico das ações realizadas no 

sistema, com filtros por data e aluno, por exemplo. 

UC0.05 

Permite ao cuidador consultar as frases e relações construídas pelos 

alunos durante a utilização do sistema, com filtros por data e aluno, por 

exemplo. 

UC0.06 

Oferece ao cuidador recurso para que ele vincule, para cada aluno, os 

comandos de teclado e de mouse que serão utilizados para o acesos ao 

sistema. 

UC0.07 Permite ao cuidador cadastrar os alunos que utilizarão o sistema. 

UC0.08 
Permite o cadastro de vocabulários específicos para os alunos, bem como 

a vinculação de símbolos ao vocabulário. 

UC0.09 
Permite ao cuidador cadastrar as configurações que são válidas para 

todos os usuários. 

UC0.10 Permite ao cuidador cadastrar as configurações específicas de cada aluno. 

4.2 ANÁLISE E PROJETO 

A fase seguinte consiste em projetar o sistema com base nos requisitos levantados. As 

seções seguintes apresentam as premissas de desenvolvimento do sistema, além de aspectos 

arquiteturais e estruturais. Também é apresentada uma descrição das principais funcionalidades ao 

aluno e do cuidador. Por fim são apresentadas as limitações da ferramenta e as considerações acerca 

do capítulo. 

4.2.1  Premissas 

A solução proposta foi desenvolvida sobre o framework .NET 4.0, baseada no paradigma de 

orientação a objetos, utilizando a linguagem de programação C#. O sistema foi codificado 

utilizando-se o ambiente de desenvolvimento Microsoft Visual Studio 2010. Para o sistema de 

armazenamento é utilizado o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) MySQL na 
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versão Community Edition
12

. A ferramenta pode ser utilizada em qualquer sistema operacional que 

rode aplicações construídas sobre o framework .NET 4.0 (MONO, 2012). 

4.2.2  Arquitetura 

Em termos arquiteturais foi proposta uma divisão das partes estruturais do sistema de acordo 

com o padrão de projeto Model View Controller (MVC). Segundo Gamma et al. (2000), o padrão 

MVC – cuja arquitetura é destacada na Figura 8 – é composto por três tipos de objetos: o Modelo, 

que é o objeto da aplicação; a Visão, que é a representação do Modelo na tela; e o Controle, que tem 

a função de definir a forma como a interface reagirá às entradas do usuário. Larman (2004) 

apresenta algumas vantagens desta separação: 

 favorece arquiteturas que concentram a atenção no modelo de negócio, não na interface 

com o usuário; 

 permite o desenvolvimento paralelo das camadas da aplicação; 

 reduz, na camada Modelo, o impacto causado por mudanças nos requisitos da interface 

com o usuário; 

 permite a fácil conexão de novas visões na aplicação sem, com isso, afetar a camada de 

domínio; 

 permite visões simultâneas em um mesmo modelo de objetos; 

 facilita a portabilidade da camada de Modelo para uma outra estrutura de interface com 

o usuário. 

                                                 

 

 

 
12

 Trata-se de uma edição livre mantida por uma comunidade de desenvolvedores (MYSQL, 2012). 
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Figura 8 - Arquitetura MVC 

Fonte: adaptado de Fowler (2006)  

A camada Visão é constituída basicamente por objetos Windows Forms disponíveis no 

framework .NET. Windows Forms é um componente do framework que fornece formulários e 

componentes de interface para exibição de informações ao usuário. Além dos objetos da Visão, o 

Windows Forms também fornece as funcionalidades típicas da camada Controle, habilitando o 

desenvolvimento de respostas a ações do usuário, como cliques do mouse ou pressionamentos de 

teclas (MICROSOFT CORPORATION, 2012). 

Abaixo das camadas típicas do MVC foi adiciona uma camada de transformação de dados 

baseada no framework NHibernate. O NHibernate é um framework de mapeamento objeto 

relacional
13

 para ser usado em conjunto com o framework .NET (NHIBERNATE, 2012). A 

utilização desta solução desonera o desenvolvedor de criar instruções em Structured Query 

Language (SQL) para manipular os dados armazenados. Desta forma, trabalha-se exclusivamente 

com objetos. Mais detalhes sobre a utilização do NHibernate podem ser obtidos em consulta ao 

APÊNDICE C. 

Sob a camada de mapeamento fornecida pelo NHibernate concentra-se a base de dados da 

aplicação, gerenciada pelo MySQL. O projeto desta camada foi concebido através de uma 

modelagem conceitual de dados, a partir da qual se gerou um modelo físico para o SGBD utilizado 

para, por fim, ser criada a base de dados do sistema. A dimensão do modelo foi um impeditivo para 

                                                 

 

 

 
13

 Mapeamento objeto relacional refere-se à técnica de mapear dados que estão representados como objetos para dados 

em um modelo relacional (NHIBERNATE, 2012). 
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a disponibilização neste texto e nos apêndices, contudo, é possível visualizá-lo no endereço 

<https://dl.dropbox.com/u/24267347/mer.png>.  

A camada Modelo representa a lógica do negócio da aplicação. É a camada que concentra as 

classes que suportam as operações descritas nos diagramas de caso de uso apresentados na seção 

4.1. A seção seguinte apresenta o projeto desta camada com a realização dos casos de uso da 

ferramenta através da representação em diagramas de classes. 

4.2.3  Projeto da lógica da aplicação 

Esta seção apresenta o projeto da camada de negócio da aplicação. Por questão de 

legibilidade dos diagramas optou-se por apresentá-los secionados, em subseções específicas, de 

modo que cada fragmento apresente uma das partes consideradas mais importantes da lógica 

adotada para a aplicação. São apresentados apenas os métodos e atributos principais, entretanto, o 

diagrama de classes completo pode ser visualizado no endereço eletrônico 

https://dl.dropbox.com/u/24267347/classes.png. 

Na descrição dos capítulos frequentemente se faz menção a funcionalidades previstas na 

ferramenta e, nestes casos, os respectivos casos de uso em questão são mencionados utilizando-se a 

notação (UCxx), em que “xx” representa o número do caso de uso apresentado na Figura 6 ou na 

Figura 7. Caso uma funcionalidade não esteja definida em um caso de uso, mas sim em um dos 

requisitos apresentados no APÊNDICE B, será utilizado como convenção o mesmo identificador do 

requisito (por exemplo: RFXX ou RNFUxx).  

4.2.3.1 Classes básicas 

O projeto da lógica da aplicação baseia-se em cinco classes abstratas das quais a maioria das 

demais classes herdam características e comportamentos. Estas classes são ilustradas na Figura 9. 
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Figura 9 - Classes abstratas da aplicação 

A principal classe desta estrutura é a classe BasePersistente. Ela contém apenas um 

atributo, que representa o identificador único de cada objeto que é armazenado no banco de dados.  

Os métodos desta classe implementam as operações que são executadas sobre o objeto em relação 

ao banco de dados. Todos os objetos que são armazenados em banco de dados têm suas abstrações 

representadas por classes pertencentes a esta hierarquia. 

4.2.3.2 Bloco Símbolo 

O símbolo é a unidade semântica da ferramenta desenvolvida. É através de um objeto da 

classe Simbolo (UC1.02) que o aluno comunica suas ideias. É um objeto desta classe que é 

responsável por fornecer a imagem que será exibida através da camada Visão. A Figura 10 

apresenta o diagrama deste bloco lógico. 
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Figura 10 - Diagrama do bloco Símbolo 

Categorias de símbolo 

A todo símbolo há uma categoria associada (classe Categoria). Categorias (UC1.01) 

representam tipos de símbolos, e podem ser usados livremente na aplicação para classificá-los de 

acordo com alguma convenção. O Quadro 6 apresenta um exemplo de utilização da vinculação de 

símbolos a categorias. 

Quadro 6 - Símbolos e categorias 

Símbolo Categoria 

Eu Pessoa 

Brincar Ação 

Estar Ação 

Querer Ação 

Alegre Sentimento 

As categorias podem ou não ser relacionadas entre si. O relacionamento entre elas é 

expresso pela classe Sucessao. Esta característica permite que sejam definidas relações de 
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sucessão entre as categorias de símbolos, o que, por sua vez, permite que sejam sugeridos ao 

usuário símbolos (RF05) com base nesta sucessão. Figura 11 mostra um diagrama de objetos com o 

relacionamento hipotético assentado no Quadro 6. 

 

Figura 11 - Diagrama de objetos das sucessões de categorias 

Este relacionamento entre categorias, juntamente com o peso do relacionamento, permite 

sugerir ao usuário alguns símbolos durante a utilização da ferramenta. Esta organização permite o 

seguinte comportamento: 

 PASSO 1: quando é iniciada uma frase, a ferramenta sugere apenas os símbolos cujas 

categorias não são sucessoras em alguma sucessão. As categorias que não são sucessoras 

são aquelas utilizadas no início das frases. No diagrama ilustrado na Figura 11, apenas a 

categoria “Pessoa” não é sucessora de alguma categoria. Como somente o símbolo “Eu” 

está vinculado a esta categoria, somente este será apresentado no início de uma frase; 

 PASSO 2: após inserido o símbolo “Eu”, o sistema apresenta ao usuário apenas símbolos 

cujas categorias sejam sucessoras da categoria “Pessoa” (que é a categoria do símbolo 

“Eu”). No caso exposto na Figura 11, a categoria “Pessoa” possui apenas a categoria 

“Ação” como sucessora. Portanto, neste segundo passo são exibidos apenas os símbolos 

“Estar”, “Querer” e “Brincar”. 

 PASSO 3: inserido um dos três símbolos exibidos  no passo anterior, o sistema segue a 

mesma lógica. Contudo, neste caso, a categoria “Ação” possui duas categorias 
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sucessoras: a própria categoria “Ação” e a categoria “Sentimento”. Desta forma, neste 

passo a ferramenta sugere os símbolos destas duas categorias. Contudo, como a sucessão 

“S2” tem peso 1 e a sucessão “S3” tem peso 0, são apresentados primeiro os símbolos da 

categoria “Ação”, e depois os símbolos da categoria “Sentimento”. 

 PASSO 4: se o símbolo inserido no passo anterior pertencer à categoria “Ação”, a 

ferramenta seguirá a mesma lógica descrita naquele passo. Caso contrário, sendo 

inserido o símbolo da categoria “Sentimento”, o sistema não apresenta mais sugestões de 

símbolos, visto que a categoria não possui sucessores.  

Esta restrição imposta pela sucessão de categorias pode ser quebrada durante a construção 

da frase através da função descrita no caso de uso UC0.04, apresentado na Figura 6, e discutido 

detalhadamente na subseção que trata das características da classe Vocabulario. 

As categorias de símbolo indicam, ainda, qual a cor da borda (atributo Borda) de seus 

respectivos símbolos. É usual classificar os símbolos por cores, de acordo com sua categoria. 

Segundo Universidade Estadual de Maringá (2008), “a cor de fundo deverá ser definida pelo 

professor, de preferência por categorias”. 

Relações entre símbolos 

Os símbolos também possuem relacionamento entre si, construídos automaticamente 

durante a utilização do sistema. As relações entre símbolos representam as preferências do usuário 

(RNFU01) em relação ao seu vocabulário e, da mesma forma que as categorias, fornecem subsídios 

para a lógica de sugestão de símbolos. Este relacionamento é abstraído pela classe Relacao, de 

modo que, para cada símbolo inserido na ferramenta, há um objeto desta classe que o vincula ao 

símbolo inserido antes dele, caso haja.  

Por exemplo, nos quatro passos apresentados na subseção anterior poderia ser construída a 

seguinte frase: “Eu Estar Alegre”. Se esta frase tivesse sido construída pelo usuário pela primeira 

vez, ter-se-ia a configuração descrita no diagrama de objetos apresentado na Figura 12.  
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Figura 12 - Diagrama de objetos das relações entre símbolos 

A cada vez que o par de símbolos “Eu Estar” é reutilizado pelo mesmo usuário, o atributo 

Uso da relação “R1” é incrementado em uma unidade. O mesmo ocorre quando é reutilizado o par 

de símbolos “Estar Alegre”. De outro tanto, sempre que um par de símbolos é utilizado pela 

primeira vez, a ferramenta cria para esta relação um objeto semelhante a “R1” e “R2”. Com esta 

sistemática, o sistema consegue identificar as relações mais utilizadas e melhorar o processo de 

sugestão de símbolos. 

Análogas à lógica de sucessão entre categorias, as relações também fazem parte da dinâmica 

de sugestão de símbolos. Desta forma, são sugeridos ao usuário primeiro os símbolos que têm 

relação com o último símbolo inserido na prancha. Estes símbolos são ordenados de acordo com um 

cálculo que envolve aos valores dos atributos Uso e Peso.  

Outrossim, as sucessões entre categorias e os relacionamentos entre símbolos atuam em 

conjunto para fornecer sugestões adequadas ao usuário. Entretanto, o relacionamento entre os 

símbolos tem preferência na ordenação em relação às sucessões de categoria. Isso implica afirmar 

que primeiro são sugeridos os símbolos que têm relação entre si (classe Relacao), e depois aqueles 

cujas categorias têm relação de sucessão (classe Sucessao).  

As sucessões entre as categorias de símbolos são relacionamentos estáticos definidos pelo 

cuidador, e são válidas para todos os alunos. Este esquema possibilita ao sistema fornecer um nível 

mínimo de coerência para a sugestão de símbolos. O cuidador pode, de acordo com a necessidade, 

atribuir valores arbitrários para o atributo Peso, de modo a alterar a ordem de sugestão dos 

símbolos. Pode, ainda, inserir ou remover sucessões, também com objetivo de melhorar o processo 

de sugestão oferecido pelo sistema. 
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Por outro lado, os relacionamentos entre símbolos (classe Relacao) são dinâmicos, criados 

automaticamente durante a utilização do sistema.  Nas primeiras utilizações há poucas relações 

entre símbolos, contudo, conforme o sistema é utilizado, este banco de relacionamentos é 

incrementado, passando a refletir as preferências do aluno em relação a um determinado 

vocabulário.  

Apesar de o cuidador não poder inserir ou excluir relacionamentos entre símbolos, ele tem a 

liberdade de alterar o peso (atributo Peso) de uma determinada relação, de modo a influenciar na 

lógica de ordenação das relações. Pode, ainda, tornar uma relação inválida (atributo Valida), caso 

considere alguma construção de símbolos inadequada para o usuário. Deste modo é mantido o 

histórico, porém, relações inválidas não são mais utilizadas na lógica de sugestão de símbolos. 

Estratégias de ordenação 

O sistema utiliza duas estratégias diferentes para sugerir símbolos ao usuário. Estas 

estratégias são abstraídas pelas classes SimboloComparer e RelacaoComparer, destacadas na 

Figura 10, que fornecem as lógicas adotadas para a sugestão de símbolos de início de frase e para 

sugestão dos demais símbolos, respectivamente.  

A escolha de fornecer a lógica de sugestões de símbolos em algoritmos separados é 

sustentada pelo padrão de projeto Strategy. Segundo Gamma et al. (1998), este padrão é ideal 

quando são necessárias diferentes variações de um algoritmo para realizar uma atividade.  

OODesign.com (2012) complementa afirmando que neste caso é recomendável isolar o algoritmo 

em classes diferentes, de modo a permitir a seleção de diferentes algoritmos em tempo de execução. 

Complementa, ainda, afirmando que o padrão Strategy torna o algoritmo independente da classe 

que o utiliza. 

Vocabulário 

A ferramenta pode ter um ou mais vocabulários (classe Vocabulario) cadastrados 

(UC1.08). O vocabulário é um elemento agregador de símbolos, no sentido de que somente são 

apresentados ao usuário símbolos que pertençam a algum vocabulário. Desta forma, símbolos não 

vinculados a vocabulário algum são elementos não visíveis para o aluno. 
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O vocabulário agrega, ainda, as relações existentes entre os seus símbolos. Neste sentido, 

serão consideradas na estratégia de sugestão de símbolos apenas as relações que pertençam ao 

vocabulário que está sendo usado no momento, e desde que o símbolo sucessor da relação pertença 

ao vocabulário (pois pode ter sido removido do vocabulário após a criação da relação). Isso é 

importante para que não sejam sugeridos símbolos de relações que não pertençam ao vocabulário do 

aluno. 

Algumas configurações de comportamento também são definidas no vocabulário que está 

sendo utilizado na ferramenta. Contudo, a qualquer momento durante a construção das frases é 

possível alterar o vocabulário ativo (UC0.09) bastando, para tanto, acionar a tecla de atalho 

configurada no atributo Atalho. Por fim, o atributo VinculoAtivo indica se para determinado 

vocabulário a sugestão de símbolos obedece à restrição de categorias de símbolo e de relações entre 

símbolos. Esta vinculação pode ser alternada a qualquer momento da utilização da ferramenta 

(UC0.04). 

4.2.3.3 Bloco Frase 

Uma frase é representada por um ou mais símbolos presentes em determinado momento na 

prancha de comunicação. Neste sentido, uma frase é um agregador de símbolos. A Figura 13 

apresenta as classes pertencentes a este bloco lógico da aplicação. 

No início da formação de uma frase a ferramenta cria um objeto da classe Frase. Isso 

acontece sempre que a prancha está vazia e o aluno insere o primeiro símbolo. A frase é composta 

por entidades denominadas componentes de frase (classe ComponenteFrase). Cada componente 

possui, além do seu respectivo símbolo, o atributo Seq, que indica sua posição em relação aos 

demais componentes da frase. Deste modo, para cada símbolo inserido na frase é criado um 

componente de frase, que terá seu sequencial uma unidade maior que a de seu antecessor. 
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Figura 13 - Diagrama do bloco Frase 

Banco de frases 

As frases podem ser armazenadas no banco de frases (classe BancoFrases) do aluno, de 

acordo com as configurações da ferramenta (UC1.03). O banco de frases é o contêiner que 

armazena as construções realizadas pelo aluno durante a utilização do sistema. Além disso, também 

fornece subsídios para a lógica de sugestão frases, através do atributo 

FormaOrdenacaoFrasesSugeridas.  

No que diz respeito à sugestão de frases, o sistema gera uma lista de frases ordenadas de 

acordo com a estratégia adotada para esta ordenação. Contudo, esta estratégia diz respeito apenas à 

ordenação, e cabe ao banco de frases sugerir somente aquelas que estão de acordo com a 

configuração do atributo SugerirFrasesExatas, conforme os seguintes valores possíveis: 

 verdadeiro: somente são sugeridas as frases que se iniciem, na mesma ordem, com os 

símbolos já inseridos na frase que está sendo construída. Por exemplo, se em 
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determinado momento estiver construída a frase “Eu Querer”, somente são sugeridas 

frases que tenham “Eu” como primeiro símbolo e “Querer” como segundo símbolo; 

 falso: são sugeridas frases que contenham, em qualquer ordem, os símbolos já 

inseridos na frase que está sendo construída. Desta forma, estando construída a frase “Eu 

Querer”, são sugeridas frases que contenham, em qualquer ordem, o símbolo “Eu” e 

símbolo “Querer”. 

Utilizações das frases 

As frases armazenadas no banco de frases mantêm um conjunto de informações 

representadas pela classe Utilizacao. Esta classe encapsula as informações sobre a data em que a 

frase foi construída (atributo Data) e sobre o tempo que o aluno levou para construí-la (atributo 

TempoMontagem). A contagem do tempo de montagem da frase se inicia quando o primeiro 

símbolo é inserido na prancha, e se encerra quando é acionado o comando para limpar a prancha ou 

quando o atendimento é encerrado deliberadamente ou por inatividade. 

O armazenamento de informações sobre a utilização das frases permite que os cuidadores 

avaliem a evolução do aluno no uso do sistema. Em tese, com o passar do tempo, as frases devem 

ser construídas em menor tempo. Além disso, as utilizações também são usadas na estratégia de 

sugestão de frases. 

Estratégias de ordenação 

O isolamento da lógica de sugestão de frases também é inspirado no padrão de projeto 

Strategy. Esta lógica é encapsulada na classe FrasComparer, que faz uso do atributo 

FormaOrdenacaoFrasesSugeridas, proveniente da classe BancoFrases. Este atributo diz 

respeito à estratégia adotada para a ordenação das frases que são sugeridas ao usuário, podendo 

assumir dois valores: 

 peso: indica que o sistema deve levar em consideração primeiro o peso das frases para 

fazer a ordenação, de forma a apresentar primeiro as frases de maior peso, e somente em 

caso de empate deve ser considerada a quantidade de utilizações das frases; 
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 utilizacoes: indica que deve ser considerada primeiro a quantidade de utilizações das 

frases para fazer a ordenação, apresentando primeiro aquelas mais utilizadas, e somente 

em caso de empate deve ser considerado o peso das frases. 

Independentemente da forma de ordenação configurada para o usuário, caso haja empate nos 

dois critérios, é considerada a frase mais recentemente utilizada como critério de desempate. 

4.2.3.4 Bloco Agrupamento 

Patel (2011) afirma que para balancear tamanho de vocabulário, tamanho de ícones e 

tamanho de tela é necessário que sejam desenvolvidos esquemas de navegação em hierarquia e 

organizado por categorias. Neste sentido, este bloco lógico é responsável por gerenciar a disposição 

dos símbolos que são sugeridos ao usuário (RF04). A Figura 14 ilustra as classes que fazem parte 

desta estrutura. 

 

Figura 14 – Diagrama do bloco Agrupamento 

Um grupo representa um conjunto de símbolos que são exibidos num determinado momento 

ao aluno. Já um agrupamento agrega os grupos que são apresentados. Apenas um grupo de símbolos 

é exibido em determinado momento, porém, é fornecido ao aluno comando para alternar entre 

grupos (UC15).  
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É possível configurar a ferramenta para que o grupo de símbolos seja alternado 

automaticamente quando a varredura tiver passado por todos os símbolos do grupo atual. A 

ferramenta também permite que seja configurada a quantidade de símbolos dos grupos. Por 

exemplo, num determinado momento em que a ferramenta tenha uma lista de oito símbolos para 

exibir, e o agrupamento esteja configurado em grupos de três símbolos, ter-se-ia a estrutura 

apresentada pelo diagrama de objetos descrito na Figura 15. Se não for informada a quantidade de 

símbolos por grupo, cada grupo terá tantos símbolos quantos puderem ser exibidos na interface do 

usuário. 

 

Figura 15 - Diagrama de objetos de um agrupamento 

4.2.3.5 Bloco Configuração 

Um dos requisitos da aplicação é que seja possível configurá-la de acordo com as 

preferências dos usuários (UC1.09, UC1.10 e RNFU03). Este requisito é implementado pelo bloco 

apresentado na Figura 16.  
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Figura 16 - Diagrama do bloco Configuração 

De acordo com o diagrama apresentado, há dois tipos de configuração presentes na 

ferramenta, ambos estendendo funcionalidades da classe Configuracao:  

 ConfiguracaoSistema: trata-se da classe que abstrai o comportamento do sistema e 

serve como padrão de criação das configurações dos usuários; 

 ConfiguracaoUsuario: classe que engloba as configurações que são específicas de 

cada aluno. Quando são criadas configurações de usuário o sistema sugere os valores dos 

atributos presentes na configuração do sistema. 

Esta tríade de classes tem papel importante na usabilidade do sistema por parte das crianças 

com PC, pois permite certo nível de adequação às suas necessidades. A seguir são apresentados os 

principais atributos destas classes, com a descrição de sua participação na configurabilidade da 

ferramenta: 

 TempoVarredura: indica, em milissegundos, o tempo que o sistema utilizará na 

alternância automática de símbolos. A varredura automática é um requisito (RF03) 

destacado em alguns trabalhos da literatura (ver Quadro 1, página 51), e constitui 

ferramenta importante para facilidade o acesso a com deficiência motora; 
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 IntervaloEntreComandos: indica o tempo que o sistema deve aguardar, após o 

acionamento de um comando pelo usuário, para que outro comando seja reconhecido. 

Esta configuração é importante porque é característica da PC a ocorrência de tremores 

nos membros, o que pode gerar acionamentos involuntários de comandos do sistema; 

 AgrupamentoSimbolos: vem deste atributo o valor atribuído ao atributo 

QuantidadePorGrupo da classe Agrupamento apresentada na Figura 14. 

 AlternarGruposAutomaticamente: conforme destacado no final da subseção 

anterior, é possível configurar a ferramenta para que, havendo ou não varredura 

automática, ao selecionar o último símbolo de um grupo o sistema alterne 

automaticamente para o próximo grupo, posicionando o foco de seleção sobre o primeiro 

símbolo deste; 

 CorFundoPrancha: permite que seja configurada a cor de fundo da prancha em que 

são inseridos os símbolos; 

 SalvarFrasesAutomaticamente: este atributo indica se as frases que são 

construídas pelo aluno devem ser salvas em seu banco de frases; 

 TempoSalvamentoAtendimento: indica o tempo, em segundos, que o sistema salvará 

automaticamente os dados referentes à sessão aberta. É interessante para os casos em 

que a criança para de usar o sistema sem fechar a sessão que estava utilizando; 

 FormaVarredura: indica a forma de varredura de símbolos utilizada pela ferramenta. 

São disponíveis três formas de varredura: 

- manual: neste esquema o próprio aluno move o foco de seleção entre os símbolos 

disponíveis. A movimentação livre para a esquerda, direita, para cima e para baixo 

(conforme setas ilustrativas da Figura 17a, a depender dos comandos configurados, 

conforme ações apresentadas no Quadro 7 da página 78. 

- linear: neste esquema a varredura ocorre de forma automática, da esquerda para a 

direita, ao chegar no final da linha, volta para o início, conforme ilustrado pelas setas 

da Figura 17b. Quando um símbolo é selecionado, este é inserido na prancha para 

formação de frases.  
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- matricial: a varredura também é automática, porém, inicialmente são percorridos os 

símbolos da primeira linha e, acionado o comando de seleção, passam a ser 

percorridos os símbolos da coluna do símbolo que estava em foco no momento da 

seleção. Ao acionar pela segunda vez o comando de seleção, o símbolo em foco é 

inserido na prancha para a formação da frase. Este esquema é ilustrado pelas setas da 

Figura 17c. 

 

Figura 17 - Formas de varredura 

4.2.3.6 Acessibilidade 

Em termos de flexibilidade de utilização da ferramenta, o atributo mais importante das 

configurações de usuário é a lista de acessos (atributo Acessos). Os acessos correspondem a 

comandos enviados para o computador por meio de eventos de mouse e teclado convencionais. 

Como o tratamento destes eventos é trivial para os sistemas de computação, por meio de 

interrupções do sistema operacional, não há a necessidade de instalação de drivers específicos para 

interpretação dos comandos. 

Inicialmente, o sistema não permite qualquer acionamento que não seja através dos botões 

presentes na interface. Para que os comandos do aluno sejam respondidos, é necessário que eles 

sejam vinculados à respectiva configuração. Isso é importante para que não sejam acionados 

comandos realizados involuntariamente pelos usuários.  

A configuração consiste em definir quais eventos de mouse e/ou teclado serão utilizados e, 

um a um, vinculá-los a ações preexistentes no software. As ações configuráveis, acessíveis por 

comandos de mouse ou teclado, são descritas no Quadro 7, apresentado a seguir.  
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Desta forma, todas as funcionalidades podem ser acessadas por comandos de mouse ou 

teclado enviados por qualquer dispositivo alternativo. Esta proposta coaduna com as argumentações 

de W3C (2012), que afirma que algumas pessoas não conseguem utilizar o mouse convencional, e 

que pessoas com deficiências podem utilizar tecnologias assistivas
14

 que simulam o uso do teclado.  

Quadro 7 – Ações disponíveis no sistema 

Nome da ação Descrição da ação 

Selecionar 
Seleciona um símbolo ou uma frase que deseja inserir na prancha de 

comunicação.  

SimboloAcima 
Move o foco de seleção para o símbolo acima daquele que está com o foco no 

momento.  

SimboloAbaixo 
Move o foco de seleção para o símbolo abaixo daquele que está com o foco no 

momento. 

SimboloDireita 
Move o foco de seleção para o símbolo à direita daquele que está com o foco no 

momento. 

SimboloEsquerda 
Move o foco de seleção para o símbolo à esquerda daquele que está com o foco 

no momento. 

GrupoSimbolosProximo 
Caso haja mais de um grupo de símbolos a serem exibidos, move o foco para o 

primeiro símbolo do próximo grupo da lista de grupos. 

GrupoSimbolosAnterior 
Caso haja mais de um grupo de símbolos a serem exibidos, move o foco para o 

primeiro símbolo grupo anterior da lista de grupos. 

AlternarVinculoCategoria 

Permite quebrar ou reativar o vínculo entre categorias de símbolos, de modo a 

interferir na lógica de sugestão de símbolos utilizada pelo sistema. Ver PASSO 4 

da seção 4.2.3.2. 

AlternarVarreduraAutomatica 
Alterna entre as formas de varredura automática disponíveis no sistema: manual, 

linear e matricial. 
LimparPrancha Encerra a frase atual e limpar a área da prancha destinada às frases montadas. 
RemoverSimbolo Remove o último símbolo inserido na prancha. 
FraseProxima Move o foco para a próxima frase da lista de frases sugeridas. 
FraseAnteior Move o foco para a frase anterior da lista de frases sugeridas. 

ZoomSimbolosMais 
Aumenta em 20% o tamanho dos símbolos presentes na área 2 ilustrada na 

Figura 20. 

ZoomSimbolosMenos 
Reduz em 20% o tamanho dos símbolos presentes na área 2 ilustrada na Figura 

20. 

ZoomFrasesMais 
Aumenta em 20% o tamanho dos símbolos presentes na área 2 ilustrada na 

Figura 20. 

ZoomFrasesMenos 
Reduz em 20% o tamanho dos símbolos presentes na área 2 ilustrada na Figura 

20. 

Uma configuração importante para o funcionamento adequado do mecanismo de acesso 

alternativo diz respeito ao tempo entre os comandos enviados pelo aluno. Esta configuração é 

abstraída pelo atributo IntervaloEntreComandos da classe ConfiguracaoUsuario. Este 

                                                 

 

 

 
14

 Tecnologias assistivas incluem “produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” (INSTITUTO DE 

TECNOLOGIA SOCIAL - ITS BRASIL, 2012). 
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atributo indica para o sistema quantos milissegundos se deve aguardar para reconhecer o próximo 

comando enviado pelo aluno. Isso evita que sejam reconhecidos comandos involuntários enviados 

por conta de tremores ou descontrole motor do aluno.  

4.2.3.7 Bloco de Log de Ações 

É importante que a ferramenta disponha de mecanismos de gravação das ações executadas, 

de modo que seja possível distinguir as ações realizadas pelos alunos daquelas realizadas por seus 

cuidadores (RF08). O bloco que implementa este recurso é apresentado na Figura 18. 

 

Figura 18 - Diagrama do bloco de Log de ações 

As ações gravadas incluem informações como tipo de acesso realizado (ver Quadro 7, 

página 78), data e horário em que ação foi realizada e qual usuário a realizou, podendo ser o 

cuidador ou o próprio aluno.  A ação inclui, ainda, uma descrição textual amigável ao usuário, que 

traduz o significado do tipo de acesso a que ela se refere. 

4.2.3.8 Bloco Atendimento 

O bloco Atendimento, através da classe Prancha, representa o ponto de partida para todo o 

fluxo do sistema. Um atendimento representa uma instância de utilização do sistema, e armazena as 

informações desta utilização. Este bloco é apresentado no diagrama de classes ilustrado na Figura 

19. 
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Figura 19 - Diagrama do bloco Atendimento 

Um atendimento é iniciado a cada vez que a ferramenta é inicializada, e é finalizado por 

ação do aluno, do cuidador ou por timeout, este identificado quando o sistema detecta inatividade 

por um período de tempo superior ao definido no atributo TempoSalvamentoAtendimento da 

classe ConfiguracaoSistema (ver Figura 16). 

Ao atendimento é vinculado obrigatoriamente um aluno (classe Aluno) e, opcionalmente, 

um cuidador (classe Terapeuta). É possível que a ferramenta seja utilizada, por exemplo, na casa 

do aluno, caso em que não há necessidade de se vincular um cuidador. Apesar de, por questão de 

legibilidade, não estar demonstrado no diagrama parcial ilustrado na Figura 19, o atendimento é 

responsável por interagir com vocabulários, frases e suas utilizações, relações de símbolos e com o 

bloco de geração de registro de ações. 

O atendimento é manipulado por um objeto da classe Prancha que abstrai as características 

e comportamentos de uma prancha de comunicação real. A prancha é uma entidade que interage 
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diretamente com o controlador da interface do usuário, e é responsável por repassar as ações 

provenientes de lá para o atendimento manipulado. Cada uma das ações possíveis de serem 

executadas pelo usuário do sistema (ver Quadro 7) é invocada da prancha, que decodifica a ação, 

faz o registro de log e a repassa para o objeto da classe Atendimento executar.  

Neste cenário, o mundo externo à lógica da aplicação, através da camada Visão, comunica-

se com a aplicação por meio da classe Prancha, que realiza as atividades inerentes a seu negócio e 

repassa para as demais classes as atividades que não são de sua alçada. Esta abordagem de fornecer 

acesso a diversos subsistemas por meio de apenas uma interface é coerente com o padrão de projeto 

Facade. Segundo Gamma et al. (1998, p. 208), este padrão de projeto “provê uma interface para um 

conjunto de interfaces de um subsistema. O padrão define uma interface de alto nível que faz com 

que o subsistema seja fácil de se utilizar”. 

4.2.4  Considerações 

Esta seção destinou-se a apresentar o projeto da ferramenta de software desenvolvida para 

atender às necessidades especiais de comunicação das crianças e adolescentes atendidos pela FCEE. 

Foram apresentados os requisitos e casos de uso identificados para o sistema, bem como o projeto 

construído para desenvolver a solução. A seção seguinte descreve o software desenvolvido, 

apresentando as características das interfaces do aluno e do cuidador. 

4.3 O SOFTWARE DESENVOLVIDO 

Esta seção apresenta a ferramenta de CAA desenvolvida para este trabalho. São 

apresentadas as interfaces destinadas aos alunos e aos cuidadores, destacando os principais aspectos 

de cada uma delas. 

4.3.1  Interface com o aluno 

A interface do aluno contém apenas uma tela, que representa a prancha de comunicação. A 

Figura 20 apresenta uma prancha com um atendimento iniciado, em que foram adicionados círculos 

numerados para identificar as áreas e suas funcionalidades. 
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Figura 20 - Interface da ferramenta utilizada pelos alunos 

A lista a seguir apresenta a funcionalidade de cada uma das áreas da interface enumeradas 

na Figura 20: 

1) esta é a prancha de comunicação onde os símbolos são inseridos. É o local da interface 

responsável por transmitir a mensagem ao interlocutor. Observa-se que os símbolos 

inseridos têm as cores da borda que foram definidas na respectiva categoria. O mesmo 

acontece com símbolos da área apresentada a seguir; 

2) área em que os símbolos são sugeridos ao aluno. O símbolo que está com foco é 

destacado com uma borda mais espessa em relação aos demais. Neste exemplo, o 

símbolo “Lanchonete” está com o foco. 

3) nesta área estão presentes botões para acionamento das funcionalidades disponíveis na 

ferramenta (ver Quadro 7). É a área que o cuidador utiliza quando deseja auxiliar com 

alguma ação; 

4) esta é a área de sugestão de frases. As frases já construídas pelo aluno são dispostas em 

ordem de acordo com a configuração de ordenação utilizada e destacada na seção 

4.2.3.3. À direita desta área há botões que permite que o cuidador alterne entre as frases 

para que o aluno possa selecionar uma delas; 
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5) esta área apresenta o texto relativo à frase apresentada na área 1. Conforme a frase é 

construída, este campo é atualizado com o texto referente ao símbolo inserido. Antes de 

finalizar a frase o cuidador pode alterar este texto para que fique sintaticamente correto. 

Por exemplo, a frase construída “Eu Querer Brincar” pode ter seu texto alterado, neste 

campo, para “Eu quero brincar”. Desta forma, é este texto que será apresentado ao aluno 

nas próximas sugestões de frases; 

6) análoga à área 3, esta área também é destinada a botões de ações que podem ser 

realizadas pelo cuidador. 

7) trata-se da barra de status da ferramenta. Apresenta informações como nome do aluno, 

do cuidador e o estado do atendimento. Na extrema direita é apresentado o número do 

conjunto de símbolos que está sendo apresentado no momento. Neste exemplo, está 

sendo apresentado o conjunto um de um total de quatro disponíveis. Este retorno visual é 

importante para que o aluno não acione desnecessariamente comandos para alternar 

grupos de símbolos em casos de não haver mais símbolos a serem explorados. 

Dos comandos presentes na interface da ferramenta, apenas as duas setas, para cima e para 

baixo (à esquerda e à direita do relógio, respectivamente, na área 3), não são disponíveis para o 

aluno através de comandos específicos. São comandos para aumentar e diminuir o intervalo da 

varredura automática, que permitem ao cuidador ajustá-la de acordo com a necessidade do usuário. 

Este intervalo de varredura é padronizado na configuração do usuário, porém, tem-se a liberdade de 

realizar ajustes durante a utilização do sistema, de acordo com a necessidade. 

A Figura 21 apresenta uma situação do mesmo atendimento ilustrado na Figura 20, porém, 

após ser acionado o comando responsável por alternar para o próximo conjunto de símbolos. 

Observa-se que a área 2 apresenta um novo grupo de símbolos, sendo que o símbolo “Cinema” está 

com o foco no momento. Observa-se, ainda, que a área 7 apresenta, na extrema direita, a 

informação de que o conjunto atual é o segundo de um total de quatro conjuntos. 
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Figura 21 - Interface da ferramenta utilizada pelas crianças 

Em situações em que mais de uma criança utiliza a mesma instalação do sistema é 

necessário que se permita informar qual o aluno e, eventualmente, qual o cuidador que participam 

do atendimento. Esta função é realizada na interface ilustrada na Figura 22. É possível, ainda, 

indicar qual o objetivo do atendimento em questão. 

 

Figura 22 - Interface de inicialização 
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O acionamento desta tela é configurado em argumentos inseridos na linha de comando de 

execução da ferramenta, conforme apresentado no Quadro 8. Neste exemplo, a tela de inicialização 

é exibida com o usuário 1 e com o cuidador 2. Caso o argumento objetivo esteja definido com o 

valor zero, a ferramenta é iniciada com o mesmo usuário e com o mesmo cuidador, porém, sem 

exibir a tela de inicialização destacada na Figura 22. 

Quadro 8 - Parâmetros de execução da ferramenta 

AACTView.exe aluno:1 terapeuta:2 objetivo:1 

4.3.2  Interface com o gestor do sistema 

O subsistema utilizado pelo cuidador permite realizar todas as operações descritas no 

diagrama de casos de uso ilustrado pela Figura 7. Trata-se, em sua maioria, de um conjunto de telas 

de cadastramento disponíveis para configuração da ferramenta utilizada pelos alunos.   

As telas de cadastramento seguem o mesmo padrão de apresentação, com os campos para 

preenchimento na parte superior, e os botões para manipulação do cadastro na parte inferior, 

conforme destacado na Figura 23. Esta figura apresenta a tela de cadastramento das configurações 

dos usuários. 
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Figura 23 - Configuração de usuário 

Algumas telas de cadastro permitem acesso a outras através de botões, dependendo do 

relacionamento existente entre elas. A partir da tela de configurações, por exemplo, é possível 

acionar a tela para vinculação dos comandos disponíveis ao aluno, conforme ilustrado na Figura 24. 
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Figura 24 - Vinculação de acessos a configurações 

A Figura 24 exibe configurações hipotéticas de acessibilidade realizadas para um usuário. À 

esquerda da figura é apresentada uma configuração em que o usuário acessa a ação 

“LimparPrancha” através do acionamento de um comando análogo à tecla “delete” do teclado 

convencional. Já na direita da figura é apresentada uma configuração que permite ao usuário 

realizar a ação “Selecionar” através do acionamento de um comando análogo ao clique do botão 

esquerdo do mouse convencional. 

4.4 INTERFACE ALTERNATIVA 

O acesso alternativo ao sistema é realizado através de dispositivos adaptados ao mouse do 

usuário, que realizam as funções de clique e duplo clique do botão esquerdo e do botão direito. 

Trata-se de botões de acionamento acoplados às laterais de um mouse convencional, por meio de 

conectores específicos, conforme ilustrado pela Figura 2 da página 20.  

A entrada de conexão destacada na figura está presente nas laterais esquerda e direita do 

mouse, de modo que sinais enviados por dispositivos conectados à lateral direita geram sinais 

equivalentes ao pressionamento do botão direito do mouse. Por sua vez, dispositivos conectados à 

lateral esquerda geram sinais equivalentes ao pressionamento do botão esquerdo. A velocidade 
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necessária para o sistema reconhecer o sinal como clique ou duplo clique é dada pela configuração 

nativa do sistema operacional.  

Com estes protótipos desenvolvidos, o usuário consegue enviar para o software quatro 

comandos distintos: clique do botão direito, clique do botão esquerdo, duplo clique do botão direito 

e duplo clique do botão esquerdo. Estes quatro comandos podem ser combinados para realizar 

quatro diferentes ações entre aquelas descritas no Quadro 7 da página 78. 

Os protótipos de dispositivo desenvolvidos funcionam através do pressionamento por meio 

de botão ou de alavanca, que envia sinais para o computador como fossem enviados pelo mouse. As 

seções seguintes apresentam detalhamentos destes protótipos. 

4.4.1  Botão adaptado em uma caneta 

Foi desenvolvido um botão adaptado em uma caneta do tipo conhecido como pincel de 

quadro. O funcionamento consiste em pressionar uma vez o botão destacado na Figura 25 para gerar 

o sinal equivalente a um clique do mouse. Da mesma forma, ao pressionar duas vezes o botão é 

gerado um sinal equivalente ao duplo clique do mouse.  

 

Figura 25 - Dispositivo desenvolvido sobre uma caneta 

Este tipo de dispositivo permite que o acionamento seja realizado com os dedos, para 

usuários que tenham o controle sobre este membro. O acionamento pode ser realizado com o 

polegar ou com o indicador, contudo, a escolha da forma de utilização fica por conta do usuário. A 

Figura 26 mostra duas formas possíveis de acionamento do protótipo construído. 
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Figura 26 - Formas de acionamento do botão 

4.4.2  Botão adaptado em um brinquedo infantil 

Outro dispositivo desenvolvido, além de permitir o acionamento com os dedos, permite 

também que seja pressionado com qualquer parte da mão sobre o botão destacado na Figura 27. Ele 

foi desenvolvimento a partir de parte de um brinquedo infantil, e tem o mesmo princípio de 

funcionamento daquele apresentado na seção anterior. 

 

Figura 27 - Dispositivo desenvolvido sobre um brinquedo infantil 

Neste caso, o usuário pode segurar o dispositivo de tal forma que o pressionamento ocorra 

com a palma da mão, ou com a base do polegar, por exemplo. A Figura 28 ilustra algumas formas 

possíveis de acionamento do botão. As setas indicam o local em que está posicionado o botão, 

destacando as diferentes formas disponíveis para acionamento. 
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Figura 28 - Formas de acionamento do botão 

4.4.3  Botão adaptado em um grampeador 

Este protótipo permite o acionamento dos comandos através de movimentos de alavanca, 

que são realizados em um grampeador, conforme destacado na Figura 29. Quando o usuário faz o 

movimento para pressionar o grampeador, ocorre o acionamento do botão destacado na figura. 

 

Figura 29 - Botão adaptado em um grampeador 

Para utilizar o protótipo segue-se o mesmo movimento realizar para utilizar o grampeador 

para a sua finalidade original, acomodando-o na palma da mão e acionando-o com o movimento de 

fechar a mão. A Figura 30 ilustra duas formas possíveis de acionamento do dispositivo. 
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Figura 30 - Formas de acionamento da alavanca 

4.4.4  Considerações 

Os protótipos construídos foram concebidos para serem utilizados exclusivamente com as 

mãos. Justifica-se esta escolha com base no estudo realizado por Wu et al. (2002), que 

desenvolveram um fluxograma para auxiliar profissionais da área de reabilitação a escolherem 

formas de acesso alternativo para pessoas com deficiência física utilizarem o computador. 

Segundo o estudo, o primeiro passo é determinar se é possível utilizar o computador na 

posição sentado sem utilização de apoio. No caso dos alunos da FCEE, eles conseguem se manter 

sentados na frente do computador, sendo que um deles necessita de cadeira de rodas. 

O segundo passo consiste em avaliar se a pessoa possui coordenação suficiente para utilizar 

o teclado convencional com as duas mão. Não é o caso dos alunos participantes deste estudo de 

caso, portanto, é descartado o uso do teclado convencional com ambas as mãos. Nesta etapa avalia-

se, ainda, a possibilidade de utilizar o teclado com apenas uma mão. Um dos alunos participantes 

tem esta capacidade, caso sejam definidas algumas teclas para funções específicas. Para o aluno que 

não tem a capacidade de utilizar o teclado com apenas uma mão, é necessário definir outros meios 

de acesso ao computador. 

Vencida a escolha da forma de seleção, a terceira etapa consiste em definir com que parte do 

corpo a pessoa realizará o acionamento. Mãos e braços devem ser considerados primeiro. Na 

impossibilidade de utilizar estes membros, avalia-se a possibilidade de utilizar a cabeça e, por 
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último, joelhos e pés. No caso dos alunos participantes desta pesquisa, ambos têm competências 

motoras, embora restritas, para utilizar as mãos para o acionamento. 

A última etapa avalia a capacidade de a pessoa utilizar o mouse convencional com alguma 

das mãos, o que não é o caso dos alunos participantes desta pesquisa. Para estes casos, avalia-se a 

capacidade do usuário manipular dispositivos alternativos de apontamento, por meio de 

movimentos e cliques. Os alunos participantes deste estudo têm habilidades motoras nas mãos para 

utilizar os comandos de clique e duplo clique, porém, não conseguem realizar os movimentos do 

ponteiro e a função de arrastar e soltar. Para a função do clique recomenda-se o desenvolvimento de 

botões alternativos que executem esta funcionalidade presente no mouse convencional. 

Com base neste fluxo de avaliação, optou-se por desenvolver protótipos baseados em botões 

que possibilitam a realização de comandos de clique e duplo clique do mouse. 

4.5 CONSIDERAÇÕES 

Este capítulo destinou-se a apresentar os protótipos de hardware e software de CAA 

desenvolvidos para auxiliar no processo de comunicação das crianças e adolescentes com PC da 

FCEE. Foram apresentadas as fases do projeto da ferramenta, abordando o levantamento de 

requisitos, projeto arquitetural e estrutural. Também foram apresentadas as interfaces de hardware e 

software desenvolvidas para as crianças e para os cuidadores. O capítulo seguinte apresenta o 

método proposto para verificação das hipóteses formuladas para este trabalho.  
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5  ESTUDOS DE CASO 

A solução desenvolvida foi avaliada por meio de dois estudos de caso realizados na FCEE. 

Os estudos de caso tiveram por objetivo verificar o desempenho no uso da ferramenta de dois 

alunos atendidos pela instituição. Eles são identificados neste estudo como Aluno A e Aluno B. 

Este capítulo descreve o projeto do experimento, bem como seus participantes. 

5.1 SUBMISSÃO AO COMITÊ DE ÉTICA 

Por envolver participação de seres humanos, é necessário que o projeto seja avaliado pelo 

comitê de ética da UNIVALI, através da submissão de um resumo em que é apresentado o 

experimento a ser realizado. O APÊNDICE D apresenta o projeto apresentado ao comitê de ética, 

em que o pesquisador responsável e o representante da UNIVALI na pesquisa declaram o 

conhecimento das normas regulamentadoras de pesquisas com seres humanos, bem como se 

comprometem a cumprir seus dispositivos. O APÊNDICE E apresenta o parecer do comitê de ética 

com a aprovação do projeto. Por fim, o APÊNDICE F apresenta o termo de anuência da FCEE para 

a realização da pesquisa. 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Esta seção apresenta os casos envolvidos na pesquisa, destacando as características de cada 

aluno participante, bem como o currículo da fonoaudióloga que acompanha os atendimentos. 

5.2.1  Fonoaudióloga 

A fonoaudióloga que acompanha os atendimentos dos alunos possui graduação em 

Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Pós-graduação em Distúrbio da 

Comunicação pela mesma instituição. Foi idealizadora do Serviço de Atendimento Alternativo na 

FCEE, e presta atendimento a pessoas que não possuem fala funcional. Atualmente é responsável 

técnica do Serviço de Fonoaudiologia perante o Conselho Federal de Fonoaudiologia. 
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5.2.2  Aluno A 

O Aluno A é cadeirante, tem nove anos de idade, é alfabetizado e frequenta a 4ª série em 

escola de ensino regular. Ele é diagnosticado com PC tipo coreoatetoide
15

. Segundo o prontuário, 

“nas atividades diárias é dependente para tomar banho, lava as mãos e o rosto, pentear-se e vestir-

se”. Observou-se nos atendimentos presenciados que o aluno tem pouco controle dos membros 

superiores, inferiores, tronco e pescoço, além de não possuir fala compreensível. Sobre o controle 

motor, verifica-se no prontuário que possui "movimentos amplos, pouco coordenados, 

dispráxicos
16

, força comprometida nos 4 membros... Tônus básico e ativo com atetose
17

 no membro 

superior direito e flutuante nos demais membros. Reflexos involuntários nas mãos e tronco. Não 

fica em pé apoiado, somente [apoiado] por terceiros” 

Sobre o processo comunicativo, extrai-se do prontuário: “... aponta para o que quer, emite 

balbucios, não fala palavras...”. Sobre a postura: “Ainda apresenta instabilidade cervical, hipotonia 

de tronco...”. Sobre a comunicação: “Não se expressa através do verbal somente resmunga e emite 

alguns sons vocálicos... apresenta atraso no desenvolvimento da linguagem e alteração 

oromiofuncional
18

”. 

Por conta dos problemas motores é inviável para este aluno utilizar teclado e mouse 

convencionais para acessar o computador. Nos atendimentos na FCEE ele tem uma pasta pessoal 

com cartões que utiliza para se comunicar, contudo, observa-se que o aluno tem extrema dificuldade 

de apontar para o cartão que deseja comunicar, sendo que várias vezes erra o alvo tendo que repetir 

a atividade de apontamento. 

                                                 

 

 

 
15

 Também chamada de tetraplegia espástica, caracteriza-se pela dificuldade para articular a palavra – disartria – e pelo 

comprometimento motor agravado (REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, 2010).  
16

 Dispraxia é uma disfuncão motora neurológica que impede o cérebro de desempenhar os movimentos corretamente. É 

a chamada “síndrome do desastrado”. Seus sintomas são a falta de coordenação motora, falta de percepção de três 

dimensões e equilíbrio (WIKIPEDIA, 2012a). 
17

 Movimentos sinuosos de contorção, lentos, involuntários e repetitivos especialmente nas mãos (ENCICLOPÉDIA 

MÉDICA MORAES AMATO, 2011). 
18

 São alterações oromiofuncionais a respiração oral, alterações na mastigação e deglutição e paralisias faciais 

(ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO E PESQUISA FONOAUDIOLÓGICA, 2012). 
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5.2.3  Aluno B 

O Aluno B também tem diagnóstico de PC e tem quinze anos de idade. Frequenta a 5ª série 

em escola de ensino regular, porém, não alcançou a alfabetização. Segundo o prontuário, “... 

apresentou dificuldades em reconhecer as letras do alfabeto, exceto as letras de seu nome que, com 

intervenção, identificou entre outras letras”. Também do prontuário colhe-se: “... pronuncia somente 

algumas palavras e se comunica mais de forma não verbal... É entendido mais por pessoas do seu 

convívio... demonstra compreensão da linguagem oral, apresenta intenção comunicativa, sendo que 

a comunicação ocorre mais de forma não verbal. Expressa suas ideias e traz informações de sua 

vida diária através de gestos próprios sendo que alguns são decodificados pela mãe”.  

Este aluno se locomove independentemente e tem bom controle do tronco e do pescoço. 

Extrai-se do prontuário do aluno que ele “é independente quanto aos cuidados pessoais, mas tem 

dificuldades para executar algumas tarefas devido ao seu comprometimento motor”. Do mesmo 

documento colhe-se, em referência ao aluno: “Na avaliação física verificou-se leve hipotonia 

generalizada... Comprometimento da coordenação motora global e fina”. 

Ele é destro, porém, tem tremores constantes no braço direito. Observou-se que quando 

deseja utilizar a mão direita para alguma atividade ele segura o braço direito com a mão esquerda, 

para aliviar os tremores. O prontuário ressalta também este aspecto: “... come de colher (leva a boca 

até a colher)”. Da mesma forma que o Aluno A, ele também possui uma pasta com cartões, porém, 

tem mais facilidade para realizar os apontamentos. Este aluno consegue, ainda que precariamente, 

utilizar o teclado e o mouse convencionais, desde que haja algum subterfúgio para controlar os 

tremores do braço direito. Em um atendimento foi possível observá-lo utilizando o teclado com a 

mão esquerda para escrever seu nome no computador. 

5.3 EXPERIMENTO 

Conforme destacado no preâmbulo deste capítulo, foram realizados dois estudos de caso, um 

com cada aluno identificado nas seções 5.2.2  e 5.2.3 . O experimento envolveu as seguintes 

atividades: 

a) elaboração de um diálogo em que participaram os alunos e a fonoaudióloga, cujo 

conteúdo e objetivo serão definidos por esta de acordo com a capacidade cognitiva 

daqueles; 
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b) execução do diálogo com cada um dos alunos utilizando a pasta de comunicação física a 

qual eles já estão habituados; 

c) execução do mesmo diálogo, na semana seguinte, porém, desta vez no computador, 

utilizando a ferramenta proposta, com mouse e teclado convencionais; 

d) repetição do item c, porém, utilizando os dispositivos alternativos de entrada de dados 

desenvolvidos; 

e) em todos os testes foram computados o tempo e a quantidade de erros de apontamento 

ocorridos.  

f) Repetição dos passos b e c para verificação da redução do tempo e da quantidade de 

erros na montagem das frases. Acredita-se que o reuso frequente do sistema pode 

melhorar a comunicação na medida em que o aluno fica mais treinado e a ferramenta vai 

aperfeiçoando a funcionalidade de sugestão de símbolos e de frases. 

A execução destas atividades pode envolver alguns riscos, os quais devem ser esclarecidos 

para os sujeitos, seus cuidadores e para a instituição participante do estudo, no caso, a FCEE. Estes 

riscos, bem como outras informações sobre a pesquisa que são do interesse dos sujeitos estão 

descritos no Termo de Assentimento Livre e Esclarecido apresentado no APÊNDICE G.  
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6  RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados dos estudos de caso realizados com os dois alunos da 

FCEE nos meses de novembro de dezembro de 2012. Todas as sessões ocorreram nas quintas-feiras 

no horário normal de atendimento fonoaudiológico dos alunos, entre as 8h e 10h. 

6.1 AS PASTAS DE COMUNICAÇÃO DOS ALUNOS 

O início dos experimentos consistiu em realizar com os alunos um diálogo em que eles 

usaram suas pastas de comunicação físicas para se comunicar. Ambos possuem pastas de 

comunicação com três páginas, que são colocadas lado a lado, de modo que todo o vocabulário 

permanece disponível para seleção, sem necessidade de alternância de páginas, conforme 

apresentado na Figura 31. O conjunto de páginas é colocado na frente do aluno de modo que ele 

permaneça de frente para a página central, permitindo uma distância simétrica entre as duas páginas 

laterais. 

 

Figura 31 - Disposição dos símbolos 

Os símbolos são agrupados por categoria semântica (o conceito de categoria semântica é o 

mesmo apresentado na seção 4.2.3.2). O Quadro 9 apresenta um resumo dos vocabulários de cada 

um dos alunos, cujas quantidades de símbolos são apresentadas agrupadas por categoria. As 

categorias dos símbolos são identificadas pelos alunos pelas cores das bordas dos símbolos, também 

identificadas no quadro.  

Quadro 9 – Quantidades de símbolos por categoria nos vocabulários dos alunos 

Categoria Cor 
Quantidade de símbolos 

Aluno A Aluno B 

Pessoa  15 10 

Verbo  32 45 

Social  11 8 
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Categoria Cor 
Quantidade de símbolos 

Aluno A Aluno B 

Substantivo  38 28 

Adjetivo  9 7 

Miscelânea  8 13 

TOTAIS 113 111 

A categoria “Social” inclui símbolos como saudações, afirmações e negações. São exemplos 

de símbolos desta categoria “Oi”, “Tudo bem?”, “Desculpe”, “Sim” e “Não”. A categoria 

Miscelânea (a cor dela é branca realmente) inclui todos os símbolos que não foram encaixados nas 

demais categorias. São exemplos de símbolos incluídos nesta categoria “Aniversário” e “Natal”. As 

demais categorias são autoexplicativas. 

6.2 DIÁLOGOS REALIZADOS COM A PASTA FÍSICA 

Seguindo o roteiro do experimento, a primeira atividade consistiu na realização do diálogo 

com os alunos, para que se comunicassem utilizando a pasta física convencional. O Quadro 10 e o 

Quadro 11 apresentam os resultados do Aluno A e do Aluno B, respectivamente.  

Para ambos os casos, observa-se que para algumas perguntas, o conteúdo da coluna “Frase 

construída” está formatado em itálico. Isso indica que o conteúdo não corresponde a uma resposta 

do aluno, mas sim a uma explicação sobre a forma que a resposta foi dada, pois em alguns casos 

não foram utilizados os símbolos para a comunicação. Nas situações em que o aluno utilizou mais 

de um símbolo para responder à pergunta, estes foram separados por vírgula para melhor 

identificação. 

No quadro, palavras apresentadas entre colchetes indicam um termo ou símbolo de cunho 

pessoal, como nome de algum familiar, ou do próprio aluno, por exemplo. Para evitar o risco de 

divulgação de informações pessoais, optou-se por substituir o termo originalmente utilizado por um 

genérico colocado entre colchetes. 

A primeira coluna à esquerda dos quadros indica uma referência única de cada frase, para os 

casos em que a resposta requer um esclarecimento específico. Os tempos computados consideram 

apenas frases criadas utilizando a prancha, sendo desconsiderado o tempo que o aluno levou para se 

comunicar gestual ou oralmente. A coluna erros corresponde à quantidade de erros de apontamento 

observados em cada construção de frase durante o diálogo. 
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Quadro 10 - Diálogo realizado com o Aluno A 

Seq Pergunta Frase construída Tempo Erros 

1 Bom dia, [Aluno A] 
Resposta gestual e/ou 

sonora 
- - 

2 Tudo Bem? 
Resposta gestual e/ou 

sonora 
- - 

3 Como você está se sentindo hoje? Feliz 4 segundos 1 

4 
Conte o que você fez no final de 

semana. 

Sem resposta 

compreensível 
- - 

5 
Vai viajar para o [estado de 

origem] este ano? 
Sim 3 segundos 0 

6 Vai visitar alguém? Vó, Pai 9 segundos 0 

7 Quem vai com você? Mãe 4 segundos 0 

8 Você vai de ônibus? 

Avião 2 segundos 0 

Eu, mãe, viajar, 

[estado], avião 
15 segundos 0 

9 
Alguém da sua família mora perto 

da sua casa? 
Laura 4 segundos 0 

10 
O que você gosta de fazer para se 

divertir? 
Brincar, lanchonete 13 segundos 0 

11 Qual é seu esporte favorito Bocha 2 segundos 0 

12 Qual sua comida favorita? Mingau, leite 10 segundos 1 

13 
O que você gosta de fazer na 

escola? 
Estudar 6 segundos 0 

14 
Quando você não tem aula, o que 

você faz de manhã? 
Ver TV 7 segundos 0 

15 

Além dos atendimentos com a 

[fonoaudióloga], o que mais você 

faz no CENER? 

Físio, TO 7 segundos 0 

16 
Além das atividades do CENER, o 

que mais você faz na Fundação? 
Bocha 3 segundos 0 

TOTAIS 89 segundos 2 

O diálogo realizado com o Aluno A foi relativamente rápido se considerado o tempo 

utilizado para a formação das frases, quando comparado ao tempo utilizado pelo Aluno B. O Aluno 

A concluiu o diálogo em 89 segundos, com a construção de 14 frases, compostas por um total de 22 

símbolos utilizados. Isso equivale a aproximadamente um símbolo a cada 4 segundos, formando 

uma média de 15 símbolos por minuto.  

Neste diálogo, a única pergunta que ficou sem resposta foi a de número 4. O aluno tentou 

explicar gestualmente, porém, a fonoaudióloga e este pesquisador não conseguiram compreender o 
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que ele pretendia comunicar. Como o aluno mostrou-se impaciente pela falta de compreensão dos 

interlocutores, optou-se por prosseguir o diálogo sem que esta pergunta fosse respondida. 

Quadro 11 - Diálogo realizado com o Aluno B 

Seq Pergunta Frase construída Tempo Erros 

1 Bom dia, [Aluno B] 
Resposta gestual 

e/ou sonora 
- - 

2 Tudo Bem? 
Resposta gestual 

e/ou sonora 
- - 

3 Como você está se sentindo hoje? Eu, feliz 7 segundos 0 

4 
Conte o que você fez no final de 

semana. 

Eu, bola 8 segundos 0 

Eu, limpar chão, 

casa 
11 segundos 0 

Eu, TV 7 segundos 0 

Eu, escovar 8 segundos 0 

5 
Vai viajar para o [estado de 

origem] este ano? 

Resposta gestual 

e/ou sonora 
- - 

6 Vai fazer o que lá? 
Pai, prima, amigo, 

vó 
30 segundos 0 

7 Quem vai com você? Eu, mãe 5 segundos 0 

8 Você vai de ônibus? 
Resposta gestual 

e/ou sonora 
- - 

9 
O que você gosta de fazer para se 

divertir? 

Futebol, eu, amigos 30 segundos 0 

TV 15 segundos 0 

10 Qual é seu esporte favorito 
Resposta gestual 

e/ou sonora 
- - 

11 Qual sua comida favorita? Batata frita 8 segundos 0 

12 
Quando você não tem aula, o que 

você faz de manhã? 
Eu, música 16 segundos 0 

13 

Além dos atendimentos com a 

[fonoaudióloga], o que mais você 

faz na Fundação? 

Eu, futebol 12 segundos 0 

14 Você viajou nos últimos dias? 
Resposta gestual 

e/ou sonora 
- - 

15 Para onde? 

Não conseguir 

responder e não 

havia símbolo na 

prancha 

- - 

16 Com quem? Eu, amigos 12 segundos 0 

17 Foi de Ônibus? 
Resposta gestual 

e/ou sonora 
- - 

18 O que você foi fazer lá? 
Resposta gestual 

e/ou sonora 
- - 
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Seq Pergunta Frase construída Tempo Erros 

19 
Você mora com quem além da sua 

mãe? 
Eu, mãe, irmão 14 segundos 0 

TOTAIS 188 segundos 0 

O diálogo com o Aluno B foi mais lento que o diálogo com o Aluno A. O Aluno B levou 

188 segundos para concluir o diálogo, construindo, para tanto, 14 frases, totalizando 31 símbolos 

utilizados. Isso equivale a aproximadamente um símbolo a cada 6 segundos, formando uma média 

de 10 símbolos por minuto.  

Embora ainda precariamente, o Aluno B possui fala mais compreensível que o Aluno A, por 

este motivo ele respondeu a uma quantidade maior de frases utilizando-se de gestos e sons. A única 

pergunta a qual ele não conseguiu responder foi a de número 14, porém, como a fonoaudióloga 

sabia para que estado ele havia viajado, quando mencionou-o o aluno anuiu gestualmente. 

A menor taxa de símbolos por minuto alcançada pelo Aluno B, se comparada à taxa 

alcançada pelo Aluno A, pode estar ligada ao fato de este utilizar a pasta para se comunicar há mais 

de dois anos, ao passo que aquele utiliza o método há cerca de um ano. A despeito de esta 

observação permanecer apenas no campo da conjetura, além de não ser o foco deste trabalho, pode 

indiciar que o treino, independentemente do método, pode constituir fator determinante para a 

melhor utilização de um sistema de comunicação, independentemente de ser físico ou 

computacional. 

6.2.1  Observações sobre a primeira intervenção 

Nesta primeira intervenção algumas observações puderam ser feitas sobre a forma de 

utilização do vocabulário de cada aluno. Observa-se que as respostas do Aluno A (Quadro 10), em 

geral, são centradas no verbo (respostas das frases 10, 13, 14) ou no complemento (respostas das 

frases 3, 6, 12, 15 e 16). De outro norte, as respostas do Aluno B (Quadro 11) demonstram 

preocupação com a formação sintática tradicional da frase (sujeito + verbo + complemento), o que 

pode ser observado pelas respostas das frases 3, 4, 7, 12, 13, 16 e 19. 

Nota-se que, apesar de o Aluno B não ser completamente alfabetizado, a construção verbal 

está mais adequada que a do Aluno A, segundo a abordagem convencional de construção de frases 

para o nosso idioma. Patel (2011) traz uma contribuição neste cenário ao afirmar que este tipo de 
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construção, conhecida como abordagem sintática, é mais difícil de ser alcançada por pessoas não 

alfabetizadas, ao passo que a abordagem semântica, em que o verbo é o centro da formação da frase 

(caso observado nas construções do Aluno A), é de mais fácil assimilação. 

Entretanto, a despeito das anotações do autor, no experimento conduzido ocorreu situação 

inversa, pois o aluno menos alfabetizado (Aluno B) preferiu o método sintático (o que é estimulado 

pela fonoaudióloga), enquanto o mais alfabetizado (Aluno A) prefere chegar mais rapidamente ao 

significado que deseja dar à resposta. Em uma pergunta do tipo “O que você quer comer?” o Aluno 

A tende a responder “chocolate”, ao passo que o Aluno B responderia “Eu querer comer chocolate”, 

por exemplo. 

Apesar de estas observações não pertencerem ao campo da Ciência da Computação, elas são 

importantes para o desenho do vocabulário desenvolvido para os alunos, quando estes utilizarem o 

sistema proposto para comunicação. Da forma que foi construída, a ferramenta permite a criação de 

vocabulários baseados nos métodos sintático ou semântico, a partir das definições de categorias de 

símbolos apresentadas na seção 4.2.3.2. 

6.3 DIÁLOGOS REALIZADOS COM A FERRAMENTA PROPOSTA 

Na sequência da realização do diálogo com a pasta de cartões foi realizado uma sessão com 

a ferramenta proposta. Ao total, foram realizadas sete sessões com o Aluno A e duas sessões com o 

Aluno B. Não foi possível realizar, com o Aluno B, a quantidade de sessões previstas no desenho do 

experimento, visto que durante os experimentos a família dele viajou para o estado natal e não 

retornou até a conclusão dos estudos. Contudo, ainda foi possível observar evolução no uso do 

sistema, especialmente em relação ao Aluno A, mas não diferentemente em relação ao Aluno B, 

apesar do pouco tempo de uso. 

Salienta-se que não foi possível realizar a mesma abordagem utilizada para o diálogo com as 

pastas físicas dos alunos, devido à dificuldade encontrada em configurar o sistema como um todo 

para as necessidades de ambos no início dos experimentos. O diálogo proposto foi considerado 

muito extenso, o que desestimulava os alunos a concluí-lo, além de perderem o interesse em 

responder novamente o que já haviam respondido nas pastas físicas. Neste sentido, optou-se por 

uma abordagem em que os alunos comunicavam o que desejavam no momento em que estavam 

utilizando o protótipo proposto, independentemente de um roteiro pré-estabelecido. 
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O tempo proposto para os alunos conhecerem a ferramenta e entenderem seu funcionamento 

(30 minutos) mostrou-se adequado, entretanto, observou-se a carência de um tempo maior para 

adaptação dos alunos aos dispositivos desenvolvidos. Esta necessidade de os alunos se adaptarem 

ao dispositivo não coaduna com o cenário ideal, em que o dispositivo deve ser adaptado às 

necessidades dos alunos (DOVAL, CARBALLO e JEREMÍAS, 2010), e não o contrário. Porém, 

em uma sessão de atendimento não há tempo para adaptação do dispositivo, apenas do software. As 

adaptações realizadas nos dispositivos de entrada foram feitas entre uma sessão e outra, e 

mostraram resultado positivo, conforme relatado nas sessões seguintes. 

6.3.1  Sessão do dia 22/11/2012 

A primeira sessão de avaliação realizada com os alunos ocorreu em 22 de novembro de 

2012, e os resultados são apresentados nas seções seguintes. 

6.3.1.1 Aluno A 

Nesta primeira sessão o sistema foi testado com três configurações diferentes de software 

(Quadro 12) e hardware (Quadro 13).  

Quadro 12 - Configurações de software da primeira sessão do Aluno A 

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 
VALORES EMPREGADOS 

1ª 2ª 3ª 

Forma de varredura utilizada Manual Matricial Matricial 

Tempo de varredura automática - 1000 ms 1000 ms 

Intervalo entre comandos 100 ms 100 ms 100 ms 

Alternar automaticamente conjunto de símbolos Sim Sim Sim 

Forma de ordenação das relações Peso Peso Peso 

Vínculo de categorias ativo Sim Sim Sim 

Voz digitalizada Não Não Não 

Configuração de hardware empregada (Coluna 

CFG do Quadro 13) 
A B C 

Quadro 13 - Configurações de hardware da primeira sessão do Aluno A 

CFG Meio de acesso Ação do sistema 

A 
Clique com botão esquerdo do mouse Selecionar símbolo 

Barra de espaço do teclado Mover para símbolo da direita 

B Barra de espaço do teclado Selecionar símbolo 

C Clique com botão esquerdo do mouse Selecionar símbolo 
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Primeira tentativa 

A primeira tentativa de uso do sistema pelo Aluno A utilizou a varredura de símbolos 

manual e considerou a possibilidade de acionamento de dois comandos: seleção de um símbolo e 

mover o foco para o símbolo da direita. Desta maneira, o aluno teria acesso autônomo a todas as 

funções essenciais para a comunicação. Como naquele momento o mouse adaptado (Figura 2 da 

página 20) para a interface alternativa possuía entrada para apenas uma conexão, foi necessário 

configurar o sistema para que um dos acessos fosse feito pelo teclado.  

Desta forma, para a ação de selecionar foi utilizado o clique do botão esquerdo do mouse, 

que é acionado pelo botão adaptado ilustrado na Figura 25 (página 88). Já a ação de mover o foco 

para o símbolo da direita foi realizada através do pressionamento da barra de espaço do teclado 

convencional. Optou-se por esta tecla por ser a maior (e consequentemente mais fácil de acertar) e 

por estar mais próxima do aluno. O acionamento do botão foi realizado com a mão direita, e para 

pressionar a barra de espaço o aluno utilizou a mão esquerda. 

Esta configuração de hardware revelou-se inadequada para o grau de coordenação motora do 

aluno, visto que ele frequentemente pressionava a barra de espaço e o botão de seleção 

simultaneamente, ocasionando a seleção equivocada de símbolos. Além disso, para pressionar a 

barra de espaço o aluno precisou utilizar a mão inteira (dando tapas no teclado), visto não possuir 

coordenação nos dedos. Além de empreender força desproporcional para a atividade, isso fez com 

que o aluno errasse com frequência o alvo desejado, frustrando-se sobremaneira.  

Outra dificuldade encontrada pelo aluno está relacionada ao manuseio do botão 

desenvolvido. Insatisfeito com as formas sugeridas para segurar o dispositivo (Figura 26), ele 

desenvolveu um método próprio para o manuseio do botão, segurando-o conforme ilustrado na 

Figura 32. Nesta posição, ele optou por bater com o botão sobre a superfície da mesa, como se a 

estivesse socando. Este movimento é semelhante ao realizado para pressionar o botão adaptado que 

o aluno já utiliza na FCEE para utilização do computador (Figura 1, página  20). Como o botão foi 

concebido para ser pressionado levemente, fatalmente seria danificado pela forma de utilização 

escolhida pelo aluno.  
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Figura 32 - Manuseio do botão pelo Aluno A 

Com estes configurações o aluno não conseguiu criar frases coerentes no sistema, de modo 

que foram necessárias modificações nas configurações na tentativa de melhor atender às suas 

necessidades.  

Segunda tentativa 

Na segunda tentativa, foi alterada a forma de varredura do sistema, de modo que a varredura 

ocorresse automaticamente, de forma matricial. Com esta forma de varredura, não há a necessidade 

de um comando específico do usuário para percorrer os símbolos da prancha. Nesta linha, optou-se 

por manter apenas o comando de seleção de símbolo a partir do pressionamento da barra de espaço. 

Para tanto, o aluno utilizou a mão direita para pressionar a tecla. 

Apesar de não precisar mais coordenar os movimentos das duas mãos, esta configuração 

também se mostrou inexitosa, pois a barra de espaço, apesar de ter um tamanho avantajado em 

relação às demais teclas, ainda foi difícil de ser acionada pelo aluno, mesmo estando despreocupado 

com outros comandos. Deste modo, como o sistema foi configurado com varredura de símbolos a 

cada um segundo, a cada vez que o aluno queria pressionar a barra de espaço e errava o alvo, o 

símbolo desejado perdia o foco, sendo necessário esperar até que toda a varredura se completasse e 

o foco retornasse ao símbolo desejado.  

Apesar de não ter conseguido construir frases coerentes nesta segunda tentativa, observou-se 

que a configuração com apenas uma opção de entrada de dados (seleção de símbolo) foi mais 

adequada para o aluno. Na primeira tentativa o aluno construiu cinco frases (todas incoerentes), já 

na segunda, ainda que de forma incoerente, foram construídas oito frases. 
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Terceira tentativa 

Na terceira tentativa, a configuração de acesso foi alterada para que o comando de seleção 

fosse realizado com o botão de acionamento utilizado na FCEE (Figura 1 da página 20). Neste teste, 

manteve-se a forma de varredura matricial e apenas um comando de entrada: o comando de seleção. 

Novamente o aluno teve dificuldades em se adaptar com a configuração proposta. Apesar de 

demonstrar compreender o funcionamento da varredura matricial, observou-se que o tempo de 

varredura não estava coerente com a capacidade de resposta motora do aluno, ou seja, a varredura 

estava muito rápida para que o aluno realizasse o movimento de socar o botão. Contudo, talvez por 

ele estar adaptado ao botão, demonstrou menor insatisfação com o resultado obtido, apesar do 

esforço requerido ser desproporcional para a atividade proposta. Nesta tentativa o aluno construiu 

quatro frases, todas incoerentes. 

6.3.1.2 Aluno B 

A primeira sessão utilizando o sistema proposto realizada com o Aluno B também ocorreu 

no dia 22 de novembro de 2012. Neste dia o sistema foi testado com duas configurações diferentes 

de software (Quadro 14) e hardware (Quadro 15).  

Quadro 14 - Configurações de software da primeira sessão do Aluno B 

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 

VALORES 

EMPREGADOS 

1ª 2ª 

Forma de varredura utilizada Manual Linear 

Tempo de varredura automática - 900 ms 

Intervalo entre comandos 100 ms 100 ms 

Alternar automaticamente conjunto de símbolos Sim Sim 

Forma de ordenação das relações Peso Peso 

Vínculo de categorias ativo Sim Sim 

Voz digitalizada Não Não 

Configuração de hardware empregada (Coluna 

CFG do Quadro 15) 
A B 

Quadro 15 - Configurações de hardware da primeira sessão do Aluno B 

CFG Meio de acesso Ação do sistema 

A 
Clique com botão esquerdo do mouse Selecionar símbolo 

Barra de espaço do teclado Mover para símbolo da direita 

B Barra de espaço do teclado Selecionar símbolo 
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Primeira tentativa 

Análogo ao experimento aplicado com o Aluno A, a primeira tentativa de uso do sistema 

pelo Aluno B também utilizou a varredura de símbolos manual e considerou a possibilidade de ele 

acionar dois comandos: seleção de um símbolo e mover o foco para o símbolo da direita. Desta 

maneira, o aluno tem acesso autônomo a todas as funções essenciais para a comunicação. Como 

este aluno possui pouco mais de coordenação motora que o Aluno A, optou-se por um tempo de 

varredura menor (900 milissegundos). 

Como o aluno possui capacidade de pressionar as teclas do teclado, optou-se por utilizar este 

dispositivo para realizar a ação de navegar entre os símbolos. Para o acionamento do comando de 

seleção foi utilizado o botão adaptado destacado na Figura 25 da página 88. 

O aluno teve dificuldades em utilizar esta configuração, porém, em grau menor do que foi 

observado na sessão de utilização do Aluno A. Ele conseguiu pressionar a barra de espaço, com 

alguns erros, mas teve dificuldade de utilizar o botão adaptado. Em vez de pressionar e soltar o 

botão, o aluno pressionava e mantinha pressionado, por não possuir coordenação suficiente para 

soltá-lo no tempo adequado. Desta forma, por não conseguir soltar o botão para poder pressioná-lo 

novamente, em vez disso, por várias vezes pressionou a barra de espaço do teclado. Desta forma, 

em vez de selecionar o símbolo desejado, o sistema movia o foco para o próximo símbolo. Neste 

teste o aluno construiu oito frases, todas incoerentes. 

Segunda tentativa 

Na segunda configuração proposta para o aluno, foi alterada a forma de varredura para o 

modo linear, com o mesmo tempo de intervalo entre comandos. Com esta forma de varredura, não 

há necessidade de um comando específico do usuário para percorrer os símbolos da prancha. Desta 

maneira, optou-se por manter apenas o comando de seleção de símbolo a partir do pressionamento 

da barra de espaço. O aluno utilizou a mão direita para pressionar a tecla. 

Apesar de não precisar mais coordenar os movimentos das duas mãos, esta configuração 

também se mostrou ineficiente, visto que o aluno teve dificuldades para acionar a barra de espaço 

no momento correto da varredura automática. O tempo da varredura foi considerado muito curto, 

pois quando o símbolo desejado estava no foco de seleção, o aluno não conseguia, dentro dos 900 

milissegundos, pressionar e soltar a barra de espaço.  
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Mesmo com o insucesso desta configuração, foi possível observar que o aluno esteve mais 

concentrado na atividade quando precisou acionar apenas um comando. Os erros ocorridos podem 

Ser atribuídos à falta de coordenação para pressionar a tecla no momento correto, o que pode ser 

amenizado utilizando-se um tempo maior de varredura, por exemplo. Nesta tentativa o aluno 

construiu nove frases, todas incoerentes. 

6.3.1.3 Considerações sobre a primeira sessão 

Durante a primeira tentativa de utilização do sistema pelos alunos, foram observadas 

algumas carências do hardware e do software construídos.  

Dificuldades do Aluno A 

Com relação a este aluno, constatou-se que ele não tem coordenação motora suficiente para 

manusear o artefato construído, pelo menos não da maneira tradicional de manuseio de um objeto 

com tais características. Neste ponto, para este aluno, o hardware mostrou-se ineficiente para a 

finalidade pretendida, apesar de ele ter encontrado um meio de manuseá-lo (Figura 32). 

Com relação ao software, foi observado que a ausência de voz digitalizada em português fez 

com que o aluno tivesse que olhar constantemente para a tela do computador. Esta necessidade vai 

de encontro às habilidades posturais do aluno, que tem dificuldades em manter a firmeza do 

pescoço. Neste sentido, ao deixar de olhar para a tela por algum instante, diversas vezes a varredura 

passava por um símbolo sem que o aluno estivesse olhando para a tela. Constatou-se, então, a 

necessidade premente de haver alguma forma de o sistema “falar” o símbolo que está com o foco 

em determinado momento. Esta funcionalidade foi implementada para a segunda sessão. 

Dificuldades de ambos os alunos 

Observou-se, com relação ao software, que ambos os alunos tiveram dificuldades com 

relação ao reinício da varredura após a seleção de um símbolo. Ocorre que, da forma que foi 

implementado, após inserção de um símbolo na prancha, imediatamente o sistema reinicia a 

varredura e, este tempo para reinício, apesar de relativamente curto, compete com o tempo da 

própria varredura. Com isso, após a inserção de um símbolo, se o próximo a ser inserido for o 
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primeiro da lista de símbolos, a varredura é tão rápida que não há tempo para a seleção por parte do 

aluno. 

Neste aspecto, observou-se a necessidade de, após a inserção de um símbolo na prancha, o 

sistema “esperar um pouco” para reiniciar a varredura, de modo que o aluno tenha tempo para 

observar o símbolo que foi inserido na prancha e pensar em qual irá escolher para dar sequência na 

frase. Esta funcionalidade foi criada e disponibilizada para a segunda sessão de testes. O tempo de 

reinício da varredura passou a fazer parte das configurações gerais do sistema, e pode ter seu valor 

definido pelo cuidador. 

Outra carência observada foi a falta de funcionalidade para “apagar” o último símbolo 

inserido na prancha. Da forma que o sistema estava implementado, se o aluno inserisse um símbolo 

errado na prancha, teria que reiniciar a frase. Caso a frase já tivesse mais de um símbolo, ocorria 

uma perda considerável de tempo, sem contar que a reescrita da frase pode ensejar novos erros. 

Desta forma, para a segunda sessão foi desenvolvida a funcionalidade de remover o último símbolo 

inserido na prancha. 

Os dois alunos também tiveram dificuldades com o comportamento do sistema de responder 

aos eventos das interfaces adaptadas e do teclado convencional. O sistema foi desenvolvido para 

responder a eventos de teclado ocorridos quando a tecla está “subindo” e, para eventos de mouse, 

quando o botão está “subindo”. Este comportamento causou problemas porque os alunos têm 

dificuldade de soltar rapidamente o botão adaptado e as teclas do teclado (no caso, a barra de espaço 

utilizada nesta sessão). Na prática, o aluno pressiona o botão ou a tecla e, dependendo do caso, 

demora algum tempo para soltar. Neste ínterim, entre pressionar e soltar, a varredura automática 

segue, tirando o foco do símbolo que o aluno queria selecionar. Esta característica foi alterada para 

a segunda sessão, para que se possa configurar o sistema para reconhecimento do comando na 

“subida” ou na “descida” das teclas do teclado e botões do mouse. 

6.3.2  Sessão do dia 29/11/2012 

Na segunda sessão, apenas o Aluno A compareceu à FCEE, de modo que não foi possível 

realizar os procedimentos pretendidos com o Aluno B. Para esta sessão, o aluno utilizou apenas o 

botão de acionamento com o qual já está habituado, destacado na Figura 1 da página 20. O objetivo 

foi ajustar as configurações de software para a interface de hardware com a qual ele havia 
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demonstrado maior aptidão na sessão anterior. As configurações de software utilizadas são 

apresentadas no Quadro 16.  

Quadro 16 - Configurações de software da segunda sessão do Aluno A 

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 
VALORES 

EMPREGADOS 

Forma de varredura utilizada Linear 

Tempo de varredura automática 1800 ms 

Intervalo entre comandos 500 ms 

Alternar automaticamente conjunto de 

símbolos 
Sim 

Forma de ordenação das relações Peso 

Vínculo de categorias ativo Sim 

Voz digitalizada Sim 

Nesta sessão foi testada a configuração de varredura linear, com um tempo de varredura e 

um intervalo entre comandos maiores do que aqueles utilizados na sessão anterior. Apesar das 

diversas tentativas do aluno, nesta sessão ele conseguiu construir apenas uma frase inteligível, 

demonstrada no Quadro 17. A coluna TX/MIN representa a quantidade média de palavras por 

minuto alcançada pelo aluno, considerando-se a quantidade de palavras e o tempo para formação da 

frase. 

Quadro 17 - Frase com sentido completo construída pelo Aluno A 

FRASE CONSTRUÍDA OBJETIVODA FRASE TEMPO TX/MIN 

Eu, Brincar, Vídeo Game 
A intenção do aluno foi dizer que gosta de 

brincar de vídeo game. 
57 seg. 3,16 

O tempo que o aluno levou para construir a frase leva em consideração o período decorrido 

entre o momento em que o primeiro símbolo é inserido e o momento em que o último símbolo da 

frase atual foi inserido. Patel (2011) afirma que, em sistemas como o proposto neste trabalho, a taxa 

média de construção de frases é de cerca de quinze palavras por minuto, superior à taxa alcançada 

na única frase construída pelo aluno. Entretanto, deve-se considerar o tempo de varredura e o 

intervalo entre comandos utilizados que, somados, alcançam 2300 milissegundos. Neste caso, ainda, 

o sistema não possui histórico suficiente de uso para sugerir símbolos mais adequados para o 

usuário. 

Além desta frase, o aluno construiu outras dezenove, porém, todas sem sentido, devido à 

seleção equivocada de símbolos. Mesmo com o sintetizador de voz habilitado e o tempo de 

varredura maior que aquele utilizado na sessão anterior, ainda não se obteve sucesso na definição de 
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uma combinação de hardware e software que permitisse ao aluno construir frases corretamente no 

sistema. 

Para esta sessão já estava disponível grampeador ilustrado pela Figura 29 da página 90. 

Porém, não havia sido acoplada a faixa de isopor branca que aparece na imagem, de modo que a 

conexão com o fio do acionador ficou exposta, prejudicando o manuseio por parte do aluno. Por 

conta disso não foi possível, nesta sessão, a utilização do artefato. 

6.3.3  Sessão do dia 06/12/2012 

A terceira sessão de avaliação ocorreu em 06 de dezembro de 2012, e os resultados são 

apresentados nas seções seguintes. 

6.3.3.1 Aluno A 

Na terceira sessão, o sistema foi testado com duas configurações diferentes de software 

(Quadro 18), ambas com apenas um comando de entrada para a seleção do símbolo que o aluno 

deseja comunicar. 

Quadro 18 - Configurações de software da terceira sessão do Aluno A 

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 

VALORES 

EMPREGADOS 

1ª 2ª 

Forma de varredura utilizada Linear Linear 

Tempo de varredura automática 1500 ms 1700 ms 

Intervalo entre comandos 200 ms 200 ms 

Alternar automaticamente conjunto de símbolos Sim Sim 

Forma de ordenação das relações Utilizações Utilizações 

Vínculo de categorias ativo Sim Sim 

Voz digitalizada Sim Sim 

Primeira tentativa 

Na primeira tentativa o aluno utilizou o acionador de alavanca ilustrado na Figura 29. 

Inicialmente, o aluno sentiu dificuldades em manusear o acionador, pois sua mão é muito pequena, 

e não foi possível segurá-lo da maneira proposta na Figura 30. Contudo, tendo compreendido o 

princípio de funcionamento do dispositivo, o aluno desenvolveu seu método de manuseá-lo, 

conforme ilustra a Figura 33.  
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Figura 33 - Forma de acionamento da alavanca pelo Aluno A 

Desta maneira, com o grampeador próximo ao peito, o aluno conseguiu construir uma frase 

pouco coerente, porém, possível de se compreender o sentido (Quadro 19). 

Quadro 19 - Frases com sentido parcial construídas pelo Aluno A 

FRASE CONSTRUÍDA OBJETIVODA FRASE TEMPO TX/MIN 

Eu, Ir, Lanchonete 

O aluno gosta de brincar de lanchonete utilizando 

uma máquina registradora que há na FCEE. Desta 

forma, ele disse que queria brincar de lanchonete. 

100 s 1,8 

O tempo utilizado para a construção desta frase está relacionado também com os motivos 

apresentados na seção 6.3.2 , com relação à frase apresentada no Quadro 17. Apesar de a 

configuração do software utilizar a forma de ordenação das relações por utilização, ainda não há 

histórico de uso para sugerir símbolos adequados ao usuário. 

Além desta frase, o aluno construiu outras oito, porém, todas sem sentido, devido à seleção 

equivocada de símbolos. Os erros de seleção ainda podem ser atribuídos ao insucesso em encontrar 

uma configuração de hardware e software que atenda plenamente às necessidades do aluno. 

Contudo, foi possível observar uma melhor adaptação do aluno ao dispositivo proposto em relação 

aos utilizados anteriormente. 

Segunda tentativa 

Na segunda tentativa da sessão optou-se por voltar a utilizar o botão ilustrado na Figura 1 da 

página 20, visto que aluno demonstrou preferência por este botão em relação aos demais 

dispositivos construídos. O tempo de varredura também foi ajustado na tentativa de reduzir a 
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quantidade de erros na inserção de símbolos. As frases construídas nesta tentativa são apresentadas 

no Quadro 20. 

Quadro 20 - Frases com sentido completo construídas pelo Aluno A 

FRASE CONSTRUÍDA OBJETIVODA FRASE TEMPO TX/MIN 

Eu, Ir, Lanchonete 
Novamente o aluno pediu para brincar de 

lanchonete 
9 s 20 

Eu, Ir, Avião 
Questionado sobre como iria viajar para o estado 

de origem, respondeu que iria de avião. 
47 s 3,4 

Eu, Ir, Avião, [Estado] Falou novamente a mesma coisa 64 s 2,82 

A primeira frase que o aluno construiu neste teste apresentou uma redução significativa no 

tempo de construção. Credita-se esta redução ao fato de a ferramenta poder reconhecer que no 

passado, após o símbolo “Eu”, o aluno utilizou o símbolo “Ir” em uma construção válida. Desta 

forma, após a seleção do símbolo “Eu”, o próximo sugerido foi o símbolo “Ir” e, após este ser 

inserido, o seguinte foi o símbolo “Lanchonete”. Já a outra frase levou mais tempo porque o 

símbolo “Avião” estava entre os últimos que foram apresentados ao aluno, levando certo tempo 

para a varredura alcançá-lo. Além destas frases, o aluno construiu outras cinco, porém, sem sentido. 

Neste ponto, o aluno já se mostrava impaciente e, questionado se gostaria de parar e continuar em 

outro dia, respondeu que sim. Assim, encerrou-se o experimento com este aluno. 

6.3.3.2 Aluno B 

A última sessão do Aluno B também utilizou duas configurações diferentes de software, 

conforme apresentado no Quadro 21. Em ambas as configurações foram utilizadas duas opções de 

acesso do usuário: seleção de símbolo e remoção do último símbolo inserido. 

Quadro 21 - Configurações de software da última sessão do Aluno B 

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 

VALORES 

EMPREGADOS 

1ª 2ª 

Forma de varredura utilizada Linear Linear 

Tempo de varredura automática 1500 900 ms 

Intervalo entre comandos 200 ms 100 ms 

Alternar automaticamente conjunto de símbolos Sim Sim 

Forma de ordenação das relações Utilizações Utilizações 

Vínculo de categorias ativo Sim Sim 

Voz digitalizada Sim Sim 
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Primeira tentativa 

Nesta tentativa o aluno utilizou o botão ilustrado pela Figura 25 (página 88), firmado na mão 

esquerda, para realizar a ação de selecionar um símbolo e a botão apresentado na Figura 27 firmado 

na mão direita, para a ação de remover o último símbolo inserido.  

Nesta tentativa o aluno mostrou-se confuso com a forma acionamento dos botões, trocando 

em diversas ocasiões o botão que deveria ser acionado. Quando precisava acionar o botão de 

seleção, acionava o botão para remover um símbolo, e vice-versa. Neste sentido, observou-se que o 

aluno, talvez por ser destro, acreditou que acionando o botão da direita o símbolo desejado seria 

selecionado. Apesar conseguir acionar no momento correto os botões, esta tentativa foi a menos 

exitosa, tento o aluno construído cinco frases, todas incoerentes. 

Segunda tentativa 

Para a segunda tentativa os botões foram trocados de mão: o botão que foi usado na mão 

esquerda foi colocado na mão direita, e vice-versa. Desta forma, a ação de selecionar passou a ser 

acionada pelo botão da mão direita. Também foi reduzido o tempo de varredura automática de 

símbolos para 900 milissegundos. Esta configuração apresentou resultados positivos, conforme 

apresentado no Quadro 22. 

Quadro 22 - Frases com sentido completo construídas pelo Aluno B 

FRASE CONSTRUÍDA OBJETIVODA FRASE TEMPO TX/MIN 

Eu, Ir, [Estado] 

Perguntado para onde iria viajar nas férias, a 

intenção do aluno foi dizer que irá viajar para seu 

estado de origem nas férias. 

75 s 2,4 

Eu, Escorregar, [Estado] 

Perguntado o que iria fazer em seu estado de 

origem, a intenção do aluno foi dizer que ele irá 

brincar de escorregador. 

14 s 12,86 

A primeira frase construída com sucesso levou um tempo considerado alto para ser 

construída pelos mesmos motivos expostos na seção 6.3.2 , com relação à frase apresentada no 

Quadro 17. Já a construção da segunda frase, valeu-se da sugestão de símbolos oferecida pelo 

sistema. Anteriormente à construção desta frase, o aluno havia construído uma frase incoerente
19

 

                                                 

 

 

 
19

 A frase construída foi: Eu, Escorregar, [estado], Saudades, Amiga. 
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que começa com os símbolos “Eu” e “Escorregar”. Apesar de a frase ser incoerente, o par de 

símbolos “Eu” e “Escorregar” representa uma construção válida (pessoa seguida de verbo) no 

vocabulário, por isso foi considerada para a estratégia de sugestão do símbolo “Escorregar”. 

Algumas frases construídas, apesar de semanticamente incorretas, permitiram a identificação 

do objetivo da comunicação, conforme apresentado no Quadro 23. Ao concluir cada uma destas 

frases, a fonoaudióloga questionou o aluno sobre o sentido dela, o qual afirmou com movimento da 

cabeça. Nestes casos, o tempo reduzido para a construção das frases também é creditado ao sistema 

de sugestão de símbolos. 

Quadro 23 - Frases com sentido parcial construídas pelo Aluno B 

FRASE CONSTRUÍDA OBJETIVODA FRASE TEMPO TX/MIN 

Eu, Escovar, Avião 

Perguntado se iria de ônibus para o estado de 

origem, a intenção foi dizer que irá viajar de 

avião. 

12 s 15 

Amiga, Escutar, Música 

Perguntado o que gosta de fazer quando não está 

na FCEE, a intenção foi dizer que ELE gosta de 

escutar música. 

9 s 20 

Vó, Escutar, Música 

Quando percebeu que escreveu de forma incorreta 

a frase de cima, tentou novamente escrevê-la, 

com o mesmo objetivo. 

15 s 12 

6.3.4  Outras sessões realizadas com o Aluno A 

Após o retorno das férias da FCEE, foram realizadas mais três sessões com o Aluno A, 

utilizando configurações de software destacadas no Quadro 24. O dispositivo utilizado nas demais 

sessões é o mesmo destacado na Figura 29 da página 90. 

Quadro 24 - Configurações de software das demais sessões do Aluno A 

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 
VALORES 

EMPREGADOS 

Forma de varredura utilizada Linear 

Tempo de varredura automática 1700 ms 

Intervalo entre comandos 200 ms 

Alternar automaticamente conjunto de símbolos Sim 

Forma de ordenação das relações Utilizações 

Vínculo de categorias ativo Sim 

Voz digitalizada Sim 

Nestas sessões também foi solicitado que o aluno utilizasse o protótipo para comunicar o 

que desejava no momento, sem a preocupação de seguir um diálogo pré-estabelecido. As frases 
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construídas nestas sessões são destacadas no Quadro 25. Este quadro apresenta, na primeira coluna, 

em qual das três últimas sessões a frase em questão foi construída. 

Quadro 25 – Frases construídas pelo Aluno A 

SESSÃO FRASE CONSTRUÍDA OBJETIVODA FRASE TEMPO TX/MIN 

4ª Eu, Ir, Lanchonete O aluno pediu para brincar de lanchonete. 10 s 18 

4ª Eu, Ir, Lanchonete 
Novamente o aluno pediu para brincar de 

lanchonete. 
8 s 22,5 

4ª Eu, Ir, Avião, [Estado] 

Perguntado para onde ele havia viajado nas 

férias, respondeu que viajou para o estado 

natal de avião. 

64 s 2,82 

5ª Eu, Ir, Avião, [Estado] 
Novamente, na sessão seguinte, o aluno 

comunicou que viajou de avião nas férias. 
27s 8,89 

5ª Eu, Mãe, Viajar, Avião, [Estado] 

Em seguida, questionado sobre quem havia 

viajado com ele, construiu a frase 

informando que foi viajar de avião com a 

mãe dele. 

137s 2,19 

5ª Eu, Ir, Lanchonete O aluno pediu para brincar de lanchonete. 13s 13,85 

5ª Eu, Ir, Lanchonete 

Foi solicitado que ele usasse mais um pouco 

a ferramenta, e novamente pediu para 

brincar de lanchonete. 

12s 15 

6ª Eu, Feliz 
Questionado sobre como estava se sentindo, 

disse que estava feliz. 
15s 8 

6ª Eu, Feliz 

Perguntado sobre para onde iria após o 

atendimento da FCEE, respondeu 

novamente que estava feliz. 

21s 5,71 

6ª Eu, Ir, Casa 

Quando foi realizada pergunta novamente, 

disse que iria para casa quando terminasse o 

atendimento na FCEE. 

57s 3,16 

7ª Eu, Ver TV 
Questionado sobre o que havia feito no final 

de semana, respondeu que assistiu televisão 
49s 2,45 

7ª Eu, Comer, Mingau 

Perguntado sobre o que havia comido no 

café da manhã, respondeu que comeu 

mingau. 

132s 1,36 

7ª Eu, Beber, Leite 
Perguntado sobre o que havia comido no 

café da manhã, respondeu que bebeu leite 
97s 1,86 

6.4 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES  

Na seção 1.1.1 são apresentadas duas hipóteses que nortearam esta pesquisa. Esta seção 

apresenta os resultados obtidos com o experimento em relação às hipóteses formuladas.  
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6.4.1  Melhoria da eficiência e da eficácia da comunicação 

A primeira delas, que sugere a redução do tempo e da quantidade de erros na comunicação 

não pôde ser confirmada com os estudos de caso realizados. Apesar de ter havido evolução na 

utilização do sistema pelos alunos, e em alguns casos a taxa de palavras por minuto ter ficado 

próxima ou superior àquela alcançada com a pasta física, em geral o tempo para construir as frases 

na solução proposta foi maior que o tempo utilizado pelos alunos em suas pastas de comunicação 

físicas. O Quadro 26 apresenta a evolução da taxa de símbolos por minuto alcançada nas frases 

construídas pelos alunos. No quadro, as áreas de interseção entre o aluno e o número da frase 

representam as taxas de símbolos por minuto alcançadas pelo aluno naquela frase.  

Quadro 26 - Taxas de construção das frases 

Frase Aluno A Aluno B 

1 3,16 2,4 

2 1,8 12,86 

3 20 15 

4 3,4 20 

5 2,82 12 

6 18 - 

7 22,5 - 

8 2,82 - 

9 8,89 - 

10 2,19 - 

11 13,85 - 

12 15 - 

13 8 - 

14 5,71 - 

15 3,16 - 

16 2,45 - 

17 1,36 - 

18 1,86 - 

Por sua vez, a Figura 34 ilustra o gráfico de evolução dos alunos com relação ao tempo para 

construção das frases. 
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Figura 34 - Gráfico de evolução na construção das frases 

Neste gráfico, o eixo horizontal representa as frases construídas pelos alunos. São frases 

completas ou semicompletas, porém, possíveis de serem compreendidas. O eixo vertical representa 

a taxa de símbolos inseridos por minuto, que é a métrica utilizada neste trabalho para aferir a 

eficiência na utilização do sistema proposto.  

Como pode ser observado pelo gráfico, a despeito da pouca utilização da ferramenta, o 

Aluno B alcançou uma taxa de símbolos por minuto semelhante àquela apregoada por Patel (2011), 

que é de cerca de quinze palavras por minutos. Este valor é superior ao alcançado pelo aluno 

quando utilizou sua pasta de comunicação física, que foi de cerca de dez símbolos por minuto. 

Para o Aluno A, a relação entre os desempenhos obtidos na pasta física (cerca de quinze 

símbolos por minuto) e na solução proposta neste trabalho (cerca de doze símbolos por minuto) 

revelou-se menos promissora, visto que nesta última o aluno apresentou menor eficiência na 

construção de frases.  

Os dados das frases construídas pelo Aluno A podem ainda ser analisados sob outra 

perspectiva, quando comparados o gráfico ilustrado na Figura 34 e o Quadro 27.  

Quadro 27 – Relação das frases construídas pelo Aluno A 

Seq Frases construídas Sessão Símbolos Tempo (s) Taxa 

  - 1 - - - 
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1 Eu, Brincar, Vídeo Game 2 3 57 3,16 

2 Eu, Ir, Lanchonete 3 3 100 1,18 

3 Eu, Ir, Lanchonete 3 3 9 20,00 

4 Eu, Ir, Avião 3 3 47 3,40 

5 Eu, Ir, Avião, [Estado] 3 4 64 2,82 

6 Eu, Ir, Lanchonete 4 3 10 18,00 

7 Eu, Ir, Lanchonete 4 3 8 22,50 

8 Eu, Ir, Avião, [Estado] 4 4 64 2,82 

9 Eu, Ir, Avião, [Estado] 5 4 27 8,89 

10 Eu, Mãe, Viajar, Aviao, Ceará 5 5 137 2,19 

11 Eu, Ir, Lanchonete 5 3 13 13,85 

12 Eu, Ir, Lanchonete 5 3 12 15,00 

13 Eu, Feliz 6 2 15 8,00 

14 Eu, Feliz 6 2 21 5,71 

15 Eu, Ir, Casa 6 3 57 3,16 

16 Eu, Ver TV 7 2 49 2,45 

17 Eu, Comer, Mingay 7 3 132 1,36 

18 Eu, Beber, Leite 7 3 97 1,86 

Neste quadro são destacadas em negrito e itálico as frases construídas pela primeira vez pelo 

aluno. Pode-se observar que as taxas mais baixas apresentadas no gráfico (especialmente aquelas 

abaixo de cinco símbolos por minuto), com exceção da frase 8, correspondem às primeiras 

construções de cada frase. Isso é esperado, visto que nas primeiras construções de cada frase o 

sistema de sugestão de símbolos ainda não tem o histórico da frase construída pelo aluno. 

Além dos apontamentos relativos à melhoria da eficiência no uso do protótipo, são 

pertinentes algumas observações acerca da quantidade de erros observadas durante as sessões, 

especialmente em relação ao Aluno A, visto que a quantidade de utilizações pelo Aluno B não 

permite maiores elucubrações a respeito. O Quadro 28 traz um relatório dos erros observados 

durante as sessões, apresentando a sessão, a quantidade de frases certas construídas, a quantidade de 

frases erradas e o percentual de erros em relação ao total de frases construídas. 

Quadro 28 - Comparativo de erros e acertos do aluno A 

ALUNO A 

Sessão Frases certas Frases Erradas Percentual de erros 

1 0 19 100,00 

2 1 18 94,74 

3 4 15 78,95 

4 3 12 80,00 

5 4 23 85,19 
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ALUNO A 

Sessão Frases certas Frases Erradas Percentual de erros 

6 3 8 72,73 

7 3 18 85,71 

Por sua vez, a Figura 35 apresenta de forma gráfica os mesmos dados trazidos no Quadro 

28. Como é possível observar, há uma tendência de redução na quantidade de erros na medida em 

que o aluno utiliza o sistema por mais tempo, tanto pelo aumento da habilidade em manusear o 

dispositivo de entrada, quando pelo aperfeiçoamento do sistema de sugestão de símbolos do 

protótipo. 

 

Figura 35 - Comparativo de erros e acertos do aluno A 

Para efeitos de confirmação da primeira hipótese, entende-se necessárias algumas 

considerações. Com suas respectivas pastas físicas, ambos os alunos construíram quatorze frases 

cada um, e na ferramenta proposta, o Aluno A construiu quinze frases, já o Aluno B, cinco frases. 

Foi possível observar que houve melhoria na utilização do protótipo, especialmente por parte do 

Aluno A, durante as sessões de observação, o que pode ser constatado pelos dados apresentados 

nesta sessão. Contudo, a quantidade de frases construídas com a ferramenta proposta é insuficiente 

para se concluir se ela tornou ou não a comunicação dos alunos mais eficiente, quando feita a 

comparação com a pasta física dos alunos, Entretanto, tampouco se pode refutar a hipótese 

proposta. Desta forma, no escopo deste trabalho, a primeira hipótese permanece aberta, sendo 

necessários mais estudos com os mesmos alunos e também com outros da mesma faixa Etária. 
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6.4.2  Maior satisfação com uso de dispositivos alternativos 

Um obstáculo para a confirmação desta hipótese foi a dificuldade dos alunos em se adaptar 

com o sistema integrado (hardware e software). Nos experimentos realizados, foi nítida a percepção 

de que os dispositivos de entrada fornecidos exigem menos esforço para utilização, porém, como 

estavam sendo realizados ajustes nas configurações e nos próprios dispositivos, a percepção dos 

alunos foi de que o insucesso no uso do sistema é atribuído ao que eles podem “tocar”, ou seja, os 

próprios dispositivos. Assim, a insatisfação por vezes observada pode estar relacionada com o 

resultado do uso do dispositivo, e não com ele próprio.  

Especialmente no caso do Aluno A, sempre que questionado qual dispositivo preferia 

utilizar, ele apontava para um dos dispositivos construídos, em detrimento daquele ilustrado na 

Figura 1. Entretanto, após utilizar o sistema com o dispositivo de sua preferência, ante o insucesso 

da comunicação, sempre solicitava o botão com o qual já está habituado, a despeito do esforço 

necessário para utilizá-lo. Neste sentido, constata-se que a satisfação dos alunos pode estar, em 

alguns casos, relacionada com o sucesso da comunicação, independentemente do esforço necessário 

para acionamento do dispositivo de entrada. Porém, alcançando o sucesso na comunicação, o 

dispositivo de entrada utilizado passa a compor o segundo plano do sistema, ficando o foco no 

próprio software. Esta afirmação pôde ser constatada conforme relatado na primeira tentativa de 

utilização comentada na seção 6.3.3.1. Naquela sessão, questionado se havia gostado do dispositivo, 

o aluno balançou afirmativamente a cabeça. Além disso, nas outras sessões ele solicitou a troca do 

dispositivo, o que não ocorreu na última sessão. Na última tentativa da última sessão foi trocado o 

dispositivo por iniciativa dos pesquisadores, para testes de configurações do sistema, mas não por 

solicitação do aluno. 

Já no caso do Aluno B, é visível a preferência pelos dispositivos alternativos fornecidos, em 

substituição ao mouse, teclado e ao botão ilustrado na Figura 1. Em todas as sessões ele preferiu 

utilizar os dispositivos fornecidos, mesmo nos casos em que não alcançava sucesso na 

comunicação. Porém, apesar destas constatações, este aluno não utiliza com frequência o botão 

mostrado na Figura 1, mas sim o próprio teclado, com alguma dificuldade. Daí, possivelmente, 

justifica-se não o ter solicitado para execução das atividades, visto não estar habituado a ele. 

Entretanto, nem ao teclado o aluno recorreu nos casos de insucesso da comunicação, preferindo 

sempre os dispositivos fornecidos. Além disso, sempre que questionado se preferia os dispositivos 

fornecidos ou o teclado, a preferência foi por aqueles em detrimento deste. 
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Com esta retrospectiva, conclui-se que, encontrado o dispositivo que se adapte às condições 

do utilizador, este torna mais aprazível a utilização do sistema. Isso pôde ser constatado pelas 

preferências demonstradas pelos alunos em relação aos dispositivos fornecidos. Neste norte, pode-

se considerar que os alunos se sentiram satisfeitos com utilização dos dispositivos, pelo menos em 

maior grau do que em relação aos habitualmente utilizados. 

Com relação a proporcionar um menor desconforto, cabe um preâmbulo antes da 

constatação. O Aluno A, quando utiliza o botão ilustrado na Figura 1, movimenta o braço desde a 

altura da cabeça até o local onde se encontra o botão para acioná-lo; todo este esforço para executar 

um comando análogo a um clique de mouse. Já com a alavanca fornecida, embora utilizando as 

duas mãos, o aluno manteve os braços parados na altura do peito, e o acionamento exigiu apenas o 

pressionamento da alavanca. Algo semelhante ocorre com o Aluno B, que para acionar a barra de 

espaço não move apenas os dedos, sendo necessário movimentar o braço, com o cotovelo apoiado 

na mesa, de cima para baixo, para acionar a tecla. Utilizando os dispositivos fornecidos, os braços 

permaneceram apoiados sobre os cotovelos, parados, e o acionamento ocorreu apenas com o 

movimento dos dedos e das mãos. 

Nestes termos, apesar de não terem sido realizados procedimentos sistemáticos para a 

aferição deste quesito, é forçoso notar que os dispositivos fornecidos, especialmente no caso do 

aluno A, mas não diferentemente para o Aluno B, exigem menos esforço para acionamento dos 

comandos do sistema, proporcionando, consequentemente, maior conforto na sua utilização. 

6.4.3  Percepção da fonoaudióloga 

Com a fonoaudióloga que acompanha os alunos foi realizado um questionário (APÊNDICE 

H) com o objetivo de obter uma avaliação qualitativa do estudo realizado. Foram avaliados aspectos 

da interface dos alunos e dos cuidadores, bem como a percepção da fonoaudióloga com relação ao 

comportamento dos alunos durante a realização dos estudos.  

Com relação à interface dos alunos, foram avaliadas características que representaram os 

maiores avanços observados para a utilização do protótipo pelos alunos (perguntas 4 e 5). Conforme 

avaliado pela profissional, as interfaces alternativas, a exemplo daquelas desenvolvidas neste 

trabalho, são essenciais para que se alcance o nível ideal de interação dos alunos com a ferramenta, 

pelos motivos já expostos durante esta dissertação. Crédito semelhante pode ser dado ao recurso de 
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voz sintetizada, que permite aos usuários utilizarem o sistema sem precisar estar olhando 

constantemente para a tela do computador. 

Também foram avaliados itens com facilidade de uso da ferramenta pelos alunos e a 

satisfação com a sua utilização (perguntas 1 e 2). A facilidade de uso pareceu ser um ponto crítico 

na avaliação da profissional, o que foi percebido também por estes pesquisadores. Não obstante 

terem compreendido rapidamente o princípio de funcionamento do sistema, a complexidade das 

necessidades especiais dos alunos representou o maior desafio para uma interação mais eficiente. 

No contexto de CAA, são estas necessidades especiais que balizam o desenvolvimento de interfaces 

alternativas e itens de configuração dos sistemas desenvolvidos para este fim.  

A fonoaudióloga considerou bom o grau de configurabilidade do protótipo desenvolvimento 

(pergunta 3), o que contribui para generalização da utilização por diferentes pessoas com PC. 

Entretanto, a variedade de configuração disponível impacta na facilidade de configuração do 

sistema, o que foi avaliado como razoável pela profissional (pergunta 7).  

Um item avaliado positivamente pela fonoaudióloga foi o recurso desenvolvido no protótipo 

que permite o acompanhamento da evolução dos alunos no uso do sistema (pergunta 6). Segundo 

ela, este recurso é bastante importante e não é encontrado na ferramenta utilizada na FCEE. Este 

depoimento vai ao encontro dos resultados apresentados no Quadro 1 da página 53, que apontam a 

deficiência das soluções com relação a este recurso. 

Por fim, foi considerada viável a continuidade da utilização do protótipo desenvolvido pelos 

alunos da FCEE (pergunta 8). Alinhada com as observações destes pesquisadores, ela considerou 

inconclusivo os resultados obtidos, sendo necessário mais tempo de utilização da ferramenta pelos 

alunos e por ela própria.  

O questionário em questão foi aplicado no dia 14/02/2013, ocasião em que o Aluno A havia 

utilizado o protótipo durante três sessões de fonoaudiologia. No dia 14/05/2013 o mesmo 

questionário foi repetido com a profissional, e foi respondido sem conhecimento das respostas 

anteriores. Houve uma variação positiva em relação à primeira aplicação do questionário, em que 

facilidade de utilização do protótipo pelos alunos foi avaliada como “razoável”. Na segunda 

aplicação, este quesito foi avaliado como “fácil”, o que corrobora a afirmação de que a utilização da 

ferramenta será melhor com a experiência por parte do usuário. 
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6.4.4  Percepção da terapeuta ocupacional 

A avaliação dos dispositivos e de sua adequação às necessidades dos alunos foi realizada 

com conjunto com a terapeuta ocupacional que os atende. Esta avaliação ocorreu com o Aluno A, 

durante uma das sessões de uso do protótipo em conjunto com o dispositivo ilustrado na Figura 29 

(página 90). O Aluno B não havia retornado de viagem na data em que a avaliação foi realizada, de 

forma que não foi possível avaliar o uso dos outros dois dispositivos, que foram os preferidos dele. 

Foi solicitado à profissional que avaliasse o dispositivo sendo utilizado pelo Aluno A para 

interagir com o computador, tanto utilizando o protótipo construído nesta pesquisa, quanto para 

utilizar outros aplicativos disponíveis no sistema operacional. Além disso, apesar de os outros dois 

dispositivos não terem sido avaliado em uso, suas funcionalidades também foram objeto de 

avaliação.  

A terapeuta ocupacional ressaltou que é necessário avaliar o dispositivo durante sua 

utilização, para que se possa alcançar um resultado efetivo desta avaliação. Além de o usuário poder 

criar novas formas de utilização de cada dispositivo, o terapeuta ocupacional pode adaptar o 

dispositivo e o ambiente para melhor utilização por parte dos usuários. 

Com relação ao uso do dispositivo ilustrado na Figura 29 (página 90) pelo Aluno A, a 

profissional chegou à mesma conclusão a que este pesquisador chegou, de que tal dispositivo é o 

preferido pelo aluno, por se adaptar melhor às severas limitações funcionais dele. Também foi 

ressaltado pela profissional que o melhor desempenho requer treino por parte do aluno, além de 

sucessivas adaptações dos dispositivos para o alcance da melhor utilização. A avaliação completa 

da profissional está disponível no APÊNDICE I. 

6.5 AVALIAÇÕES ALÉM DO DESENHO DO EXPERIMENTO 

Além das avaliações previstas no desenho do experimento, foram realizadas outras duas 

avaliações com a o protótipo proposto, que são descritas nas sessões seguintes. 

6.5.1  Avaliação do sistema de sugestão de símbolos 

Esta experiência buscou validar o sistema de sugestão de símbolos do protótipo, com base 

no histórico de uso do vocabulário, a partir de diálogos simulados por este pesquisador. O objetivo 
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foi construir uma sequência de frases, repetidas sete vezes, e verificar eventual redução no tempo 

total da comunicação. Os testes foram realizados com as configurações descritas no Quadro 29, 

utilizando-se o mouse para interação com o software. Foram destacadas apenas as configurações 

que fazem sentido para um usuário com funções motoras preservadas. Foi utilizado apenas o clique 

do botão esquerdo do mouse como comando de entrada da ferramenta, pra seleção do símbolo 

desejado. 

Quadro 29 - Configurações de software utilizadas na avaliação 

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 
VALORES 

EMPREGADOS 

Forma de varredura utilizada Linear 

Tempo de varredura automática 1000 ms 

Forma de ordenação das relações Utilizações 

As frases construídas para a simulação estão descritas no Quadro 30. Este quadro apresenta 

as frases usadas na simulação e, à direita, uma sequência de colunas com os tempos, em segundos, 

de cada uma das baterias de testes realizadas. Na última linha é apresentado o tempo total de cada 

bateria. Na primeira bateria foram construídas todas as frases, o mesmo ocorrendo na segunda 

bateria, e assim sucessivamente até a sétima bateria. As primeiras sete frases são as mesmas 

construídas pelo Aluno A, as demais foram criadas aleatoriamente com base no vocabulário do 

mesmo aluno. 

Quadro 30 – Resultados alcançados com a ferramenta proposta 

Seq 
Baterias 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

Frases construídas Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo 

1 Eu, Brincar, Vídeo Game 16 9 8 9 8 9 8 

2 Eu, Ir, Lanchonete 49 8 9 9 9 9 8 

3 Eu, Ir, Avião 36 9 7 7 6 7 6 

4 Eu, Ir, Avião, [Estado] 65 9 9 9 8 8 9 

5 Eu, Mãe, Viajar, Avião, [Estado] 111 83 16 16 13 13 13 

6 Eu, Feliz 100 99 9 9 10 10 10 

7 Eu, Ir, Casa 29 10 5 5 4 4 6 

8 Eu, Jogar, Bocha 76 9 7 7 7 7 7 

9 Eu, Querer, Brincar, Lanchonete 124 105 12 12 12 13 12 

10 Eu, Querer, Ir, Casa 117 10 7 10 10 9 10 

11 Eu, Jogar, Videogame 11 9 9 9 9 9 9 

12 Eu, Ir, FCEE, Jogar, Bocha 86 18 13 12 13 12 12 

13 Eu, Ver TV, Casa 67 68 12 12 12 11 12 
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Seq 
Baterias 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

Frases construídas Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo 

14 Eu, Querer, Ir, Praia 94 27 13 13 13 13 13 

15 Eu, Querer, Jogar, Futebol 90 88 13 13 13 13 11 

TOTAL 1071 561 149 152 147 147 146 

Com pode ser observado no Quadro 30, a partir da segunda bateria há um declínio sensível 

do tempo necessário para a construção das frases. Em alguns casos, como nas frases 9 e 10, a 

redução do tempo chega a mais de 90% na sétima bateria. Esta redução global pode ser melhor 

observada a partir da ilustração da Figura 36. 

 

Figura 36 - Gráfico do acumulado dos tempos 

Observa-se que, após algumas construções, o sistema de sugestão de símbolos se estabiliza, 

mantendo uma média constante de tempo. Isso faz sentido quando se leva em consideração que o 

vocabulário é comumente restrito para o público alvo da ferramenta, e certo conjunto de símbolos é 

usado com mais frequência que outros. Entretanto, com o passar dos anos, possivelmente o 

vocabulário do usuário sofrerá modificações com inclusão de novos símbolos, o que provocará 

alterações sensíveis nesta média, especialmente nas primeiras utilizações dos símbolos inseridos. 

Contudo, o sistema deve se estabilizar novamente com o recorrer das utilizações. Desta maneira, 

com o passar do tempo, alguns símbolos podem se tornar pouco usuais, e passarão a compor um rol 

de antiguidades do vocabulário, dispensando sua exclusão do vocabulário. 
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6.5.2  Comparação do protótipo proposto com o Boardmaker 

Esta avaliação buscou comparar o desempenho do protótipo construído com o desempenho 

do software Boardmaker (descrito na seção 3.2.6 ), disponível na FCEE para utilização dos alunos. 

Foi realizado o mesmo diálogo apresentado no Quadro 30, e os resultados são apresentados no 

Quadro 31. 

Quadro 31 - Resultados alcançados no Boardmaker 

Seq Frases construídas Tempo 

1 Eu, Brincar, Vídeo Game 111 

2 Eu, Ir, Lanchonete 121 

3 Eu, Ir, Avião 106 

4 Eu, Ir, Avião, [Estado] 178 

5 Eu, Mãe, Viajar, Avião, [Estado] 201 

6 Eu, Feliz 91 

7 Eu, Ir, Casa 109 

8 Eu, Jogar, Bocha 132 

9 Eu, Querer, Brincar, Lanchonete 127 

10 Eu, Querer, Ir, Casa 150 

11 Eu, Jogar, Videogame 128 

12 Eu, Ir, FCEE, Jogar, Bocha 252 

13 Eu, Ver TV, Casa 122 

14 Eu, Querer, Ir, Praia 148 

15 Eu, Querer, Jogar, Futebol 250 

TOTAL 2226 

Da mesma forma que o experimento anterior, os símbolos utilizados são aqueles 

pertencentes ao vocabulário do Aluno A, e foram dispostos na mesma ordenação em que são 

inicializados no protótipo proposto neste trabalho. Contudo, nesta experiência foi construída uma 

matriz de apenas 100 símbolos, não sendo utilizados todos os 116 símbolos que hoje compõem o 

vocabulário do aluno. Salienta-se que, como os símbolos no Boardmaker estão sempre na mesma 

posição, não há sentido em realizar mais de uma bateria de testes, visto que a variação de tempo na 

construção das frases será mínima. Neste teste, o tempo de varredura foi configurado para um 

segundo (1000 milissegundos), o mesmo utilizado na execução do diálogo na avaliação anterior. 

Como pode ser observado, a partir dos dados dispostos no Quadro 30 e no Quadro 31, já na 

primeira execução do diálogo com o protótipo proposto o tempo total para a construção das frases 

foi menor que a metade (1071 segundos) do tempo necessário para realizar as mesmas frases no 
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Boardmaker (2226 segundos). Além disso, execuções posteriores das frases no Boardmaker não 

reduzem este tempo de comunicação, visto que este sistema não dispõe de recursos para sugestão de 

símbolos. Ou seja, o sistema simplesmente exibe uma lista de símbolos e emite o respectivo som de 

cada um deles quando selecionado. 

O tempo reduzido já na primeira execução do diálogo, comparado àquele alcançado pelo 

Boardmaker, é creditado ao sistema de categorização dos símbolos apresentado na seção 4.2.3.2 

(página 64), no tópico “Categorias de símbolo”. Esta característica permite que quando um símbolo 

da categoria “Pessoa” for inserido na prancha, como é o caso do símbolo “Eu”, somente sejam 

exibidos símbolos configurados como sucessor da categoria “Pessoa”. Isso é importante nas 

primeiras utilizações de um vocabulário, visto que neste caso não há histórico de símbolos para o 

sistema de sugestão se basear. Neste caso, conforme ilustrado pela Figura 37, após a categoria 

“Pessoa” são apresentados, em ordem decrescente de peso, símbolos das categorias “Verbo”, 

“Substantivo” e “Adjetivo”. Ou seja, após inserir o símbolo “Eu” na prancha, são exibidos os 

verbos logo em seguida, evitando que a varredura tenha que percorrer todos os símbolos da 

categoria “Pessoa” para depois chegar aos símbolos da categoria “Verbo”. O mesmo ocorre quando 

um verbo é inserido na prancha: após os verbos são exibidos, em ordem, os símbolos das categorias 

“Verbo”, “Substantivo” e “Adjetivo”.  

 

Figura 37 - Cadastro de categorias de símbolos 

A característica do Boardmaker de manter os símbolos sempre na mesma posição faz com 

que aqueles pouco usados tenham que ser removidos da prancha, sob pena de comprometer ainda 

mais o tempo necessário para a comunicação, devido à grande quantidade de símbolos exibidos. 

Isso não ocorre na ferramenta proposta, visto que símbolos pouco usados são preteridos em relação 

àqueles mais usados, e permanecem compondo o vocabulário dos usuários.  
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Desta forma, é nítido que a ferramenta proposta pode substituir o Boardmaker como sistema 

de CAA, quando o quesito para a escolha for a velocidade da comunicação. Além de ser mais 

rápido, o protótipo permite o armazenamento das frases construídas para posterior análise por parte 

dos profissionais de Fonoaudiologia. Permite, ainda, a flexibilização do vocabulário do usuário, sem 

que seja necessária a remoção de símbolos pouco usados. 

6.6 CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PROPOSTOS 

O objetivo principal do trabalho é contribuir para a melhoria do processo de comunicação de 

crianças e adolescentes com PC atendidos pela FCEE, reduzindo o tempo e a quantidade de erros na 

comunicação, tornando-a mais atrativa. Para alcançar este objetivo geral foram traçados objetivos 

específicos, todos eles cumpridos no decorrer do desenvolvimento da pesquisa. 

Foi possível observar uma tendência de aumento da velocidade e de redução na quantidade 

de erros na construção das frases, porém, os estudos de caso permitiram concluir que é necessário 

um tempo maior para que os alunos adquiram habilidade semelhante àquela com que manipulam 

suas pastas físicas. Entretanto, foi possível observar que o protótipo despertou interesse na 

utilização por parte dos alunos, de acordo com o depoimento da fonoaudióloga descrito no 

APÊNDICE H, especialmente quando fornecidas as interfaces alternativas de comunicação. No 

mesmo sentido foi a avaliação da terapeuta ocupacional realizada com o Aluno A (APÊNDICE I), 

que constatou que os dispositivos alternativos fornecidos, especialmente o grampeador ilustrado 

pela Figura 29 da página 90, tornaram a interação com a ferramenta mais confortável para o aluno. 

Considera-se, ainda, que as utilizações foram insuficientes para que o sistema tenha 

subsídios para sugerir símbolos e frases adequadamente, visto que este mecanismo depende 

exclusivamente do histórico de utilizações. Contudo, os resultados demonstram a viabilidade de 

alcance desta meta, sendo necessários mais experimentos e, possivelmente, alterações no sistema. 

Também foi possível observar uma redução na quantidade de erros de inserção de símbolos a partir 

da segunda sessão de utilização da ferramenta. Neste contexto, com base nas observações e 

avaliação realizadas com a fonoaudióloga que acompanha os alunos, considera-se o objetivo geral 

alcançado, dependendo basicamente de treino por parte dos alunos para que o protótipo alcance a 

meta.  



130 

 

6.7 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

A melhoria do processo de comunicação de pessoas portadoras de paralisia cerebral é um 

processo lento, que envolve treinamento e confiança dos usuários no sistema proposto. Como 

exemplo disso, o Aluno A, ao perceber que os dispositivos alternativos propostos para acesso ao 

sistema não alcançaram sucesso imediato (discussão apresentada na seção 6.3.1.1), preferiu utilizar 

o botão ao qual já estava habituado, mesmo que para tanto exerça esforço desproporcional para seu 

manuseio. 

Antes da realização desta pesquisa, os alunos da FCEE utilizavam basicamente o botão 

descrito na Figura 1 (página 20) para acesso ao computador, sendo necessário que se concentrassem 

em apenas um movimento para acionar os comandos dos softwares utilizados. Neste cenário, a 

apresentação de um novo sistema para comunicação, como o proposto neste trabalho, e com mais 

de uma opção de acesso (discussões apresentadas nas seções 6.3.1.1 e 6.3.1.2), revelou-se 

inapropriada para os alunos, visto que ambos tiveram dificuldades de coordenar os movimentos 

necessários para acionar os recursos do sistema. 

Convém observar, nesta linha, que as pastas físicas utilizadas pelos alunos como sistema de 

CAA requerem apenas um “comando” para que a comunicação se estabeleça: o movimento do 

braço para apontar o símbolo desejado. Sendo assim, o aluno pode se concentrar apenas em levar a 

mão mais hábil até o símbolo que deseja. Caso escolha o símbolo errado, basta fazer o movimento 

com a cabeça indicando que errou e apontar novamente para o símbolo que deseja. Tudo levando 

em consideração, ainda, o fato de estarem todos os símbolos disponíveis e ao alcance das mãos. 

Deste modo, a inserção de um sistema computadorizado de CAA representou, para os alunos 

da FCEE, uma quebra de paradigma no modo de se comunicar. Para subsidiar esta discussão, o 

Quadro 32 apresenta as características do sistema CAA proposto e das pastas físicas, comparando 

as ações que precisam ser realizadas pelos alunos em cada uma delas. 

Quadro 32 - Comparação entre características do sistema proposto e das pastas físicas 

CARACTERÍSTICA PASTA FÍSICA SISTEMA PROPOSTO 

a Disposição dos símbolos 
Todos disponíveis em uma 

página (ver Figura 31).  

Dispostos em páginas/grupos, dependendo do 

tamanho do monitor. 

b Posição dos símbolos 
Todos sempre na mesma 

posição nas pastas. 

Frequentemente em posições diferentes, pois o 

sistema coloca os símbolos mais usados nas 

primeiras posições da prancha. 
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CARACTERÍSTICA PASTA FÍSICA SISTEMA PROPOSTO 

c 
Ação necessária ao escolher 

um símbolo errado 
Qualquer som ou gesto. 

Necessário remover o símbolo errado da 

prancha. 

As características apontadas no Quadro 32 demandam comportamentos diferentes dos 

alunos quando usam as pastas físicas e quando utilizam o sistema proposto. A seguir são 

enumeradas as consequências para cada uma destas características: 

a) O fato de ser necessária a disposição dos símbolos em páginas/grupos, no sistema 

proposto, trás consequências que precisam ser tratadas. Para o aluno navegar 

proativamente entre as páginas, é necessário que seja acionado um comando específico. 

Caso ele não tenha habilidade motora suficiente para acionar comandos além do 

comando obrigatório de seleção, é necessário esperar a varredura automática chegar ao 

último símbolo para que o sistema passe automaticamente para a página seguinte. Este 

aspecto influencia no tempo da comunicação. O tempo de varredura também precisa ser 

tratado, bem como o tipo de varredura (linear o matricial). Neste sentido, nas primeiras 

utilizações do sistema dificilmente o aluno utilizará eficientemente mais de um 

comando, e esta restrição naturalmente influenciará no tempo final de comunicação; 

b) como na pasta física os símbolos estão sempre nas mesmas posições, os alunos podem 

memorizá-las, tornando a localização dos símbolos mais rápida. No sistema proposto, foi 

utilizada a abordagem de autoaprendizado do vocabulário do aluno, de modo que os 

símbolos mais utilizados são apresentados antes daqueles menos utilizados. Esta 

característica faz com que os símbolos frequentemente troquem de posição, quebrando 

outro paradigma já sedimentado para os alunos. É possível, no sistema proposto, fazer 

com que os símbolos estejam sempre na mesma posição, entretanto, não houve tempo 

hábil para a realização de experimentos com esta abordagem; 

c) com a utilização da pasta física a formação das frases é abstrata, visto que os símbolos 

apontados não são transpostos fisicamente para fora da pasta. Desta forma, ao apontar 

um símbolo errado, o aluno simplesmente informa ao interlocutor, com gestos ou 

sonorização, que apontou para o símbolo errado. Já o sistema proposto trabalha com o 

conceito de pranchas, onde são dispostos os símbolos para a formação das frases. Neste 

cenário, ao selecionar um símbolo, este é imediatamente desenhado na prancha de 

comunicação. Se o aluno selecionou um símbolo errado, deve acionar um comando 

específico para remover o símbolo da prancha, além de executar novamente o comando 
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para seleção do símbolo que deseja comunicar. Esta característica também representa 

uma quebra de paradigma, e influencia no tempo total necessário para a formação das 

frases. 

Acredita-se que estes aspectos devam ser trabalhados pormenorizadamente, de forma 

conjunta, de modo a inserir gradualmente as mudanças de paradigma, para que a forma de 

utilização do sistema seja tão natural quanto a forma de comunicação através das pastas físicas.  

Este trabalho representa uma contribuição relevante para os alunos com PC atendidos pela 

FCEE, e também para outros que porventura venham a utiliza o sistema. Apesar de não se ter 

comprovado as hipóteses no tempo de duração do mestrado, os resultados alcançados demonstram a 

viabilidade de utilização do sistema proposto como meio alternativo para a comunicação daqueles 

usuários.  

6.7.1  Sobre os estudos de caso 

No início do trabalho havia três alunos da FCEE que participariam dos estudos, entretanto, 

um deles emigrou para outro estado, restando apenas os dois alunos que fizeram parte dos estudos 

de caso. Neste âmbito, a escolha da quantidade de alunos participantes merece uma análise 

particular. É natural concluir que quanto mais alunos participantes, mais generalizável é a solução 

aplicada e mais confiáveis são os resultados alcançados. Porém, em virtude da singularidade das 

deficiências oriundas da PC, quanto maior a quantidade de utilizadores, mais genérica deve ser a 

solução desenvolvida. Neste cenário, a generalização de uma ferramenta de CAA pode trazer a 

vantagem de atingir uma quantidade maior de potenciais utilizadores, porém, não sem conviver com 

o risco de uma utilização precária dos recursos fornecidos.  

Sob outra ótica, desenvolver uma solução customizada pode alcançar pontualmente as 

necessidades especiais do utilizador, porém, esta solução pode não ser utilizável por outras pessoas. 

Neste cenário, o desafio está em balancear generalização e especialização, e fornecer recursos de 

configuração parece ser o caminho para atingir este objetivo. Entretanto, o excesso de opções de 

configuração pode tornar o sistema de CAA difícil de ser utilizado pelos cuidadores. Assim, pode 

ocorrer uma assimetria na facilidade de utilização por parte dos alunos e dois cuidadores. Tem-se, 

então, uma relação entre três variáveis que influenciam no sucesso da solução desenvolvida: 

generalização, especialização e facilidade de configuração da ferramenta. A Figura 38 ilustra a 
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relação de equilíbrio que deve existir entre as variáveis para o sucesso da ferramenta de CAA. A 

alteração no peso de cada uma delas pode impactar nas outras variáveis, desequilibrando-as e 

podendo contribuir para o fracasso da solução. 

 

Figura 38 - Variáveis consideradas 

Neste sentido, é necessário encontrar uma zona de equilíbrio, e fazer escolhas com relação 

ao público que será atendido. É importante ressaltar que este trabalho não inaugura qualquer 

abordagem diferenciada quando opta por não mais que dois alunos para fazerem parte do estudo de 

caso, visto que trabalhos como aqueles apresentados nas seções 3.1.2 (dois sujeitos), 3.1.4 (três 

sujeitos), 3.1.7 (dois sujeitos), 3.1.9 (quadro sujeitos, porém, todos sem deficiências) seguem a 

mesma linha. 

Já o trabalho apresentado na seção 3.1.5 sequer utiliza sujeitos com deficiências no estudo 

de caso, e os trabalhos descritos nas seções 3.1.6 e 3.1.8 não mencionam o método de avaliação e 

tampouco os resultados alcançados. Por sua vez, o trabalho descrito na seção 3.1.12 busca comparar 

a velocidade do mouse convencional com a velocidade de um mouse controlado por movimentos da 

boca, e dá a entender que os testes foram realizados pelos próprios pesquisadores. 

O trabalho apresentado na seção 3.1.10  utiliza um estudo de caso com uma pessoa com PC 

severa, e o objetivo, segundo as palavras do autor, foi “atender às necessidades do sujeito” (LIN et 

al., 2008). O trabalho compara a velocidade de digitação de texto com o teclado construído e com o 

teclado convencional e, após nove sessões, chegou-se à conclusão de que o dispositivo 

desenvolvido produz uma digitação mais rápida que a digitação com teclado convencional. 
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Este comparativo das abordagens de avaliação dos trabalhos relacionados é importante para 

destacar que o trabalho ora apresentado não inova quanto à forma de avaliação. A maioria das 

soluções acadêmicas pesquisadas opta por um espectro de pouca amplitude e muita profundidade 

nas avaliações, objetivando atender à necessidade específica, em detrimento da eventual 

genericidade da solução desenvolvida. Desta forma, acredita-se que é necessário primeiramente 

atender às necessidades de um indivíduo para, posteriormente, se possível, estender a solução para 

outras pessoas.  

6.8 TRABALHOS FUTUROS 

Os resultados obtidos com a presente pesquisa não esgotam os esforços no sentido de 

proporcionar melhores meios de CAA para os alunos atendidos pela FCEE. Este trabalho aborda 

meios alternativos de comunicação para crianças e adolescentes com PC, porém, este não é o único 

grupo de indivíduos que fazem uso de sistemas de CAA. As seções seguintes apresentem 

oportunidades de trabalhos futuros que podem dar sequência ao estudo realizado nesta dissertação. 

6.8.1  Estudos de ergonomia 

Os dispositivos alternativos desenvolvidos foram concebidos a partir das potencialidades 

observadas nos alunos que participaram do projeto. Contudo, não foram empreendidos estudos que 

abarcassem aspectos básicos de desenho de produtos, até porque os dispositivos são considerados 

protótipos, servindo, nesta fase, para experimentos. Porém, objetivando otimizar o uso do sistema 

como um todo, entende-se necessário que os dispositivos sejam desenvolvidos observando aspectos 

de desenho universal, inclusive, que se apliquem a esta categoria de produto. Este estudo poderia 

envolver também os profissionais da área de Terapia Ocupacional da FCEE, para que os 

dispositivos desenvolvidos alcancem mais precisamente as necessidades dos alunos. Neste sentido, 

a terapeuta ocupacional que atende a alunos com PC na FCEE, após a avaliação de uma sessão de 

utilização do sistema pelo Aluno A (APÊNDICE I), salientou que “só é possível avaliar 

efetivamente a funcionalidade de tais dispositivos, observando o usuário na sua utilização”. Ideia 

semelhante pode ser aplicada em relação ao desenho do software, que foi concebido com base no 

que é observado na maioria das soluções de mesma finalidade, além de entrevistas com a 

fonoaudióloga que acompanha os alunos.  
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6.8.2  Conjugação e flexão verbal 

A fonoaudióloga que atende os alunos mencionou a necessidade, para alguns casos 

específicos, de o sistema possuir o recurso de conjugação e flexão verbal. É possível o 

desenvolvimento desta funcionalidade, como é sugerido na seção Erro! Fonte de referência não 

encontrada., porém, é necessário um estudo posterior da viabilidade desta abordagem, com base 

nos requisitos básicos da CAA: eficiência e eficácia. 

6.8.3  Símbolos em posições fixas 

Conforme apresentado nas discussões, as pastas de comunicação dos alunos mantêm os 

símbolos sempre nas mesmas posições, de modo que o aluno possa memorizá-las. O sistema 

permite que isso seja feito, porém, são necessárias avaliações para verificar se este método é mais 

eficiente que o sistema de sugestão de símbolos. Possivelmente uma redução na quantidade de 

símbolos do vocabulário seja necessária para a aplicação desta abordagem. 

6.8.4  Comunicação textual 

Os experimentos realizados utilizaram a abordagem de comunicação através do uso de 

símbolos, apesar de o sistema desenvolvido permitir que, em vez de símbolos para a formação de 

frases, sejam usadas letras para a formação de palavras. É interessante o desenvolvimento de um 

estudo que verifique a eficiência e a eficácia desta abordagem para o público alvo atendido pela 

FCEE. É importante ressaltar que, conforme descrito na seção 1.1.3 , a comunicação baseada em 

letras permite a transmissão de qualquer ideia, porém, requer que o usuário seja alfabetizado e que o 

seu interlocutor compreenda o alfabeto utilizado. 

6.8.5  Expansão do escopo 

O escopo deste trabalho restringe a avaliação apenas a alunos até quinze anos com PC 

atendidos pela FCEE. Contudo, é possível realizar estudos com pessoas com outros tipos de 

deficiências atendidas pela FCEE e por outras instituições, inclusive em escolas de ensino regular. 

Neste norte, a expansão do escopo é algo desejável para avaliar o grau de generalização da solução 

proposta. 
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6.8.6  Escopos variados 

Este trabalho não abordou algum tipo específico de PC dentre aqueles apresentados no 

Capítulo 2 . Apesar de haver classificações baseadas na topografia e nas características motoras, 

mesmo pessoas enquadradas em uma mesma classificação podem apresentar deficiências bastante 

diversas. Entretanto, trabalhos futuros podem abordar a avaliação da ferramenta desenvolvida por 

um grupo de pessoas com PC que compartilhem as mesmas características motoras, de modo a 

favorecer a especialização da ferramenta para uma característica específica da PC. A mesma ideia 

pode ser aplicada para avaliação com grupos de características topográficas semelhantes. 

6.8.7  Método RSVP 

A ferramenta pode ser configurada para realizar varredura automática linear, mostrando 

apenas um símbolo a cada interação da varredura. Esta forma de varredura é discutida na seção 

3.1.5 (página 42) que trata de um trabalho que avalia formas de organização e navegação em 

vocabulários. O trabalho em questão avaliou esta forma de varredura apenas em pessoas sem 

deficiência, de modo que é possível o desenvolvimento de um estudo para avaliar a efetividade 

desta estratégia no mesmo escopo daquele delimitado para este trabalho, podendo expandi-lo, 

inclusive. 

6.8.8  Mineração de dados nos logs do sistema 

O sistema desenvolvido gera informações de todas as ações realizadas pelo aluno e pelo 

cuidador, conforme exposição feita na seção 4.2.3.7 (página 79). Com o passar do tempo de 

utilização do sistema estas informações se avolumarão sobremaneira, podendo dificultar a análise 

por parte dos cuidadores. Este é um cenário típico para aplicação de mineração de dados para 

extração de informações.  

Segundo Carvalho (2005), mineração de dados é um conjunto de técnicas estatísticas e de IA 

usadas para descoberta de conhecimentos novos, que podem estar escondidos em grandes massas de 

dados. Neste caminho, Tan, Steinbach e Vipin (2009) complementam afirmando tratar-se de um 

processo de descoberta automática de informações úteis em grandes depósitos de dados. Este tipo 

de recurso pode permitir encontrar informações de interesse para avaliação da evolução do processo 

de comunicação dos alunos.  
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6.8.9  Integração com outros dispositivos alternativos 

Como foi discorrido na revisão bibliográfica deste trabalho, cada caso de PC é único, e 

requer atenção no desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades específicas da pessoa. 

Neste contexto, o software de CAA deve ser integrado com diversos meios de entrada de dados 

alternativos até que se encontro aquele que seja mais adequado para o usuário.  

Uma oportunidade de estudos pode ser a integração do software desenvolvido neste trabalho 

com o sistema Camera Mouse
20

. Este sistema permite que o usuário controle o mouse através dos 

movimentos da cabeça, através do processamento de imagens obtidas com uma webcam ou outra 

câmera conectada ao computador (BOSTON COLLEGE, 2012). Esta integração pode ser avaliada 

em pessoas que têm dificuldades motoras nos membros, mas conservam o controle do pescoço, 

como é o caso, por exemplo, daqueles que sofreram lesões na medula espinhal. No caso dos alunos 

que participaram deste estudo, o Aluno A não está apto a utilizar o sistema integrado com o Camera 

Mouse, mas o Aluno B tem habilidades motoras para tanto. 

6.9 LIMITAÇÕES DA FERRAMENTA 

Esta seção é dividida em subseções que descrevem as limitações e possibilidades de 

melhoria para a ferramenta desenvolvida. 

6.9.1  Extensão das telas de configuração  

Os símbolos apresentados ao usuário têm seu tamanho definido em arquivos de 

configuração no formado eXtensible Markup Language (XML), o que não é a solução ideal para 

permitir ao gestor realizar livremente alterações nesta configuração. O mesmo ocorre com outras 

configurações como nome e tamanho de fonte dos textos da interface. Entende-se conveniente 

ampliar as possibilidades de configuração em telas próprias do sistema, de modo a fornecer um 

método que traga, além de homogeneidade, a possibilidade de verificar a consistência dos valores 

informados. 

                                                 

 

 

 
20

 Este sistema é apresentado com mais detalhes na seção 3.1.11 , página 44. 
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6.9.2  Disposição dos componentes 

Cada uma das áreas demarcadas (apresentadas na Figura 20) na ferramenta tem sua posição 

fixa, não permitindo ao gestor realizar alterações neste posicionamento. Seria interessante 

configurar livremente algumas áreas da ferramenta para melhor se ajustar às preferências e 

necessidades dos usuários. 

6.10 OPORTUNIDADES DE EVOLUÇÃO 

Naturalmente, o saneamento das limitações destacadas na seção anterior representa 

oportunidades de melhoria. Contudo, o sistema possui características que foram definidas em um 

escopo específico de projeto, e não representam uma limitação. O alargamento deste escopo pode, 

além de melhorar o uso por parte do público alvo, ensejar a utilização do sistema por um público 

mais amplo do que aquele definido para este trabalho. Estas oportunidades de melhoria são 

destacadas nas subseções seguintes. 

6.10.1  Dispositivos de entrada alternativa  

É necessário o desenvolvimento de outros meios de entrada alternativa que deem mais 

versatilidade para a utilização do sistema por pessoas com diferentes graus de limitação motora. Os 

dispositivos desenvolvidos reconhecem tão somente o clique e o duplo clique do mouse, de modo 

que permite a configuração de apenas quatro comandos. Outros meios de entrada poderiam acionar 

comandos diversos (ver Quadro 7) e permitir a utilização completa da ferramenta sem auxílio de 

terceiros. 

6.10.2  Sistema de armazenamento próprio 

O protótipo desenvolvido utiliza um banco de dados de terceiros como sistema de 

armazenamento, conforme apresentado na seção 4.2.1 . Esta escolha foi necessária para otimizar o 

tempo de desenvolvimento, de modo a acomodar a fase de construção do sistema confortavelmente 

durante o mestrado. Contudo, o sistema torna-se dependente deste banco de dados, o que dificulta o 

processo de instalação e configuração por parte de usuários não familiarizados com este tipo de 

atividade. Desta forma, entende-se pertinente a avaliação da possibilidade de desenvolvimento de 

um subsistema especializado de armazenamento, libertando o software da dependência do MySQL. 
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6.10.3  Interface para dispositivos móveis 

É possível aproveitar a separação lógica das camadas do software para o desenvolvimento 

de interfaces para dispositivos móveis. Alguns sistemas desenvolvidos e apresentados no 

comparativo de soluções já utilizam esta abordagem que, apesar de focar aspectos diferentes, 

também auxilia no processo de comunicação de pessoas com deficiência motora e de fala. 
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7  CONCLUSÕES 

Este trabalho buscou avaliar a eficiência e a eficácia de um sistema de CAA desenvolvido 

para atender às necessidades de crianças e adolescentes com PC da FCEE. Para tanto, foram 

desenvolvidos um software de CAA baseado em pranchas para comunicação através de símbolos, 

além de dispositivos alternativos de entrada para acesso às funcionalidades deste software. 

Foi realizado um levantamento bibliográfico acerca dos temas que fazem parte do estudo, 

objetivando formar um lastro teórico para o desenvolvimento das fases da pesquisa. Foi realizado 

um estudo sobre PC, seus tipos e consequências. Assuntos relacionados a deficiências motoras e 

distúrbios de comunicação formaram o escopo desta fatia dos estudos. Temas relacionados à CAA 

também fizeram parte dos estudos, englobando seus principais aspectos como, por exemplo, as 

estratégias utilizadas para atingir os objetivos da comunicação alternativa. 

A revisão da literatura permitiu elencar várias soluções que possuem relação com esta 

pesquisa, possibilitando a comparação delas com a proposta deste trabalho. O resultado deste estudo 

foi o levantamento de algumas características desejáveis em sistemas de CAA que não estão 

presentes em vários trabalhos relacionados, o que permitiu o desenvolvimento da solução aqui 

apresentada. 

O sistema proposto utiliza o conceito de pranchas de comunicação e símbolos iconográficos 

para transmitir necessidades, vontades, desejos e ideias. O princípio de funcionamento consiste em 

selecionar símbolos em um vocabulário pré-configurado e inseri-los em uma área destinada à 

transmissão das frases, esta chamada de prancha de comunicação. Para acesso às funcionalidades da 

ferramenta pelos alunos com PC da FCEE foram desenvolvidos dispositivos alternativos de entrada 

de dados, baseados nos comandos de um mouse convencional. Estes dispositivos permitem o 

acionamento de até quatro comandos distintos dentre aqueles disponibilizados na ferramenta. 

Também foi desenvolvida uma interface específica para utilização dos cuidadores dos alunos, que 

permite a configuração do sistema de CAA proposto. 

A avaliação do sistema proposto foi realizada através de estudos de caso envolvendo dois 

alunos com PC da FCEE. O experimento buscou a confirmação das hipóteses da pesquisa através da 

comparação do tempo e da quantidade de erros de comunicação ocorridos em sessões de 

fonoaudiologia, utilizando as pastas de comunicação físicas e a ferramenta proposta neste trabalho.  
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Não foi possível observar, com o experimento realizado, se é possível tornar a comunicação 

mais eficiente e eficaz com o uso do sistema proposto, apesar de os alunos terem apresentado 

evolução durante as sessões de fonoaudiologia. São necessárias mais utilizações para treinar o 

sistema com as preferências de vocabulário dos alunos, teoria que foi comprovada com testes 

realizados por este pesquisador com o protótipo desenvolvido. Foi possível observar que sucessivas 

utilizações do sistema com um determinado vocabulário torna a comunicação mais rápida, pelo fato 

de o vocabulário se adaptar às preferências do usuário com base no histórico de utilizações dos 

símbolos.  

Já a utilização dos dispositivos alternativos de entrada de dados apresentou resultados 

promissores com relação à redução do esforço para a realização das atividades, porém, é forçoso 

observar que o sucesso deste tipo de intervenção pode estar relacionado com o sucesso do próprio 

software. Ou seja, o usuário estará satisfeito com o dispositivo alternativo apenas se, com ele, 

conseguir atingir o objetivo de comunicação proposto pelo software. 

Foi realizada, ainda, uma comparação do desempenho do protótipo desenvolvido com o 

desempenho do Boardmaker, através da construção de diversas frases em ambos os sistemas. Neste 

teste, o protótipo apresentado neste trabalho mostrou-se mais eficiente desde a primeira bateria de 

frases construídas, comprovando o potencial de substituir o Boardmaker como ferramenta de CAA 

a ser utilizada na FCEE. 

Trabalhos futuros poderão evoluir no sentido de avaliar o sistema com novas interfaces 

alternativas (ou melhorias nos protótipos desenvolvidos), observando aspectos ergonômicos, por 

exemplo. A inclusão de recursos de flexão e conjugação verbal também pode estender o alcance da 

ferramenta focando aspectos educacionais, auxiliando na alfabetização de pessoas com deficiências 

múltiplas. Por fim, a adaptação para utilização em dispositivos móveis também é uma opção que 

pode ser explorada para ampliar o horizonte de atuação do protótipo desenvolvido. 

Para a continuidade dos trabalhos os pesquisadores contarão com recursos financeiros 

provenientes da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa (FAPESC), obtidos 

por meio da submissão de um projeto de inovação relacionado ao trabalho desenvolvido no Âmbito 

desta dissertação. Os recursos serão aplicados no aperfeiçoamento do protótipo desenvolvido, com 

melhorias na interface dos alunos e dos dispositivos alternativos desenvolvidos, assim como no 

desenvolvimento de novos recursos para atendimento aos alunos com PC da FCEE. 
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APÊNDICE A   – PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA 

Este apêndice descreve o protocolo utilizado na revisão sistemática da literatura. O 

protocolo orientou a pesquisa estabelecendo demarcações em relação ao tempo e ao conteúdo dos 

trabalhos avaliados. A estratégia adotada contribuiu para nortear as buscas, documentá-las e torná-

las repetível por outros pesquisadores, permitindo a convergência dos conhecimentos das áreas de 

conhecimento envolvidas neste trabalho. 

Para a pesquisa foram adotados os termos descritos no Quadro 33. 

Quadro 33 - Termos de busca 

Termo Estratégia 

A “assistive technology” AND “cerebral palsy” 

B “assistive technology” AND disability 

C “assistive technology” AND communication 

D “assistive technology” AND impairment 

E alternative AND augmentative AND communication 

F communication AND “cerebral palsy” 

G alternative AND augmentative AND “cerebral palsy” 

H alternative AND augmentative AND disability 

I alternative AND augmentative AND impairment 

Os termos descritos no Quadro 33 foram pesquisados nas bibliotecas digitais apresentadas 

no Quadro 34. 

Quadro 34 - Bibliotecas pesquisadas 

Biblioteca Endereço eletrônico 

IEEE http://ieeexplore.ieee.org 

CiteSeer http://citeseerx.ist.psu.edu 

ACM http://portal.acm.org 

SpringerLink http://www.springerlink.com 

Foram considerados trabalhos publicados em eventos nacionais e internacionais, nos últimos 

10 anos, dando-se preferência para artigos publicados em eventos e periódicos. Outrossim, 

trabalhos muito referenciados por aqueles selecionados na revisão sistemática também foram 

incluídos para estudo, independentemente da data de publicação. 

A partir dos trabalhos colhidos na pesquisa foi realizada uma análise inicial com base no 

título de cada trabalho, selecionando aqueles cujos temas mantinham relação com o presente estudo. 
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Numa segunda fase foram analisados os resumos daqueles selecionados na primeira filtragem, 

formando um segundo conjunto de trabalhos que foram analisados em sua completude, por 

manterem relação estreita com o tema desta pesquisa. A seleção dos trabalhos na segunda etapa 

levou em consideração os seguintes quesitos: 

a) abordar tema relacionado ao desenvolvimento de interfaces alternativas para acesso ao 

computador; 

b) abordar tema relacionado ao desenvolvimento de tecnologias assistivas para 

comunicação de pessoas com deficiências motoras ou distúrbios da comunicação. 

A execução do protocolo, em sua primeira fase, resultou num total de 709 trabalhos a serem 

avaliados. Segundo o critério adotado, foram analisados os títulos destes trabalhos, restando 58. A 

partir destes foi realizada uma análise do resumo segundo os critérios enumerados acima, resultando 

em 39 para serem estudados completamente. Por fim, trabalhos que foram referenciados em mais de 

um destes últimos estudados também foram incluídos, visto que se considerou a recorrência de 

referência um indício de qualidade e importância da referida obra.  
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APÊNDICE B   – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE 

SOFTWARE 

1  INTRODUÇÃO 

Um requisito é definido como uma condição ou uma capacidade com a qual o sistema deve 

estar de acordo (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2012a). Um documento de 

Especificação de Requisitos de Software é um artefato que descreve formalmente todas as 

funcionalidades e características do sistema que são de interesse das partes envolvidas. Esta 

formalização baliza o desenvolvimento da ferramenta descrita, e pode ser tratada como um contrato 

entre as partes envolvidas, uma vez que permite a avaliação da conformidade do produto com sua 

especificação. 

1.1 FINALIDADE 

Este documento tem a finalidade de documentar os requisitos funcionais (RF) e não 

funcionais (RNF) da aplicação que será desenvolvida. Requisitos funcionais descrevem funções que 

o sistema deve executar, e podem ser facilmente verificáveis mesmo pelo usuário do sistema. Já os 

requisitos não funcionais descrevem características que o sistema deve possuir, e envolvem 

questões como usabilidade, segurança, entre outras. Caso o sistema possua restrições de projeto, 

estas também são aqui documentadas. 

1.2 ESCOPO 

As especificações aqui documentadas têm a finalidade de descrever as funcionalidades e 

características de hardware e software deste projeto. A ferramenta desenvolvida tem como objetivo 

principal auxiliar crianças com múltiplas deficiências, especialmente aqueles com PC, a se 

comunicar através do computador. 
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2  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Esta seção apresenta os RF e RNF da ferramenta em desenvolvimento. São descritos os 

requisitos de interesse das crianças com paralisia cerebral e os requisitos de interesse dos 

educadores, estes executando o papel de gestores do processo de comunicação alternativa das 

crianças. 

2.1 FUNCIONALIDADE 

Esta seção descreve os RF do sistema. Segundo Rational Software Corporation (2012a), os 

RF especificam ações que um sistema deve ser capaz de executar, sem levar em consideração 

restrições físicas. Os requisitos funcionais especificam, portanto, o comportamento de entrada e 

saída de um sistema. Por sua vez, Sommerville (2007) diz que os requisitos funcionais são 

declarações dos serviços que o sistema deve proporcionar, ou seja, o que o sistema deve fazer. 

2.1.1  RF00 – Usuários 

Como a ferramenta será utilizada também em fundações de educação especial, ela deve 

permitir o uso por diferentes crianças, de modo que as configurações realizadas sejam 

personalizadas por usuário. 

2.1.2  RF01 – Banco de símbolos 

A ferramenta deve possuir um banco de símbolos padrão, de acordo com o sistema de 

comunicação alternativa utilizado. Entretanto, deve ser possível inserir novos símbolos na 

ferramenta, assim como editar e excluir os existentes. 

2.1.3  RF02 – Vocabulários 

A ferramenta deve estar configurada com um vocabulário padrão a ser discutido com os 

educadores especiais. Entretanto, deve ser possível a manutenção de vocabulários específicos para 

cada contexto e para cada criança, atendendo, desta forma, ao grau de cognição de cada uma. Os 

contextos podem ser, por exemplo, escola, casa, passeio, entre outros. 
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2.1.4  RF03 – Teclado virtual 

A ferramenta deve possuir uma entrada de dados na forma de teclado virtual, de modo que a 

criança possa ir “passando” pelas letras/símbolos para escolher aquele desejado. Este teclado deve 

poder ser acessado com poucos tipos de entrada de dados como, por exemplo, as teclas “direita”, 

“esquerda”, “para cima” e “para baixo” do teclado.  

2.1.5  RF04 – Agrupamento de símbolos 

A ferramenta deve permitir agrupar letras/símbolos de maneira similar a um teclado de 

telefone celular, em que as letras são agrupadas de três em três. Este agrupamento deve ser 

configurável por usuário da ferramenta. Também deve ser possível configurar diferentes 

quantidades de letras/símbolos nos agrupamentos. 

2.1.6  RF05 – Autocompletar palavras 

A ferramenta deve possuir um recurso de autocompletar palavras, também semelhante ao 

recurso utilizado nos telefones celulares. Este recurso deve prever as palavras mais utilizadas para 

serem completadas conforme a digitação do usuário. 

2.1.7  RF06 – Configuração de símbolos/palavras no início da aplicação 

A ferramenta deve permitir que sejam configurados símbolos que têm preferência para 

serem executados no início da aplicação. Por exemplo, ao iniciar a aplicação, palavras/símbolos de 

saudação têm preferência sobre as demais.  

2.1.8  RF07 – Ambiente de utilização da ferramenta 

A ferramenta deve permitir indicar, no início da execução, qual o ambiente em que o sistema 

será utilizado: casa, escola, clínica, casa dos avós, casa de amigos, casa de outros parentes, etc.  
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2.1.9  RF08 – Geração de relatório de ações 

Todas as ações geradas na ferramenta devem ser gravadas na máquina para posterior análise 

por parte dos profissionais envolvidos no acompanhamento das crianças. As ações gravadas devem 

ser identificadas como vindas da criança ou do seu acompanhante no computador. 

2.1.10  RF09 – Armazenamento das palavras/cartões mais utilizados por faixa 

de horário 

A ferramenta deve ser provida de recurso que armazene as palavras/cartões mais utilizados 

em determinada faixa de horário e em determinado contexto (escola, casa, passeio). 

2.1.11  RF10 – Sistema de comunicação 

A ferramenta deve ser independente de sistema de Comunicação Alternativa e Aumentada. 

Este requisito é dependente da implementação do requisito descrito no item 2.1.3  e 2.1.5 . 

2.1.12  RF11 – Cadastro de usuários 

O sistema deve possuir um cadastro de usuários (crianças) que acessarão a ferramenta. 

2.1.13  RF12 – Cadastro de símbolos 

O sistema deve permitir o cadastro de símbolos permitindo, ainda, a atribuição de uma 

palavra que indica o que o símbolo representa. Estes símbolos cadastrados irão compor o dicionário 

da ferramenta. 

2.1.14  RF13 – Cadastro de categoria de símbolo 

O sistema deve permitir o cadastro de categorias de símbolos, de modo a poder organizá-los 

por categoria semântica. Categorias podem ser: verbo, substantivo, adjetivo, etc. 

2.2 USABILIDADE  

Esta seção descreve os RNFs de usabilidade da ferramenta. São os requisitos que tornam o 

sistema mais amigável do ponto de vista do usuário, de maneira a tornar mais fácil sua utilização. 
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Requisitos de usabilidade podem incluir fatores humanos, estéticos, documentação, materiais de 

treinamento, dentre outros ( SOFTWARE CORPORATION, 2012a). Naturalmente, ser fácil de usar 

é um requisito subjetivo, entretanto, é possível seguir diretrizes descritas em padrões de usabilidade, 

como o Inductive User Interface – IUI da Microsoft, para tentar garantir o sucesso no atendimento 

deste requisito. Este padrão profetiza que para resolver os problemas de usabilidade dos sistemas é 

necessário definir uma estratégia geral para que as funcionalidades dos sistemas sejam mais 

evidentes e autoexplicativas (MICROSOFT CORPORATION, 2001). 

2.2.1  RNFU00 – Predição de frases 

Em conformidade com os RFs descritos nos itens 2.1.7  e 2.1.10 , a ferramenta deve utilizar 

aquele armazenamento para tentar prever a frase que a criança está tentando montar, a partir de um 

fragmento de frase já escrito. 

2.2.2  RNFU01 – Preferências dos usuários 

Deve haver um recurso que aprenda as preferências do utilizador da ferramenta, de forma 

que possa apresentar dicas úteis nas futuras utilizações. Todas as configurações feitas para o usuário 

devem ser lembradas no próximo acesso deste usuário. 

2.2.3  RNFU02 – Interface com o usuário 

As interfaces do sistema, independentemente de serem usadas pelas crianças, professores, 

pais ou educadores especiais, deverão seguir as diretrizes de padrão IUI da Microsoft. 

2.2.4  RNFU03 – Interface configurável 

Os itens de interface devem ser configuráveis pelo usuário, como, por exemplo, tamanhos e 

cores dos objetos na tela, além do fundo de tela. 

2.3 IMPLEMENTAÇÃO 

Esta seção descreve os RNFs de implementação da ferramenta que será construída. Um 

requisito de implementação especifica ou restringe o código ou a construção de um sistema  

(RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2012a). 
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2.3.1  RNFI00 – Sistema operacional 

A ferramenta desenvolvida deverá poder ser executada em dois sistemas operacionais, no 

mínimo: Windows e Linux, em versões que suportem a plataforma .NET 4.0 ou superior. 

2.3.2  RNFI01 – Paradigma de programação 

A ferramenta deverá ser projetada e construída seguindo o paradigma de Orientação a 

Objetos. 

2.3.3  RNFI02 – Linguagem de programação 

A ferramenta deverá ser programa utilizando a linguagem de programação C#. 

2.3.4  RNFI03 – Banco de dados 

A aplicação utilizará o Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD MySql, por ser de 

licença gratuita e possuir vasta documentação na internet. 

2.4 INTERFACES 

Esta seção define as interfaces que devem ser suportadas pelo aplicativo. Interfaces podem 

ser aquelas com usuários, com hardware, interfaces de comunicação e também interfaces com 

outros sistemas. 

2.4.1  RNFIN00 – Interfaces do Usuário 

A ferramenta deverá possuir duas categorias de interface com o usuário, estas descritas a 

seguir: 

Interface para a criança: esta é a interface em que a criança irá inserir seus símbolos e 

manter comunicação com seus interlocutores.  

Interface para o administrador da ferramenta: esta interface será utilizada pelos educadores 

para montar vocabulários específicos para os cotidianos da criança, bem como realizar as demais 

configurações e as avaliações dos usuários. 
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2.4.2  RNFIN01 – Interfaces de Hardware 

A comunicação com os periféricos de entrada que acessam a ferramenta será realizada via 

porta USB padrão dos computadores. Eventualmente, havendo adaptadores apropriados, a 

comunicação com periféricos poderá ser realizada por meios secundários como, por exemplo, 

Bluetooth. 

2.4.3  RNFIN03 – Interfaces de Software 

O sistema descrito irá se comunicação com um SGBD através dos drivers nativos 

disponíveis no ambiente de programação ou, na ausência destes, com aqueles fornecidos pelo 

fabricante do SGBD. 

2.4.4  RNFIN04 – Interfaces de Comunicação 

Eventual comunicação remota com sistemas se dará pelos meios convencionais de 

transmissão de dados, como redes locais e internet. 
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APÊNDICE C   – MAPEAMENTO COM NHIBERNATE 

O NHibernate realiza o mapeamento objeto relacional tipicamente por meio de arquivos 

XML. Nestes arquivos são definidas para quais tabelas são mapeadas as classes e para quais colunas 

são mapeados os atributos. Este recurso permite mapear construções complexas do modelo 

orientado a objetos como herança, polimorfismo e agregações, por exemplo. O Quadro 35 apresenta 

o arquivo de mapeamento da classe Utilizacao da ferramenta proposta. 

Quadro 35 - Arquivo de mapeamento da classe Utilizacao 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" default-lazy="false"  
  namespace="AACTModel" assembly="AACTModel"> 
 
  <class name="Utilizacao"> 
 
    <!-- Primary Key(s) --> 
    <id name="Id" type="Int32" unsaved-value="0"> 
      <generator class="increment" /> 
    </id> 
 
    <!-- Properties --> 
    <property name="TempoMontagem" type="Double" /> 
    <property name="Data" type="DateTime" /> 
     
    <many-to-one name="Frase" class="Frase,AACTModel" column="id_frase" not-null="true"/>     
 
  </class> 
</hibernate-mapping> 

Os elementos de destaque no mapeamento apresentado no Quadro 35 são: 

 class: indica qual classe o arquivo está mapeando. Se o nome da tabela no banco de 

dados for diferente do nome da classe é necessário, neste elemento, o atributo table, 

cujo valor representa o nome da tabela no banco de dados; 

 id: indica o nome do atributo que contém o identificador único do objeto a ser 

armazenado no banco de dados; 

 property: neste elemento são mapeados os atributos da classe que serão gravados no 

banco de dados. Se a coluna do banco de dados tiver o nome diferente do respectivo 

atributo da classe, o elemento property precisa do atributo column para identificar o 

nome da coluna; 



159 

 

 many-to-one: indica um relacionamento com cardinalidade “muitos-para-um”, em que 

a classe mapeada está no lado “muitos” e a classe Frase está no lado “um”.  

O Quadro 36, por sua vez, apresenta o mapeamento da classe ConfiguracaoUsuario, que 

que é subclasse de Configuracao. Os elementos de destaque deste mapeamento são: 

 subclass: indica que a classe mapeada especializa a classe indicada no atributo 

extends do elemento. Este elemento possui o atributo discriminator-value, que é 

uma coluna na tabela mapeada, e diferencia os objetos da classe mapeada dos objetos 

das demais subclasses de Configuracao. 

 set: mapeia um relacionamento em que a classe mapeada armazena uma lista de objetos 

da classe identificada no atributo class. O subelemento many-to-many indica que 

este mapeamento representa uma relação “muitos para muitos”, o que implica na 

existência de uma tabela de ligação para os registros gravados. O nome desta tabela é 

definido pelo atributo configuracao_tipoacesso. 

Quadro 36 - Arquivo de mapeamento da classe ConfiguracaoUsuario 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" default-lazy="false" 
namespace="AACTModel" assembly="AACTModel"> 
 
  <subclass name="ConfiguracaoUsuario,AACTModel" extends="Configuracao"  
     discriminator-value="ConfiguracaoUsuario"> 
 
    <property name="SalvarFrasesAutomaticamente" type="Boolean" /> 
    
 
    <set name="Acessos" table="configuracao_tipoacesso" lazy="false" cascade="all"> 
      <key column="id_configuracao"/> 
      <many-to-many class="TipoAcesso" column="id_tipoacesso" /> 
    </set> 
     
  </subclass>  
   
</hibernate-mapping> 
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APÊNDICE D   – SUBMISSÃO AO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE E   – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE F   – TERMO DE ANUÊNCIA DA FCEE 
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APÊNDICE G   – TERMO DE ASSENTIMENTO 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  
 

 
[Nome do aluno], você está sendo convidado a participar, como voluntário, de uma pesquisa de 
mestrado promovida pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Após ser esclarecido sobre as 
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, pedimos que você ou seu 
responsável rubrique todas as folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas 
pelo pesquisador, e assinadas pelo mesmo, na última página.  
 
Este documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Se 
você não quiser participar não será penalizado de forma alguma.  
 
TÍTULO DA PESQUISA: PROTÓTIPO DE FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA 
E ALTERNATIVA PARA CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 

OBJETIVOS: a pesquisa busca melhorar a comunicação das crianças com Paralisia Cerebral da 
Fundação Catarinense de Educação Especial. Para isso será avaliado um programa de 
computador que tem como objetivo auxiliar na comunicação através da utilização de pranchas e 
cartões de comunicação. Você não terá qualquer custo para participar da pesquisa, e também não 
receberá remuneração para tal. 

DETALHAMENTO: sua participação consiste em auxiliar na validação do programa de 
computador desenvolvido, para que possamos verificar se você consegue se comunicar melhor e 
mais rapidamente com o uso do programa. Você poderá utilizar o programa através do mouse e 
do teclado, porém, disponibilizaremos um botão adaptado que você poderá utilizar para facilitar o 
seu acesso. 

PROCEDIMENTO: o experimento que realizaremos com você funcionará da seguinte maneira: 
a) escreveremos em um caderno uma conversa que você realizará com a [Nome da 

fonoaudióloga]. Esta conversa será criada em conjunto com a [Nome da 
fonoaudióloga] de acordo com as atividades que você realiza em casa, na Fundação e 
na escola.  

b) a [Nome da fonoaudióloga] fará as perguntas que escrevemos no caderno e você 
responderá a cada uma delas utilizando sua pasta de cartões de comunicação; 

c) em outro dia a [Nome da fonoaudióloga] fará as mesmas perguntas, mas desta vez 
você as responderá usando o programa de computador que criamos para você se 
comunicar. Neste momento você poderá usar mouse e teclado para mexer no 
programa.  

d) No terceiro dia a [Nome da fonoaudióloga] repetirá as mesmas perguntas, e você 
também responderá usando o programa que construímos, porém, neste dia você 
poderá usar o botão que criamos para que seja mais fácil você usar o programa. 

e) Em todos estes testes nós marcaremos o tempo que você leva para concluir o diálogo. 
Também marcaremos a quantidade de vezes que você aponta um símbolo errado. 
Isso é importante para que possamos verificar se você consegue se comunicar mais 
rapidamente usando o programa que construímos. 

DIVULGAÇÃO: as informações coletadas na pesquisa serão publicadas em um trabalho de 
mestrado da UNIVALI, porém, seu nome não será mencionado em momento algum.  

RISCOS: acreditamos que a sua participação envolve os seguintes riscos: 
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a) divulgação de seus dados pessoais: pode ocorrer de seus dados pessoais se tornarem 
públicos com a realização da pesquisa. Para evitar que isso aconteça, estamos 
comprometidos em colocar no texto do trabalho apenas informações que não permitam 
que alguém saiba que é de você que estamos falando. 

b) desconforto na utilização do sistema: para reduzir este risco desenvolvemos um botão 
pequeno e leve, para que você não fique cansado ao utilizá-lo. A qualquer momento, caso 
você não se sinta a vontade utilizando o programa, poderá solicitar que paremos com os 
testes. 

c) desenvolver um vocabulário errado: como o programa permite que se coloque qualquer 
imagem para representar os cartões, pode ser que você comece a construir frases que não 
estão corretas. Neste caso, estaremos acompanhando a utilização e a [Nome da 
fonoaudióloga] poderá orientá-lo a criar as frases corretamente. A [Nome da 
fonoaudióloga] também poderá configurar o programa para que te ajude a construir frases 
corretas de acordo com as regras da língua portuguesa. 

 

BENEFÍCIOS: sua participação na pesquisa é importante para que possamos avaliar o programa 
de computador desenvolvido. Caso o resultado da pesquisa seja positivo, você terá a disposição o 
programa de computador criado para melhorar a sua comunicação na Fundação, em casa e na 
escola. Além disso, estará ajudando a outras crianças especiais que possam se beneficiar da 
utilização deste programa. 

RESULTADOS: os resultados da pesquisa serão publicados e estarão à sua disposição na 
Fundação. Se preferir, entregamos uma cópia do texto final do trabalho para seus pais. 

PERÍODO DA PESQUISA: o procedimento da pesquisa será realizado nos meses de novembro e 
dezembro deste ano. Se em algum momento da pesquisa você não se sentir confortável e não 
quiser continuar participando, basta nos comunicar que paramos imediatamente com a avaliação. 
Da mesma forma, se você tiver alguma dúvida durante os procedimentos, a qualquer momento 
poderá nos interromper para esclarecê-las. 
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ASSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
Eu, [Nome completo do aluno], RG________________, CPF ________________ abaixo 
assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 
assentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de 
meu acompanhamento/assistência/tratamento.  
 
Local e data: _____________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ________________________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________________________ 

 

Pesquisador Responsável: Alejandro Rafael Garcia Ramirez 

Endereço: Rua Uruguai, 458. Centro - Itajaí - SC 

Telefone para contato: 48 3247-8233 

Assinatura: ______________________________________________________________ 

 

Pesquisadores Participantes: Cleiton Eduardo Saturno 

Endereço: Rua Presidente Coutinho, 232. Centro – Florianópolis - SC 

Telefones para contato: 48 9608-0777 

Assinatura: ______________________________________________________________ 
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APÊNDICE H   – QUESTIONÁRIO DA FONOAUDIÓLOGA 

N Pergunta Opções de respostas Opção Comentários 

1 

Quanto à facilidade de utilização 

do protótipo pelos alunos da 

FCEE. 

Fácil  

 Razoável x 

Difícil  

2 

Como você avalia a satisfação 

dos alunos em utilizar o protótipo 

desenvolvido como meio 

alternativo de comunicação na 

FCEE. 

Plenamente satisfeitos  

 
Razoavelmente satisfeitos x 

Insatisfeitos  

3 

Quando às possibilidades de 

configuração do protótipo 

utilizado pelos alunos. 

Bom x 

 Razoável  

Ruim  

4 

Com relação ao recurso de voz 

sintetizada do protótipo, como 

você avalia a sua influência para 

o alcance dos objetivos de 

comunição dos alunos. 

Muito importante x 

 
Razoavelmente importante  

Pouco importante  

5 

Com relação aos dispositivos de 

entrada alternativos 

desenvolvidos, em sua opinião, 

qual o grau de influência deles 

para o alcance dos objetivos de 

comunicação dos alunos. 

Muito importante x 

 

Razoavelmente importante  

Pouco importante  

6 

Como você avalia a importância 

da ferramenta de análise do 

histórico de utilização do sistema 

pelos alunos. 

Muito importante x 

 Razoavelmente importante  

Pouco importante  

7 

Com relação à interface 

desenvolvida para utilização dos 

cuidadores, como você avalia a 

facilidade de operação. 

Fácil  

Como estamos praticamente 

iniciando este trabalho, ainda não 

tenho como avaliar com 

precisão. O que posso dizer é que 

achei a ideia muito interessante. 

me pareceu fácil porém requer 

tempo para poder programá-la. 

Mas com certeza sua execução 

vai ser de grande importância 

para o trabalho da Comunicação 

Alternativa.  

Razoável x 

Difícil  

8 

Quanto à continuidade da 

utilização do protótipo 

desenvolvido como meio 

alternativo para a comunicação 

na FCEE. 

Muito aplicável x 

 
Razoavelmente aplicável  

Não aplicável  

9 

Depoimento geral sobre o 

trabalho desenvolvido. Descreva 

um breve comentário sobre o 

trabalho desenvolvido e sua 

aplicabilidade no contexto da 

FCEE. 

Este trabalho, iniciou com observações dos atendimentos de Comunicação 

Alternativa, e depois de um tempo então foi desenvolvido a ferramenta 

para ser usada com os usuários no  computador. Bom os usuários gostaram 

da novidade, e tem uma afinidade muito grande com os pesquisadores, 

como começamos praticamente no final do ano, foi pouco tempo para  

uma avaliação mais profunda.  
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APÊNDICE I   – PARECER DA TERAPEUTA OCUPACIONAL 

AVALIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS: 

A avaliação dos dispositivos isoladamente, do ponto de vista funcional, fica bastante superficial, 

pois não é possível verificar a efetividade do seu uso. Contudo, é possível fazer algumas 

considerações: 

Objetivo: O objetivo final dos três dispositivos era possibilitar um método alternativo e de baixo 

custo para acionar o mouse. Nesse sentido, todos alcançaram seus objetivos. 

Funcionalidade: Os três dispositivos demonstram ser funcionais para a população em geral, porém, 

quando pensamos em pessoas com dificuldades motoras, é preciso analisar os componentes de 

desempenho sensório-motores necessários para a sua utilização, e com base nisso, selecionar o 

melhor dispositivo conforme as capacidades do usuário. 

1. Grampeador – Para utilizá-lo da maneira tradicional, a pessoa deve ser capaz de 

realizar a oponência do polegar, deve ter amplitude de movimento suficiente para 

segurar o dispositivo (nas articulações envolvidas com a preensão), força suficiente para 

apertá-lo, coordenação motora e integração visual-motora (ver na tela do computador 

onde quer clicar e realizar o movimento em tempo hábil e sem necessitar olhar para a 

mão para realizar o clique).  

2. Caneta – Para utilizá-la da maneira tradicional (segurando na palma da mão e apertando 

o botão com o polegar), a pessoa deve ser capaz de realizar preensão palmar simples, 

oponência do polegar, pinça polpa-lateral (pressionar o polegar contra a lateral do dedo 

indicador, neste caso, contra o botão da caneta), além da amplitude de movimento, força, 

coordenação motora e integração visual-motora citados acima. 

3. Vermelho – Para utilizá-lo da maneira tradicional (como se tivesse segurando um 

controle remoto), a pessoa deve ser capaz de realizar preensão ulnar e desvio ulnar do 

punho, além de apresentar os mesmos componentes sensório-motores citados no 

dispositivo 2 (caneta): oponência do polegar, pinça polpa-lateral, amplitude de 

movimento, força, coordenação motora e integração visual-motora. 

 

Apesar da análise acima determinar que tipos de movimento a pessoa deve ser capaz de fazer para 

utilizar os dispositivos, é importante ressaltar que, apesar de existir uma padronização da forma de 

uso dos mesmos, o usuário pode criar novas formas de utilizá-los conforme suas capacidades 

(segurando com duas mãos ou utilizando a perna para bater o botão do acionador, por exemplo). 

Além disso, o terapeuta ocupacional também pode adaptar o dispositivo (fixando-o em uma base ou 

adaptando para que o usuário utilize outra parte do corpo para acioná-lo, por exemplo) para que 

uma pessoa que não possui os componentes de desempenho acima citados possa ser capaz de 

utilizá-lo de forma independente. Portanto, só é possível avaliar efetivamente a funcionalidade de 

tais dispositivos, observando o usuário na sua utilização. 

 

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PELO USUÁRIO ALUNO A: 

 

O usuário em questão apresenta um diagnóstico funcional de quadriparesia com componente 

coreoatetóide. Isso quer dizer que ele apresenta dificuldade motora e movimentação involuntária 
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tanto em membros inferiores quanto superiores. Apesar do diagnóstico funcional bastante limitador, 

o usuário supera suas incapacidades através da sua força de vontade e interesse.  

No dia 7 de março de 2013 pude observá-lo na utilização dos dispositivos confeccionados. 

Foi possível verificar que, devido ao déficit motor, o usuário apresentou maior facilidade na 

utilização do dispositivo 1 (grampeador) por exigir uma coordenação motora mais grossa e por 

permitir a sua utilização de diferentes maneiras (segurando com as duas mãos, com uma mão só, 

fazendo oponência de polegar ou apenas preensão palmar simples). Além disso, devido à 

movimentação involuntária de membros superiores, a utilização do dispositivo bem próximo ao 

corpo facilitou o desempenho independente na utilização do mesmo. 

Ao tentar utilizar o dispositivo 2 (caneta), o usuário teve seu desempenho prejudicado por 

exigir um controle motor muito maior e coordenação motora fina para apertar o botão. Mesmo com 

a sugestão para utilização de diferentes maneiras (pressionando o botão contra a perna ou contra a 

outra mão) não demonstrou interesse em continuar tentando, nem apresentou desempenho 

satisfatório. 

Com relação ao dispositivo 3, não foi possível avaliar pois o usuário abandonou seu uso 

rapidamente. 

É importante ressaltar que o desempenho competente vem com o treino/adaptação à 

utilização do dispositivo. Uma pessoa com dificuldade motora tem que testar os dispositivos, bem 

como diferentes formas de utilizá-lo, antes de definir qual é o mais eficiente para ela. No caso em 

questão, é imprescindível considerar, também, a interferência de fatores psicológicos limitando o 

desempenho do usuário, já que a presença da terapeuta ocupacional na sessão causou ansiedade no 

mesmo. Além disso, naquele momento o usuário parecia não estar muito interessado na atividade 

proposta, o quê também dificultou seu engajamento na atividade. Apesar disso, foi possível 

verificar que o dispositivo 1 é o mais adequado para favorecer a independência do usuário na 

utilização do software de comunicação alternativa.  
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