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1. RESUMO

O  autismo  é  um  conjunto  de  condições  diversas  que  envolvem  desordens  no

desenvolvimento  cerebral  caraterizadas  por  dificuldades  na  interação  social,

comunicação  e  comportamentos  repetitivos.  Tais  características  dificultam  o

processo  de  aprendizagem  de  pessoas  autistas,  tornando-se  fundamental  a

aplicação de estratégias alternativas para o ensino e comunicação de indivíduos

com  esta  condição.  Dentre  possíveis  estratégias  está  o  uso  de  tecnologias

assistivas,  especialmente  softwares,  que  atuam  de  forma  suplementar  a

comunicação oral ou ainda substituí-la em caso de ausência. Pensando nisso, este

projeto visa o desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado as necessidades de

indivíduos  autistas,  proporcionando  estímulo  e  desenvolvimento  comunicativo.  A

metodologia aplicada neste trabalho será bibliográfica, exploratória e qualitativa, a

aplicação das entrevistas serão com pessoas que estejam diretamente ligadas aos

autistas (familiares, profissionais e educadores). Ao final deste trabalho espera-se

que  a  comunicação  entre  autistas  e  demais  usuários  seja  facilitada  através  do

aplicativo.

2. INTRODUÇÃO

Características  como  facilidade  de  distração,  dificuldades  básicas  de

organização e  sequenciamento  de atividades,  dificuldades para  entendimento  de

abstrações e interação com outras pessoas dificultam o processo de aprendizagem

de  pessoas  autistas  (FARIAS;  SILVA e  CUNHA,  2014).  Neste  sentido,  torna-se

fundamental o uso de estratégias que contribuam para o ensino e comunicação de

tais indivíduos.

Dentre as possíveis estratégias está o uso das tecnologias assistivas, como

softwares  de  Comunicação  Alternativa  (CA),  que  apresentam  como  objetivo

suplementar a fala, quando o sujeito já dispõe de alguma linguagem, ou substituí-la,

quando há um impedimento para que a linguagem oral seja desenvolvida (AVILA,

PASSERINO e TAROUCO, 2013).

O AutA pretende auxiliar na comunicação de indivíduos autistas em atividades

cotidianas, proporcionando estimulo e desenvolvimento comunicativo.
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3. OBJETIVOS

3.1 Geral

Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  geral  o  estabelecimento  de  requisitos  para  o

desenvolvimento de aplicativos móveis tendo como foco o auxílio na comunicação

de portadores do Espectro Autista, e o desenvolvimento de uma aplicação.

3.2 Específicos

 Mapear as principais necessidades para o desenvolvimento de uma aplicação

móvel;
 Facilitar  a  comunicação  de  indivíduos  portadores  do  TEA  e

consequentemente  incluí-los na sociedade;
 Desenvolver um aplicativo (Android) para indivíduos portadores do TEA.

4. METODOLOGIA

Para  o  desenvolvimento  deste  aplicativo  inicialmente  será  realizada  uma

pesquisa bibliográfica exploratória, com vistas a identificar padrões e tendências no

desenvolvimento  de aplicativos mobile,  específicos para indivíduos com espectro

autista;  além  de  aprofundamento  dos  conhecimentos  para  desenvolvimento  na

plataforma Android. 

A pesquisa exploratória  tem como objetivo explicitar  o  problema. Podendo

envolver  levantamento  bibliográfico  e  entrevistas  com  pessoas  experientes  no

problema  pesquisado;  já  a  pesquisa  bibliográfica  é  desenvolvida  com  base

principalmente em livros e artigos científicos (GIL,  2008).  Assim,  após a referida

pesquisa  bibliográfica,  será  aplicada  também  a  pesquisa  qualitativa  onde  serão

realizadas  entrevistas  com  pessoas  que  integram  redes  de  apoio  a  indivíduos

autistas tais como: familiares, terapeutas e educadores. 

5. DESENVOLVIMENTO

Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  e  Autismo  são  termos  genéricos

utilizados  para  englobar  desordens  no  desenvolvimento  cerebral;  não  sendo

considerada  uma  doença  e  sim  um  espectro  que  envolve  uma  série  de

características  e  traços  comportamentais  (AUTISM  SPEAKS,  2010).  Piper  et  al

(2006), relacionaram evidências do poder de aplicações digitais para engajamento

de crianças com TEA mesmo quando estas requeriam interações em grupo (multi-
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player).   Dispositivos  mobile  também  são  frequentemente  utilizados  no  apoio  a

pessoas com espectro autista em interações sociais. Em estudo realizado por uma

equipe de desenvolvimento na Universidade de Purdue, verificaram-se evidências

de que as tecnologias assistivas podem pode ter efeitos facilitadores na fala natural,

colaborando em seu desenvolvimento (WENDT, 2014).

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Espera-se que com o desenvolvimento de uma proposta de aplicativo que

contemple todos os graus, faixas etárias ou mesmo de forma igualitária condições

gerais dentro do TEA possa melhorar os problemas relacionados a comunicação.

Contudo,  compreende-se  a  necessidade  de  adequar  o  desenvolvimento  desta

proposta para um grupo reduzido de indivíduos, com manifestações similares do

TEA;  em  decorrência  da  complexidade  e  variedade  das  características

apresentadas  pelos  pacientes,  cuja  manifestação  pode  variar  imensamente  em

forma e grau dentre indivíduos. 
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