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1. RESUMO  

Através dos vieses da tecnologia assistiva, o objetivo do estudo é utilizar a engenharia 

e tecnologia para criar dispositivos e interfaces no auxílio de pessoas com deficiência 

para melhoria da sua qualidade de vida. Trata-se do desenvolvimento de um projeto 

para um jovem com poucos movimento e coordenação motora. O desafio baliza-se na 

criação de uma interface humana que substitua o mouse adaptado em formato de 

controle por outro que não tenha contato com o usuário e funcione a partir de 

movimentos do corpo. Através de pesquisas identificou-se um dispositivo eletrônico 

que contém três eixos cartesianos para o acelerômetro e giroscópio que foi utilizado 

para detectar os movimentos da cabeça, visto que é a parte que o jovem tem uma 

maior coordenação motora. Além da interface foi desenvolvido um sistema de 

automação residencial, onde possibilita autonomia em sua residência. 

Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Interface. Mouse. Automação residencial. 

Estudo de caso. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, um dos assuntos que permeiam os bancos acadêmicos e os 

profissionais envolvidos com educação é o da inclusão de pessoas com deficiência. 

Nesta linha, a tecnologia tem contribuído para facilitar o ser humano em diversos 

setores de sua vida. Surge então a chamada Tecnologia Assistiva (TA) que reúne 

tecnologias, serviços, estratégias e práticas com o intuito de minimizar os problemas 

vivenciados pelos indivíduos deficientes a fim de emitir que estes tenham qualidade 

de vida. 

A tecnologia assistiva nos últimos anos vem exercendo um importante papel 

na vida de pessoas com deficiências com crescente conscientização da importância 

do uso de seus recursos, a fim de suprir as necessidades de indivíduos com 

deficiência em seu cotidiano (HUANG; SUGDEN; BEVERIDGE, 2009). 

Com o propósito de melhorar a qualidade de vida destas pessoas, tornando-as 

mais participativas na sociedade, estão sendo criadas e aperfeiçoadas as Tecnologias 

Assistivas, que se constituem como: toda e qualquer ferramenta ou recurso utilizado 

com a finalidade de proporcionar uma maior independência e autonomia à pessoa 

com deficiência. Partindo desse propósito a prioridade deste estudo é analisar um 

caso onde o indivíduo possui deficiência permanente locomotora e de comunicação.  
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O ser humano possui recursos verbais e não-verbais, que na interação 

interpessoal, se misturam e se completam. Sem comunicação, cada um de nós seria 

como um mundo isolado (SAMESHIMA et al., 2016). 

Além da comunicação suplementar e alternativa, a TA engloba áreas como: 

adaptações e acesso ao computador, equipamentos de auxílio para déficits 

sensoriais, adaptações de postura, adaptações de jogos e atividades de brincadeiras 

nas diferentes situações como na escola, casa e outros ambientes, permitindo a 

possibilidade de inclusão social e escolar (BERSCH; PELOSI, 2007). 

Para dar qualidade de vida a este, dentro dos conceitos da tecnologia assistiva, 

o estudo pretende desenvolver um dispositivo de interface humana para controle do 

ponteiro do mouse na tela de um computador sem a necessidade de superfície de 

apoio, podendo possibilitar pessoas com diversas deficiências controlar residências 

utilizando uma interface simples e de baixo custo. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal do estudo é apresentar o projeto desenvolvido pela Pró-

Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, no Campus da Unilins, para que o deficiente 

físico possa ter acesso aos meios virtuais através de um mouse óptico comum, 

possibilitando a inclusão digital de pessoas com deficiência, podendo operar um 

computador através de movimentos restritos.  

Os objetivos específicos relacionam: compreender e avaliar a necessidade de 

cada tipo de usuário; verificar as tecnologias computacionais existentes que 

proporcionem independência e inclusão do usuário no meio social; avaliar os recursos, 

funcionalidade, usabilidade e eficiência da tecnologia assistiva desenvolvida. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo possui um enfoque experimental e tem caráter exploratório. A 

investigação foi dividida em quatro etapas. Na primeira etapa realizar-se-á o 

levantamento bibliográfico sobre o assunto em tela, a segunda etapa na elaboração e 

desenvolvimento do experimento, na terceira etapa a sistematização e análise de 

dados e a quarta e última etapa a elaboração do relatório final com os devidos 

resultados alcançados. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Para programação do microprocessador e ESP8266, foi desenvolvida toda 

programação na linguagem de programação utilizada no Arduino é a linguagem C++ 

(com pequenas modificações). Para converter um programa escrito em uma 

linguagem de alto nível para linguagem de máquina, utilizou-se o compilador. Para 

compilar um programa utilizou-se um ambiente de desenvolvimento (IDE - Integrated 

Development Environment). Esse ambiente de desenvolvimento foi o Arduino IDE. 

Resolvendo problemas na MPU6050, ela sofre uma espécie de inércia nos 

valores do giroscópio. Ao decorrer do tempo de uso, essa inércia fará com que os 

valores fiquem errados, não tendo mais qualquer relação com o estado atual do 

dispositivo. Além do problema com a inércia do giroscópio, o acelerômetro é muito 

sensível, isso faz com que ocorra ruídos nos valores, como se ele estivesse 

constantemente tremendo. Para solucionar este problema, foi aplicado o projeto 

algoritmo chamado filtro de Kalman com o propósito é utilizar medições de grandezas 

realizadas ao longo do tempo (contaminadas com ruído e outras incertezas) e gerar 

resultados que tendam a se aproximar dos valores reais das grandezas medidas e 

valores associados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O experimento tem se demonstrado viável com a necessidade de algumas 

adaptações para solucionar o problema do clique pelo jovem usuário. 
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