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Introdução

Depois de muitos anos em que a pessoa deficiente foi vítima de exclusão social, a
sociedade tem vindo ultimamente a tomar consciência da sua existência e do seu valor
enquanto indivíduos. No entanto, as limitações impostas pela deficiência condicionam a
sua afirmação como membros de pleno direito das comunidades em que estão inseridos.
Neste aspecto, a engenharia pode e deve representar um papel fundamental
disponibilizando os seus conhecimentos no sentido de permitir ultrapassar essas
limitações. O uso activo das novas tecnologias permite a criação de um sem número de
ajudas técnicas capazes de proporcionarem uma substancial melhoria da qualidade de
vida das pessoas com deficiência.

A Abordagem do Problema

Um dos principais problemas sentidos pelos profissionais de engenharia que pretendam
desenvolver o seu trabalho na área das tecnologias de apoio à deficiência é o quase total
desconhecimento das necessidades e dificuldades sentidas pelas pessoas com deficiência.
O colmatar desta lacuna só é possível através de um prolongado relacionamento
multidisciplinar entre os engenheiros e os profissionais ligados à problemática da
deficiência em cada um dos seus aspectos. Embora difícil de início, sobretudo devido à
diferente linguagem empregue por cada uma das partes intervenientes, o relacionamento
tende a estabelecer-se facilmente, movido por uma imensa curiosidade mútua.

Compreender as dificuldades e expectativas da pessoa com deficiência é fundamental
para o alcançar de bons resultados. Durante o processo criativo, o engenheiro deve o mais
possível colocar-se na óptica e perspectiva do utilizador final, compreender as suas
dificuldades e limitações, de modo a não criar falsas expectativas causadoras de situações
de frustração no indivíduo.

Há já três anos que o INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - em
estreita colaboração com o Núcleo Regional do Norte da Associação Portuguesa de
Paralisia Cerebral, o Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral do Porto, a
Universidade de Reading e outras instituições e associações de apoio a deficientes no
Reino Unido, tem vindo a desenvolver trabalho no âmbito das tecnologias de apoio a
deficientes e idosos, enquadrado nos programas europeus TIDE - Technology Initiative for
Disable and Elderly people - e HORIZON. As actividades têm sido desenvolvidas em três
áreas principais: o controlo ambiental, a mobilidade e a comunicação aumentativa e
alternativa (CAA). É fundamentalmente para esta última que tenho contribuído com
maior ênfase.

Os Destinatários e suas Limitações

Os problemas de comunicação podem surgir associados a deficiências congénitas, como é o
caso da paralisia cerebral, ou adquiridas. A afasia, um síndroma resultante normalmente
de acidentes vasculares cerebrais que afectam o hemisfério cerebral esquerdo, é um



exemplo deste último ponto. Como tal, nenhum de nós está livre de vir a necessitar de
recorrer a uma ajuda técnica à comunicação.

As ajudas técnicas à comunicação destinam-se a compensar (quer temporária, quer
permanentemente) dificuldades ou incapacidades demonstradas por indivíduos com
distúrbios graves da expressão comunicativa. No caso da paralisia cerebral, grupo com
quem mais estreitamente temos trabalhado, a perda da capacidade de expressão oral é
quase completa nos casos mais graves. Essa perda é resultado de distúrbios ao nível do
controlo motor, impedindo a fala, e afectando também os movimentos dos membros quer
inferiores quer superiores e a correcta postura corporal.

Como tal, os dispositivos de CAA devem não só possuir saída de voz, mas a sua interface
com o utilizador deve ser bastante simples, de modo a permitir o total controlo do
dispositivo a partir do único movimento coordenado que normalmente é possível
identificar.

Dispositivos Desenvolvidos

Seguindo estas especificações foram já criados vários dispositivos, baseados em fala
digitalizada, com capacidades variáveis quer temporal quer em número de mensagens
gravadas, os quais são totalmente controláveis a partir de um único botão de pressão.

Os desenvolvimentos têm ido no sentido quer de aumentar a sua capacidade, a sua
versatilidade e a sua portabilidade, recorrendo aos mais recentes avanços da
microelectrónica, quer no sentido da diminuição do seu custo, recorrendo-se a
componentes de utilização comum no mercado das novas tecnologias.

Conclusão

Por pouco explorada, e por poder dar origem a um trabalho enriquecedor do ponto de
vista humano, a área das tecnologias de apoio a pessoas com deficiência encerra em si um
elevado potencial de realização pessoal.

De não descurar também a possibilidade que apresenta na melhoria do acesso dessas
pessoas aos métodos tradicionais de ensino, facilitando a sua integração e a sua
independência pessoal.
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