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RESUMO 
 

 

A utilização de novas tecnologias promove, além da facilitação das tarefas diárias das 

pessoas, o desenvolvimento social. Jogos e robôs, por exemplo, têm sido utilizados para 

auxiliar pessoas com algum transtorno, sejam eles relacionados ao sofrimento psíquico, como: 

ansiedade, depressão, esquizofrenia; ou relacionados à cognição: deficiência intelectual, 

autismo, entre outros. Dessa forma, esta pesquisa tem o objetivo de desenvolver um 

dispositivo lúdico que seja atrativo quanto um brinquedo e possa favorecer o desenvolvimento 

de habilidades como: interação, lateralidade e raciocínio lógico de crianças com algum 

transtorno de desenvolvimento cognitivo. Ele consiste em quatro plataformas de madeira 

sensíveis ao toque que são conectadas ao computador, possibilitando à criança controlar um 

jogo no computador. Sua validação foi realizada por meio de especialistas, seguindo a 

metodologia TAM (Technology Acceptance Model). Os resultados mostraram que o 

dispositivo desenvolvido pode ser utilizado como um meio para auxiliar nas atividades diárias 

dos especialistas. 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Brinquedo. Jogo. Transtorno de desenvolvimento 

cognitivo. 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 
 

 

The use of new technologies promotes, in addition to facilitating the daily tasks of people, 

social development. Games and robots, for example, have been used to help people with some 

disorder, whether related to psychological distress: anxiety, depression, schizophrenia; or 

related to cognition: mental deficiency, autism, among others. Thus, the present work has the 

objective of developing a playful device that may favor the development of abilities such as 

interaction, laterality and logical reasoning of children with some cognitive developmental 

disorder. It consists of three wooden touch pads that are connected to the computer, allowing 

the child to control a game on the computer. Its validation was carried out by means of 

specialists, following the methodology TAM (Technology Acceptance Model). The results 

showed that the device developed can be used as a means to aid in the daily activities of the 

specialists. 

 
 

Keywords: Development. Playful device. Cognitive developmental disorder 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Tecnologias como jogos, robôs, realidade aumentada, entre outras, têm sido utilizadas 

para favorecer a vida de pessoas com alguma limitação, com grande ênfase atualmente no 

autismo. 

 

Tomando como foco a robótica, podemos citar o trabalho de Costa et al. (2015) que 

utilizou um robô chamado KASPAR, controlado pelo pesquisador, com o objetivo de 

promover interação entre a criança com autismo com outras pessoas e aumentar sua 

consciência corporal. Durante a interação, eles utilizaram três atividades, uma de nível básico 

em que o robô mostrava uma parte de seu corpo e pedia para a criança identificar a mesma 

parte no corpo dela. Na segunda, de nível médio, é seguida a mesma lógica, com a diferença 

de que o robô mostra uma sequência de partes do corpo, e na terceira, de nível difícil, o robô 

chama a criança para cantar a canção “partes de mim” e realizar uma coreografia. Em todos os 

níveis, o robô deve responder à criança com reforço positivo caso ela acerte, caso contrário, 

deveria estimular a criança a tentar mais uma vez. 

 

A pesquisa de Giannopulu, Montreynaud, Watanabe (2016) consistiu em ter um 

dispositivo robótico, com aparência de uma planta chamado pekoppa, que reage aos discursos 

das crianças movimentando suas folhas. A partir disso, eles concluíram que é possível 

melhorar as expressões verbais e emocionais das crianças, bem como apoiar o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas verbais e emocionais. Na pesquisa de Boccanfuso 

et al. (2016), eles utilizaram um robô chamado CHARLIE de modo tele-operado em um 

cenário de jogos interativos, onde a criança podia interagir com ele e/ou uma pessoa. O estudo 

mostrou que houve um aumento relativo na fala, comunicação e interação social das crianças 

com autismo que participaram da pesquisa. No estudo de Simut et al. (2016), os autores 

utilizaram um robô chamado Probo, controlado remotamente, para fazer uma salada de frutas 

com as crianças. Eles concluíram que elas realizaram mais contato visual com o robô do que 

com as pessoas. 

 

A partir dessas pesquisas, conseguimos refletir que a utilização de dispositivos 

robóticos potencializam as habilidades de crianças, como interação, raciocínio lógico, 

lateralidade, coordenação motora, consciência corporal, entre outras. 

 

Dessa forma, foi construído um dispositivo lúdico, em parceria com a empresa 

Engebot robótica educacional, que consiste no controle de um jogo de computador a partir de 

plataformas de madeira sensíveis ao toque. O dispositivo lúdico pode ser utilizado com outros 

jogos e não apenas com o que foi utilizado na pesquisa. Sendo assim é possível desenvolver   
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jogos que trabalhem as emoções das crianças, coordenação motora, e disciplinas 

escolares, como matemática, português, história, por exemplo. 

 

O dispositivo foi utilizado em uma das oficinas do Oficinando em Rede, da Ufersa, no 

Centro de Atenção Psicossocial da Infância e da Adolescência (CAPSi) de Mossoró - RN. Das 

quatro crianças que foram à oficina, duas receberam o diagnóstico de Autismo uma de 

transtorno psicótico agudo e a outra de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH). Dentre elas, apenas uma criança com autismo não teve interesse pelo dispositivo 

lúdico, já as outras crianças brincaram, completando todas as fases do jogo. Elas interagiram 

com o profissional ouvindo a explicação e sendo guiadas por ele em alguns momentos do 

jogo, e mantiveram-se focadas e engajadas; e duas crianças utilizaram o dispositivo mais de 

uma vez. 

 

Devido ao prazo de defesa, não foi possível validar o dispositivo a partir da sua 

utilização pelas crianças. Portanto, a validação foi realizada por meio de profissionais, 

seguindo a metodologia TAM (Technology Acceptance Model) (DAVIS, 1989).  Os 

resultados mostraram que o dispositivo desenvolvido pode ser utilizado como um meio para 

auxiliar nas atividades diárias dos especialistas. 

 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 
 

O trabalho com robótica educacional e crianças em escolas de ensino regular nos 

possibilitou enxergar como essas instituições lidam com crianças que apresentam 

desenvolvimento diferenciado da maioria, principalmente quando elas vêm acompanhadas de 

um diagnóstico de algum Transtorno de neurodensenvolvimento ou neurocognitivo. 

 

Silva, Gaiato e Reveles (2012), trazem um exemplo que ilustra a relação da criança 

que não apresenta o comportamento esperado com a escola. Segundo eles, a mãe matriculou 

sua filha de cinco anos que recebera um diagnóstico de autismo, em uma escola que se dizia 

inclusiva. Nos primeiros momentos da criança na escola, a mãe foi relatada que a menina não 

participava das aulas e tinha crise de birra. Diante disso, a mãe procurou a equipe 

multidisciplinar que cuidava de sua filha para propor meio que pudesse auxiliar seu 

desenvolvimento no espaço escolar. Depois dessa intervenção, ela não recebeu mais 

“reclamações” da filha. No entanto, a mãe descobriu, depois de um tempo, que isso acontecia 

porque os profissionais cediam todas as vontades da criança; e enquanto as outras crianças 

tinham pastas de atividade a sua filha não tinha. Confrontando essa situação com a escola, 

novas medidas de intervenção foram propostas, porém a menina voltou a ter os mesmos 
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comportamentos de antes. Então a escola propôs que ela não frequentasse as aulas todos os 

dias. 

 

Com o desejo de ajudar crianças que vivem em circunstâncias de algum transtorno 

cognitivo e desenvolver mais uma ferramenta que pudesse auxiliar profissionais da saúde 

mental em seus fazeres, pensamos em construir um dispositivo lúdico que possibilitasse um 

ambiente de aprendizagem e de convivência quando fosse utilizado. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 
 
 
 

1.2.1. Geral 
 

 

Desenvolver um dispositivo lúdico como ferramenta mediadora nos fazeres dos 

profissionais da saúde, com ênfase aqueles que trabalham junto a crianças com transtorno de 

desenvolvimento cognitivo. 

 

 

1.2.2. Específico 

 
 

1. Definir o hardware e software do dispositivo lúdico; 
 
2. Definir as funcionalidades do dispositivo lúdico; 
 
3. Desenvolver o jogo que será utilizado junto ao dispositivo lúdico; 
 
4. Utilizar o dispositivo lúdico com crianças; 
 
5. Validar a utilização do dispositivo lúdico por profissionais que trabalham com transtorno de 

desenvolvimento cognitivo. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1. TRANSTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO E SAÚDE MENTAL 

 

Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais V (DSMV), os 

transtornos do neurodesenvolvimento estão relacionados a desempenho pessoal, social, 

acadêmico ou profissional das pessoas. O déficit em qualquer uma dessas áreas é evidenciado 

nos primeiros anos de vida (DSM-5, 2014).  

Associado a eles tem, de acordo com DSM-5 (2014): (i) a deficiência intelectual, 

quando a pessoa apresenta déficits em áreas do desenvolvimento intelectual, como: raciocínio, 

solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e 
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aprendizagem pela experiência. E por isso, não alcançam os marcos do desenvolvimento 

esperado; (ii) os transtornos de comunicação, que são subdivididos em (a) transtorno da 

linguagem, relacionado ao desenvolvimento e uso da linguagem; (b) transtorno da fala; (c) 

transtorno da comunicação social (pragmática); e (d) transtorno da fluência (gagueira), que 

são perturbações da fluência normal e da produção motora da fala, como: sons ou sílabas 

repetidas, prolongamento de sons de consoantes ou vogais, interrupção de palavras, bloqueio 

ou palavras pronunciadas com tensão física excessiva;  (iii) o Transtorno do Espectro Autista 

(TEA), quando o indivíduo demonstra dificuldade, leve, moderado ou intenso, persistente na 

comunicação, interação, e ações padrões restritas e repetitivas, podendo apresentar, ainda, 

comprometimento intelectual e/ou de linguagem ou não; (iii) O Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH), no geral, refere-se a incapacidade de uma pessoa 

permanecer em uma tarefa, inquietação, atividade excessiva, intromissão em atividades 

alheias e frequência em perder materiais; (iv) transtornos motores do neurodesenvolvimento 

se subdividem em: (a) transtorno do desenvolvimento da coordenação, relacionado à 

dificuldade no desenvolvimento de habilidades motoras coordenadas; (b) transtornos de 

movimentos estereotipados, que é a repetição de movimentos, aparentemente, direcionados e 

sem propósitos, como agitas as mãos, balançar o corpo, bater a cabeça, morder-se ou 

machucar-se; e (c) os transtornos de tique, evidenciados pela presença de tiques motores ou 

vocais, ou seja, movimentos ou vocalizações repentinos, rápidos, recorrentes, não ritmados e 

estereotipados.  

O diagnóstico de alguns desses transtornos, como o TEA e o TDAH, por exemplo, são 

feitas a partir de déficits e atrasos de algumas pessoas em alcançar marcos esperados do 

desenvolvimento. No entanto, entende-se, a luz de Canguilhem (2009), que essa metodologia 

de concluir um diagnóstico é uma particularidade das ciências médicas. Pois, elas procuram 

por métodos estatísticos definir o que está no âmbito da saúde, ou seja, o que é normal, 

saudável e anormal, patológico. Dessa forma, à medida que certa pessoa não se enquadra nas 

características entendidas como normais, ela é considerada doente, começando-se, assim, a 

busca pela saúde perdida, seja biológica ou mental. 

 

Tendo como ênfase a saúde mental, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma 

que não existe uma definição oficial, uma vez que seu entendimento é condicionado a culturas 

diferentes, julgamentos subjetivos e teorias relacionadas. De modo que tal definição concorda 

com Canguilhem (2009), uma vez que, a partir de seus estudos, ele entende que a saúde é 

compreendida, principalmente, pelas ciências médicas, pela relação de cumprimento das 

normas estabelecidas pelo meio, seja biológico ou não. No entanto, para ele a saúde vai além 
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de tudo isso, e que ela está relacionada a “um sentimento de segurança na vida, sentimento 

este que, por si mesmo, não se impõe nenhum limite” (p. 79). 

 

 

2.2. INCLUSÃO SOCIAL: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

A atenção às pessoas com necessidades educacionais especiais no mundo tem se 

caracterizado pela segregação (SILVA, 2010; ARANHA, 2005). No entanto, essa realidade 

tem modificado juntamente com as condições sócio-históricas no decorrer do tempo 

(ARANHA, 2005). 

 

Na Antiguidade clássica, apesar de poucos dados registrados a respeito de como se 

caracterizava a relação entre a sociedade e as pessoas com limitações, seja física ou mental, 

pode-se inferir sobre sua natureza e procedimentos a partir da literatura da época (ARANHA, 

2005). Segundo Pessoti (1933), nesse período, nas regiões europeias, as pessoas que se 

mostravam com alguma deficiência eram consideradas subumanas e, por isso, eram 

eliminadas ou abandonadas. E isso não demonstrava ser um problema moral ético, uma vez 

que a organização sócio-política da época era fundamentada no poder absoluto da nobreza
1
, a 

qual pertencia às instâncias decisórias e administrativas da vida em sociedade, que 
 
 
 
 

1
 Nobreza, segundo Aranha (2001) refere-se a senhores que detinham o poder social, político e econômico. 
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naturalmente excluía aqueles, deficientes ou não, que não conseguiam atender às demandas 

produtivas da sociedade (ARANHA, 2001; ARANHA, 2005). 

 

Essa realidade começou a ser repensada a partir da influência que a igreja tinha 

durante o período da Idade Média no cenário político e administrativo da sociedade. Dessa 

forma, ela institui que os deficientes são filhos de Deus e dotados de alma, portanto, não 

podem ser abandonadas e são merecedores de um tratamento caridoso (Aranha, 2001; Pessoti, 

1984; ARANHA, 2005). De modo que os conventos ou igrejas passam a acolhê-las em troca 

de pequenos serviços (PESSOTI, 1984). 

 

A partir do século XIV, na Europa, os deficientes mentais começam a ter direito a 

condições favoráveis de vida mediante uma lei, na qual, a primeira delas foi promulgada 

durante o reinado de Eduardo II na Inglaterra. Mas, apesar disso, a eles foram dados 

significados teológicos e religiosos paradoxais, pois ao passo que lhes foram garantidos a 

vida, eles eram vistos por “um eleito de Deus ou uma espécie de expiador de culpas alheias, 

ou um aplacador da cólera divina a receber em lugar da aldeia (...). Muitos chegavam a 

admitir que o deficiente era possuído pelo demônio, o que tornava aconselhável o exorcismo 

com flagelações, para expulsá-lo.” (PESSOTI, 1984, p. 10). 

 

No século XVI, as monarquias e hegemonia religiosa começam a declinar e uma nova 

ordem política, social, econômica começa a se estabelecer. Esse período é conhecido por 

Revolução Burguesa (ARANHA, 2001). Nessa época, a sociedade teve uma nova divisão 

social mediante a formação de estados modernos, na qual os donos dos meios de produção e 

operários tornam-se independentes, vivendo com a venda da força de seu trabalho 

(ARANHA, 2005). 

 

Nesse contexto, os pensamentos filosóficos utilizados para analisar a realidade 

também são modificados (ARANHA, 2005). No que se refere à deficiência, começam a surgir 

novas ideias quanto à organicidade
2
 de sua natureza (ARANHA, 2001). Os médicos Philipus 

Paracelso
3
 e Jerônimo Cardano começaram a reformular a visão teológica que se tinha do 

deficiente a uma visão supersticiosa de que os deficientes eram vítimas das forças sobre-

humanas cósmicas e por isso eles eram dignos de complacência e tratamento médico, sendo, 

feito, portanto, mediante a alquimia, magia e astrologia, que eram métodos iniciantes na 
 
 

 
2 A teoria organicista considera que a deficiência é decorrente de fatores orgânicos, naturais, como modificações 
estruturais no cérebro, e não devido a fatores espirituais, transcendentais (SILVA, 2010; ARANHA, 2005).

 

3 O nome verdadeiro de Philipus Paracelsus era Theophrastus Bombastus voa Hohenhei (PESSOTI, 1984, p. 19).
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medicina, nesse período (PESSOTI, 1984; ARANHA, 2001). Segundo Aranha (2001), o 

primeiro hospital psiquiátrico surgiu nessa época e se proliferou, mas eles não tratavam as 

pessoas, serviam apenas para confiná-las. 

 

No século XVII, com o fortalecimento do modo de produção capitalista, a burguesia 

vai se consolidando no poder e o Estado começa a oferecer educação a fim de preparar mão-

de-obra para os novos modos de produção. Nesse período, a ideia de respeito às diferenças de 

cada indivíduo começou a ser defendida e novas ideias na área da medicina, filosofia e 

educação continuaram sendo produzidas. 

 

Em 1664, se inaugura a postura organista diante da deficiência mental com a obra 

Cerebri Anatome de Thomas Willis. Nela, a deficiência é explicada como sendo uma lesão ou 

disfunção do sistema nervoso central, mas ela não contribuiu para a mudança de pensamento 

das hierarquias religiosas e os donos do poder político econômico (PESSOTI, 1984). 

 

Em 1669, John Locke, em sua obra Essay Concerning Human Understanding, 

revoluciona “as doutrinas então vigentes sobre a mente humana e suas funções abalam de 

modo irreversível o dogmatismo ético cristão” (PESSOTI, 1984, p. 26). Segundo ele, a mente 

humana é como uma página em branco que vai sendo preenchida a partir das experiências 

vividas; e é isso que fundamenta o saber de cada pessoa (PESSOTI, 1984, p. 26). Com isso, as 

pessoas já não podem mais colocar a responsabilidade do cuidado dos deficientes a 

divindades, nem levá-los a fogueira ou as galés em nome da fé e da moral. Segundo Pessoti 

(1984), essa nova ideia ou visão naturalista deveria determinar profundas alterações na 

atuação da sociedade no trato com os deficientes e gerar uma revolução na teoria e na prática 

educacional geral. 

 

Apesar disso, no século XVIII, ainda, mantinham-se a prática de segregação ou 

institucionalização dos deficientes, pois o governo e sua família não se sobrecarregariam com 

seus cuidados e essa realidade só começaria a mudar quando fosse pregada a igualdade de 

direitos (PESSOTI, 1984). Pessoti (1984, p. 31) diz: 

 
Para que a sociedade admita e assuma a tarefa de educar o deficiente será necessário 

algum tempo, até que surja o grande movimento libertário e naturalista e pregar a 

igualdade de direitos entre os homens e a combater a artificialidade dos fins, 

métodos e conteúdos do ensino usual, mesmo que destinado, então, apenas a 
educandos normais. 

 

A partir do século XX, mais precisamente na década de 1960, a institucionalização das 

pessoas com deficiência começou a ser duramente criticada (ARANHA, 2001; ARANHA, 

2005). 
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Diferentes justificativas fundamentavam o interesse da sociedade na desinstitucionalização 

dos deficientes, como a diminuição dos custos do governo e do ônus populacional, 

possibilitando que eles se tornassem produtivos e contribuíssem com o sistema e deixassem 

de ser despesa. Aliado a isso, houve um momento de reflexão sobre os direitos humanos, com 

ênfase nas minorias e os descréditos por parte da academia científica e de diferentes 

categorias de profissionais em relação à institucionalização (ARANHA, 2001; ARANHA, 

2005). 

 

O processo de desinstitucionalização teve o princípio da normalização como suporte, 

pois ele favoreceu o afastamento das pessoas das instituições, provendo programas 

comunitários planejados que pudessem oferecer serviços a elas, ajudando-as a desenvolver um 

padrão de vida o mais próximo possível do que é considerado normal. No entanto, ele 

começou a ser criticado, uma vez que a pessoa deficiente era guiada a modificar-se para se 

adequar à “normalidade”, ou seja, sua individualidade, limitações não eram respeitadas. Essa 

discussão foi ampliada e instaurada a ideia de que a pessoa com deficiência deve ter os 

mesmos direitos daquelas ditas normais. Para isso, a sociedade deve respeitar suas limitações, 

reorganizando-se para não segregar as pessoas com deficiência e dar acesso aos recursos 

disponíveis a todos os cidadãos (ARANHA, 2001; ARANHA, 2005). 

 

 

2.3. JOGOS E SAÚDE 
 

Jogos de computador são jogados por milhões de adultos e adolescentes ao redor do 

mundo. Eles podem variar quanto a metas, interações, complexidade e tecnologia envolvida, 

como, por exemplo, realidade aumentada e realidade virtual (FLEMING et al., 2017). 

 

Segundo Neves, Alves e Gozalez (2016), a compreensão de que os jogos digitais são 

responsáveis por algumas doenças vem sendo modificada, acreditando-se que eles podem ser 

usados como um suporte na área da medicina, nutrição, psicoterapia, psicologia, terapia 

ocupacional, entre outros. A sua utilização baseada em abordagens como jogos sérios
4
 ou 

gamificação
5
 possibilita que a concentração, retenção de informação e aprendizagem, por 

exemplo, sejam melhoradas (MONTE, 2014; FLEMING et al., 2017). 

 

O ato de jogar envolve, segundo Monte (2014), uma diversidade de elementos em 

interação (gestos, luzes, imagens, escritas, inscrições, movimentos do corpo), envolvendo o 
 
 
 

4 Jogos sérios são jogos com propósitos e conteúdos específicos que favorecem a construção de conceitos e a 
estimulação de funções psicomotoras (FLEMING et al., 2014;FLEMING et al., 2017).

  

5 Gamificação é a utilização de elementos de jogos em contextos não relacionados a jogos (DETERDING et al, 
2011; FLEMING et al., 2017).
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jogador e produzindo nele percepções e emoções. Com isso, os canais de comunicação, 

processos inventivos de conhecer se ampliam no ciberespaço. 

 

2.4. ARQUITETURA DE CONTROLE DE SISTEMAS 
 

As arquiteturas de sistemas refere-se à maneira como seus elementos se relacionam 

para que ele possa funcionar. Nas próximas seções serão abordadas algumas arquiteturas de 

controle. 

 

 

2.4.1. Arquitetura cliente servidor 
 

A arquitetura cliente-servidor é constituída de cliente, servidor e uma rede responsável 

pela comunicação entre os módulos de software do sistema (BORRIE, 2004). 

 

Segundo Dulimarta; Jain (1996) e Oluwatosin (2014), o cliente faz as requisições para 

o funcionamento do sistema e o servidor processa os dados requeridos. Esses dados podem vir 

de sensores, câmeras, entre outros dispositivos que fornecem dados de entrada para o sistema. 
 

É interessante notar que, dependendo de como os módulos interagem, um servidor pode ser 

um cliente, se esse processo envia solicitações para outro servidor (DULIMARTA; JAIN, 

1996). 

 

A arquitetura cliente-servidor oferece as seguintes vantagens: o sistema não fica sem 

funcionar se algum de seus módulos apresentarem problemas; é possível utilizar várias 

plataformas de hardware e software para controlar o robô; quando necessário, o sistema pode 

ser melhorado ou reprogramado, como também reusado em outros sistemas (DULIMARTA; 

JAIN, 1996; ANZALONE et al., 2014). Contudo, ele apresenta certa complexidade no 

gerenciamento dos módulos e na comunicação entre eles. 

 

 

2.4.2. Arquitetura baseada em componentes 
 

Um sistema baseado em componentes é desenvolvido a partir de componentes 

previamente existentes (ELER, 2006). Segundo De Souza Gimenes et al. (2000), os 

componentes do sistema consistem em unidades de software independentes. Isso significa que 

eles possuem características e funcionalidades próprias, bem com uma finalidade específica, 

possibilitando certo grau de abstração (FEIJÓ, 2007). 

 

A arquitetura baseada em componentes oferece as seguintes vantagens: o 

desenvolvimento não é complexo, uma vez que é só organizar os componentes de forma 
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lógica; e os componentes do sistema podem ser reusados. Contudo, a abstração do sistema 

dificulta mudanças no sistema. 

 

 

2.4.3. Arquitetura baseada em eventos 
 

A arquitetura baseada em eventos consiste na comunicação entre os componentes do 

sistema por meio de notificações de eventos. Um componente é responsável por notificar um 

evento e outros componentes registram interesse e associam um procedimento ligado a ele 

(SEHRING; GARCIA, 2005). 

 

Quanto às vantagens dessa arquitetura, tem-se que: ela é essencial em sistemas 

reativos, comunicando entradas de usuários e redes; é possível o aumento significativo do 

potencial de reutilização de componentes; há uma melhora na evolução do sistema, podendo 

substituir um componente por outro, adicionar novos eventos sem ignorar outros anteriores. 

Contudo, a programação pode se tornar complexa, devido à dificuldade em sincronizar a 

verificação e depuração dos componentes (SEHRING; GARCIA, 2005). 

 

 

2.4.4. Arquitetura Interação Humano-Robô (IHR) 
 

A arquitetura de Interação Humano Robô (IHR) refere-se a arquiteturas robóticas 

direcionadas à interação de robôs com humanos (ALVES, 2016; KORTENKAMP, 2016). Ela 

parte do paradigma sentir-planejar-agir (SPA) (KORTENKAMP, 2016), na qual o sentir 

refere-se aos dados obtidos dos sensores do robô; o planejar utiliza as informações oriundas 

dos sensores ou banco de dados para determinar a tarefa do robô; e o agir é a execução da 

tarefa (ALVES, 2016). 

 

De modo que se pode ter, com base nele, o paradigma deliberativo, reativo e híbrido. 

No primeiro, as ações acontecem na ordem “Sentir-Planejar-Agir” de maneira que cada fase 

será interdependente entre si, pois a ação só acontece após a deliberação da ação pela fase do 

planejamento, o qual só pode ser concluído com base nas informações que os sensores obtêm 

do mundo externo. No segundo, a fase de planejamento não acontece, o robô simplesmente 

reage aos dados obtidos pelos sensores, de forma que o fluxo de informação se dá no sentido 

“Sentir-Agir”. E no terceiro, a execução do planejamento e o laço reativo (Sentir-Agir) 

ocorrem ao mesmo tempo (ALVES, 2016). 

 

Em relação às limitações, no paradigma deliberativo, o processamento é lento, e, 

devido se ter relações interdependentes entre as fases, o robô pode bloquear, uma vez que ele 
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espera a fase anterior ser concluída para executar a ação seguinte. No reativo é difícil 

desenvolver comportamentos para alcançar longas metas e otimizar o comportamento do 

robô, uma vez que precisaria administrar muitos sensores dentro do sistema robótico 

(KORTENKAMP, 2016). Como o híbrido é um sistema desenvolvido para melhorar as 

limitações contidas nos outros dois paradigmas, ele torna qualquer programação robótica 

viável. 

 

 

3. PROCESSO METODOLÓGICO 
 

O presente trabalho trata de um estudo de desenvolvimento e validação de dispositivo 

lúdico com abordagem quanti-qualitativa. Em relação aos procedimentos metodológicos de 

uma pesquisa do tipo de desenvolvimento, pode-se averiguar que os materiais que abordam o 

tema são poucos e não estão disponíveis gratuitamente. Diante disso, três teses de doutorado, 

uma nacional (ALVES, 2016) e duas internacionais (HAYES, 2016; LEYZBERG, 2014), 

cujas pesquisas eram de desenvolvimento foram estudadas e feita uma análise estrutural com 

o objetivo de entender quais as etapas necessárias para fazer esse tipo de pesquisa. 

 

Com isso, foi observado que a pesquisa de desenvolvimento passa por, no mínimo, 

quatro etapas, que são: descrição, planejamento, execução e validação do projeto. É 

importante destacar que somente uma das três referências citadas não fez uma revisão de 

literatura prévia. Contudo, ela é de fundamental importância para o desenvolvimento do 

trabalho, uma vez que, a partir dela, pode-se conhecer como o tema tem sido abordado, 

desenvolvido, perceber os gargalos da área a ser estudada, entre outros aspectos, de modo que 

se pode adicionar a revisão de literatura como passo inicial de uma pesquisa do tipo 

desenvolvimento. Em seguida, na segunda etapa, o projeto é descrito, evidenciando o que será 

desenvolvido e como a pesquisa será realizada. A terceira etapa consiste na especificação e 

justificativa dos materiais e métodos a serem usados para desenvolver a pesquisa. Na quarta, 

coloca-se o que foi planejado em execução. E, na última, acontece a validação, ou seja, 

examina-se o que foi desenvolvido com precisão ou se faz inferência a partir de pontuações 

estabelecidas (NASCIMENTO, 2012). 

 

Desta feita, as próximas seções trarão as etapas do projeto a ser desenvolvido no 

presente estudo. 
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3.1. REVISÃO SISTEMÁTICA 
 

A realização da revisão sistemática foi baseada nos procedimentos propostos por De 

Almeida Biolchini, et al. (2007) e Kitchenham et al. (2009). O primeiro sugere que o estudo 

aconteça em três etapas: planejamento, execução e análise dos resultados. Na primeira etapa a 

questão central de pesquisa deverá ser especificada, os critérios de inclusão e exclusão da 

busca, e os métodos utilizados para realizar o estudo, e, segundo Kitchenham et al. (2009), 

identificar os critérios de qualidade da busca. Na segunda etapa ocorre a identificação, seleção 

e avaliação dos estudos primários de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

elencados; e, por último, a análise de resultados, que, segundo, Kitchenham et al. (2009), pode 

ser feita na forma de tabela, na qual se colocará, ano da publicação, área de estudo, qualis da 

publicação, entre outros dados importantes. 

 

As próximas seções trarão as especificações de cada etapa utilizada para realizar a 

revisão sistemática do estudo. 

 

3.1.1. Planejamento da revisão 

 

O planejamento da revisão consiste na definição dos objetivos, questão de pesquisa, 

estratégia de busca de estudos primários, os critérios de inclusão, exclusão e de qualidade, 

processo de seleção preliminar, processo de seleção final, avaliação de qualidade dos estudos 

primários, e estratégias de extração e sumarização de resultados. 

 

3.1.2. Objetivos 

 

Foram elencados os seguintes objetivos: 

 

OBJETIVO 1: Compreender como aprendem e vivem as crianças com algum transtorno de 

desenvolvimento cognitivo. 

 

OBJETIVO 2: Identificar como o uso da robótica tem auxiliado no desenvolvimento de 

crianças com transtornos cognitivos. 

 

OBJETIVO 3: Identificar quais processos de saúde mental  tem sido auxiliado pela robótica  

 

OBJETIVO 4: Identificar as tecnologias usadas nos trabalhos. 

 

OBJETIVO 5: Identificar os tipos de intervenções usadas para melhorar os processos 

cognitivos das crianças. 

 

3.1.3. Questões de pesquisa 
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Com base nos objetivos traçados foram definidas uma questão primária e duas 

secundárias, conforme segue: 

 

QUESTÃO PRIMÁRIA (Q1): Como a robótica tem auxiliado no desenvolvimento de 

crianças com algum transtorno de neurodesenvolvimento? 

 

QUESTÃO SECUNDÁRIA 1 (Q2): Quais as abordagens/intervenções usadas nos trabalhos? 

 
 

 

QUESTÃO SECUNDÁRIA 2 (Q3): Quais as tecnologias usadas nos estudos? 

 

Em relação às especificidades das questões, têm-se: 

 

Intervenção: Uso de equipamentos robóticos para auxiliar o desenvolvimento de crianças 

com com algum transtorno cognitivo. 

 

Controle: Leitura e análise de artigos 

 

População: Pessoas com idade entre 1 e 17 anos. 

 

Aplicação: Educação e Saúde Mental 

 

Efeitos: A robótica como meio para favorecer processos cognitivos em crianças.  

 

3.1.4. Estratégia de busca para seleção de estudos primários 
 

As estratégias de busca para a seleção dos estudos se deu a partir do estabelecimento 

das bases de dados, definição das palavras-chaves e operadores lógicos, detalhados a seguir. 

 

Definição das bases de dados: os critérios para a seleção das bases de dados 

utilizadas foram aqueles que abordam temas relacionados com a área de estudo, como 

engenharia, ciência da computação e saúde. 

 

Palavras-chaves: robótica, saúde mental, HRI, robótica socialmente assistiva, 

educação, crianças e transtorno global do desenvolvimento e seus respectivos nomes na 

língua inglesa. 

 

String genérica de busca: foram utilizadas as seguintes strings de busca: robótica 

AND educação, robotic AND education, robótica AND crianças, robotic AND children, 

robótica AND saúde mental, robotic AND mental health, saúde mental AND HRI, mental 



36 
 

 

health AND HRI, Robótica socialmente assistiva, Socially assistive robotic, robótica AND 

transtorno global do desenvolvimento, e robotic AND global development disorder. 

 

Base de dados: foram definidas as bases de dados do IEEE (Instituto de Engenheiros 

Eletricistas e Eletrônicos), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), ACM (Association for 

Computing Machinery – Associação para Máquinas de Informática) e no portal de periódico 

CAPES. 

 

Idioma de estudos primários: foram selecionados apenas estudos na língua 

portuguesa e inglesa. 

 

3.1.5. Critérios e Procedimentos para Seleção de Estudos 

 

Nesta seção são mostrados os critérios (de inclusão, exclusão e qualidade), e os 

procedimentos usados para a seleção dos estudos. 

 

3.1.5.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram definidos para esse trabalho os seguintes critérios de inclusão: 

 

Critério de Inclusão 1: Estudos relacionados ao uso de equipamentos robóticos com 

crianças com algum transtorno cognitivo. 

 

Critério de Inclusão 2: Estudos que mostram o uso de equipamentos robóticos como 

meio para desenvolver habilidades cognitivas, seja social, verbal, ou outras em crianças com 

algum transtorno cognitivo. 

 

Critério de Inclusão 3: Estudos publicados apenas em periódicos no período de 2014 
 

a 2017. 

 

Critério de Inclusão 4: Os participantes da pesquisa estarem entre 1 e 17 anos de 
 

idade. 

 

3.1.5.2. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram definidos para esse trabalho os seguintes critérios de exclusão: 

 

Critério de Exclusão 1: Artigos que não atendem aos critérios de inclusão. 

 

Critério de Exclusão 2: Artigos duplicados, ou seja, o mesmo artigo em base de 

dados diferentes. 
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Critério de Exclusão 3: Artigos que deixam dúvidas quanto ao procedimento 

metodológico, deixando dúvidas em relação a fidedignidade do trabalho. 

 

Critérios de Exclusão 4: Artigos de revisão. 

 

Critérios de Exclusão 5: Artigos na qual os participantes não possuem transtornos 

cognitivos. 

 

3.1.5.3. CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

 

Foram usados os seguintes critérios de qualidade: 

 

Critério de Qualidade 1: Os trabalhos que passaram por validação. 

 

Critério de Qualidade 2: Trabalhos que foram revisados por pares. 

 

3.1.5.4. PROCESSO DE SELEÇÃO PRELIMINAR 

 

A busca dos trabalhos foi realizada utilizando as strings genéricas citadas na Subseção 

3.1.4 (Estratégia de busca para seleção de estudos primários). A seleção prévia dos estudos se 

deu a partir da leitura de seus títulos e resumos, com objetivo de fazer uma análise rápida e 

ver se eles atendem aos critérios de inclusão pré-estabelecidos. Uma vez atendidos, os artigos 

foram arquivados para uma análise a posteriori. 

 

3.1.5.5. PROCESSO DE SELEÇÃO FINAL 

 

Para a seleção final dos estudos, foi realizada uma leitura completa dos artigos pré-

selecionados, buscando respostas para as questões de pesquisa. 

 

3.1.5.6. AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS 

 

A avaliação de qualidade dos estudos primários partiu do atendimento aos critérios de 

inclusão, exclusão e qualidade citados nas subseções 3.1.5.1, 3.1.5.2 e 3.1.5.3. 

 

3.1.5.7. ESTRATÉGIAS DE EXTRAÇÃO E SUMARIZAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Para a extração dos resultados, focou-se em responder as questões suscitadas na 

Subseção 3.1.3 (questões de pesquisa). Já para a sumarização dos resultados, optou-se pelo 

agrupamento das informações em tabelas. 
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3.1.6. Execução da revisão 

 

A revisão sistemática foi realizada conforme o planejamento. Ao todo foram 

encontrados 3.586 trabalhos e pré-selecionados 53 que passaram por uma seleção final e 

foram extraídos seus resultados. 

 

Em todas as bases de dados, utilizou-se o recurso de pesquisa avançada. Durante a 

execução da pesquisa, somente as palavras-chaves “robótica socialmente assistiva” e “socially 

assistive robotic” não foram combinadas. Na base de dados da BVS foram utilizados os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) somente para as palavras “robótica” e “transtorno 

global do desenvolvimento”, porque não se teve nenhum resultado na busca. O descritor 

relativo à primeira palavra corresponde às palavras “robotics” e robótica na língua inglesa e 

portuguesa, respectivamente. Já para a segunda, não se encontrou nenhum descritor relativo a 

“transtorno global do desenvolvimento” na língua inglesa, e na língua portuguesa encontrou-

se “transtornos globais do desenvolvimento infantil”. 

 

Os resultados totais da busca são mostrados na Tabela 1. 
 

 

. 
 

Tabela 1: Resultado total consequente da aplicação das strings definidas na Subseção 3.1.4. nas bases de 

dados IEEE, BVS, Periódico Capes e ACM. 

   Base de dados  
     

Strings IEEE BVS Periódico Capes ACM 

Robótica AND educação - 330 16 - 

Robotic AND education 217 306 166 9 

Robótica AND crianças - 171 6 - 

 45 204 790 3 

Robótica AND children     

Robótica AND saúde mental - 38 2 - 
 
 
 

Robotic AND mental health 5 42 527 -  
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Saúde mental AND HRI - 2 1 - 

Mental health AND HRI - 3 81 - 

Robótica socialmente - - - - 

Socially assistive robotic 3 5 157 - 

Robótica  AND  transtorno  global -0 - - - 

do desenvolvimento     

Robotic AND global development 1 - 124 - 

disorder     

Total 271 1.101 1.870 11 
    

 Fonte: Autoria própria, 2017   

 

O resultado da busca na base de dados da BVS utilizando os DeCS para as palavras 

“robótica” e “transtornos globais do desenvolvimento” em português e inglês são 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Resultado total consequente da aplicação das strings de busca 

correspondentes aos descritores das palavras “robótica” e “transtorno global do 

desenvolvimento”. 
  

Base de dados 
 

 

 String 
BVS   

 Robotics AND children 
118   

 Robotics AND education 
167   

 Robotics AND mental health 
35   

 Robótica AND transtorno global do  
 desenvolvimento infantil 4 

 Robotics AND child development disorders 
9   

 Total 333 

 Fonte: Autoria própria, 2017  
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3.1.6.1. SELEÇÃO PRELIMINAR DOS RESULTADOS 

 

A pré-seleção dos artigos se deu a partir da leitura dos títulos e resumos. Quando se 

percebia um trabalho em potencial, o título, autor e ano de publicação eram colocados no 

excel, de modo que a medida que um título se repetia o programa apontava. Dessa forma foi-

se desconsiderando os trabalhos duplicados nas buscas nas bases de dados seguintes. 

 

As buscas foram realizadas na base de dados do IEEE primeiro, seguida do BVS, 

periódico Capes e ACM. De modo que os trabalhos que se repetiam na busca na base de 

dados seguintes já eram desconsiderados. Então, foram pré-selecionados 7 artigos no IEEE, 

22 na BVS, 19 no periódico Capes, e 0 na ACM. E, por último, a busca na BVS com os 

descritores do DeCS das palavras “robótica” e “transtorno global do desenvolvimento” 

obteve-se mais 5 artigos, totalizando 27 artigos na base de dado da BVS, conforme mostra a 

Tabela 3. 

 
 

Tabela 3: Resultado total consequente da aplicação das strings de busca relativas 

aos descritores das palavras “robótica” e “transtorno global do desenvolvimento” 

 

Base de dados Qtd
6
 de artigos pré-selecionados 

  

IEEE 7 

BVS 27 

Periódico capes 19 

ACM - 

Total 53  
 

Fonte: Autoria própria, 2017 
 

3.1.6.2. SELEÇÃO FINAL DOS TRABALHOS 

 

Para a seleção final foi realizada uma análise a fim de verificar se os trabalhos 

atendem aos objetivos, critérios de inclusão, exclusão e qualidade, e procurar respostas para as 

questões de pesquisa. Dos 53 trabalhos pré-selecionados somente 20 foram selecionados. A 

Tabela 4 mostra a quantidade de artigos selecionados dentre os pré-selecionados em cada base 

de dados. 
 
 
 
 

 
6 Qtd é referente a abreviação da palavra quantidade
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Tabela 4: Quantidade de artigos selecionados dentre os pré-selecionados em cada base de dados. 

 Base de dados Qtd de artigos pré-selecionados Qtd de artigos selecionados 

    

 IEEE 7 2 

 BVS 27 8 

 Periódico capes 19 10 

 ACM - - 

 Total 53 20 

  Fonte: Autoria própria, 2017  
 

Os nomes dos artigos selecionados em cada base de dados são mostrados na Tabela 5. 
 
 

 

Tabela 5: Artigos selecionados nas bases de dados do IEEE, BVS e Periódico capes.  
 

 

 Id
7 

Base de dados Nome do artigo 
    

 1 IEEE Robot-Mediated Imitation Skill Training for Children With Autism 

 2 IEEE Using the Humanoid Robot KASPAR to  Autonomously Play Triadic Games and 
   Facilitate Collaborative Play Among Children With Autism 

 3 Periódico capes Teaching Psychomotor Skills to Autistic Children by Employing a Robotic Training 

   Kit: A Pilot Study 

 4 Periódico capes Tactile Interactions with a Humanoid Robot: Novel Play Scenario Implementations 
   with Children with Autism 

 5 Periódico capes A robot-assisted behavioral intervention system for children with autism spectrum 

   disorders 

 6 Periódico capes Using  a  Humanoid  Robot  to  Elicit  Body  Awareness  and  Appropriate  Physical 
   Interaction in Children with Autism 

 7 Periódico capes Minimalistic toy robot to analyze a scenery of speaker–listener condition in autism 

 8 Periódico capes Are Children with ASD more Prone to Test the Intentions of the Robonova Robot 

   Compared to a Human? 

 9 Periódico capes A low-cost socially assistive robot and robot-assisted intervention for children with 
   autism spectrum disorder: field trials and lessons learned 

 10 BVS Children with Autism Spectrum Disorders Make a Fruit Salad with Probo, the Social 

   Robot: An Interaction Study. 

 11 BVS Brief Report: Development of a Robotic Intervention Platform for Young Children 
   with ASD. 

 12 BVS Pilot  clinical application of an adaptive  robotic  system for  young  children with 

   autism.  
 

7 Id é abreviação adotada para Identificação.
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13 BVS Pilot  clinical application of an adaptive  robotic  system for  young  children with 
  autism. 

14 BVS Can Robotic Interaction Improve Joint Attention Skills? 

15 BVS Integrating   socially  assistive   robotics   into  mental  healthcare   interventions: 

  applications and recommendations for expanded use. 

16 BVS Reversal Learning Task in Children with Autism Spectrum Disorder: A Robot-Based 
  Approach. 

17 BVS Social skills training  for  children with autism spectrum disorder using a robotic 
  behavioral intervention system. 

18 BVS The effects of embodied rhythm and robotic interventions on the spontaneous and 
  responsive verbal communication skills of children with Autism Spectrum Disorder 

  (ASD): A further outcome of a pilot randomized controlled trial. 

19 BVS The  Effects  of  Rhythm  and  Robotic  Interventions  on  the  Imitation/Praxis, 
  Interpersonal Synchrony, and Motor Performance of Children with Autism Spectrum 

  Disorder (ASD): A Pilot Randomized Controlled Trial. 

20 BVS Analysis  of the  use of a robot to  improve  social skills  in children with autism 

  spectrum disorder 

  Fonte: Autoria própria, 2017 
 
 
 

 

3.1.6.3. ANÁLISE DO RESULTADO 

 

Nesta seção serão trazidas as respostas às questões de pesquisa de cada artigo em 

forma de tabela. 

 

As três tabelas seguintes trazem respostas às questões de pesquisa primária, secundária 

1 e secundária 2 mostradas na Subseção 3.1.3. (questões de pesquisa). 

 

 

Tabela 6: Respostas dos artigos à pergunta primária.  
 

Id Q1: Como a robótica tem auxiliado no desenvolvimento de crianças com TGD?   
1 As crianças em autismo se comportaram melhor em tarefas de imitação facilitadas por robôs do que com 

humanos. O desempenho de algumas crianças durante a interação com robôs era melhor do que com 

humanos. 

 

2 O jogo mediado pelo robô mostrou que as crianças com autismo tiveram comportamento social 
melhorado, pois elas se envolveram tanto com o robô como com as outras crianças, na qual participaram 

do jogo. 

 

3 O uso do kit de robótica desenvolvido no trabalho possibilitou o aprendizado das quatro direções, 
desenvolveram o aperto palmar e conseguiram manipular o joystick. De modo que a lateralizarão e 

dependência total das crianças em autismo foram melhoradas.  
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4 O trabalho propõe dois jogos, TS01, chamado “Make it Smile” e TS02 chamado “Follow-me”. Os 

professores e terapeutas envolvidos no trabalho analisaram e chegaram a conclusão que o primeiro jogo 
ajuda as crianças a tomar consciência de causa e efeito e ajuda-as na identificação de algumas expressões 

faciais. Já o segundo ajuda na ampliação do foco e concentração de habilidade das crianças. 

 

5 A partir de um sistema de intervenção comportamental robótica desenvolvido no trabalho, foi possível 
verificar que ele pode ser utilizado com crianças com autismo para desenvolver nelas habilidades sociais. 

 

6 A partir de um robô humanoide foi possível que a criança estivesse em uma interação triádica (ela-robô-

terapeuta) e aprender as partes do corpo humano. 

 

7 O robô InterActor foi programado para reagir a expressão do discurso. Com isso, foi concluído que houve 

melhora nas expressões verbais e emocionais das crianças com autismo, e que ambientes artificiais 
minimalistas podem apoiar o envolvimento de habilidades cognitivas verbais e emocionais processando 

informação. 

 

8 A partir de um jogo de interação diádica síncrona entre criança-robô e criança-humano em situação 

contingente e não contingente, foi possível perceber que as crianças interagiram tanto com o robô como 

com o parceiro humano. Porém, os dados timidamente mostram que as crianças interagem mais com o 

robô. 

 

9 O uso de jogos interativos possibilitou aumentos relativos na fala, comunicação e interação social.  

 
10 Percebeu-se que as crianças faziam mais contato visual com o robô do que com as pessoas envolvidas na 

pesquisa. 

 
11 A partir de um sistema robótico adaptável em malha fechada, pode-se perceber que as crianças interagem 

por mais tempo com o robô do que com uma pessoa. 
 
 

 

12 Crianças com TEA e TD responderam com precisão aos prompts entregues por um robô humanoide e um 
administrador humano. A pesquisa sugeriu que é possível, utilizando um sistema robótico, fazer com que 

a criança olhe para determinado lugar. 

 

13 A partir de aulas de robótica em grupo entre adolescente com ASD e tipicamente em desenvolvimento, 

pode se perceber que houve uma redução da ansiedade social auto relatada em adolescentes altamente 
verbais com ASD, porém não houve melhoria estatisticamente significativa nas habilidades sociais.  

 

14 Com a utilização de um sistema robótico adaptativo para administrar os olhares das crianças com 
autismo, pode-se concluir que elas demonstraram interesse com o robô no interesse das interações. 

 
15 Esse estudo mostrou que as crianças faziam mais contato visual com o robô do que com o parceiro 

humano. 

 

16 Esse estudo mostrou que as crianças faziam mais contato visual com o robô do que com o parceiro 

humano. 

 
17 O estudo concluiu que houve melhorias no contato visual de crianças com autismo e reconhecimento de 

expressões faciais a partir de uma interação entre a criança e o robô. 

 

18 A interação das crianças com o robô por meio de jogos que envolvem partes do corpo, práticas de padrões 

simples e complexos de bateria, e caminhada com letras e formas de rastreamento no chão promoveu 

melhorias no desempenho motor bruto, como coordenação do corpo; e nas habilidades de sincronia 

interpessoais. 

 

19 A partir de jogos de sincronia de todo o corpo e baseados em imitação, foi possível perceber que houve 
verbalização social nas sessões de treinamento.  
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20 A partir de um jogo, no qual a criança deveria se aproximar e se afastar do robô, pode-se perceber em 
algumas crianças que houve verbalização, contato físico, e imitação do robô.  

 

Fonte: Autora, 2017 
 
 

 

Tabela 7: Respostas dos artigos à pergunta secundária 1.  
 

Id (Q2): Quais as abordagens/intervenções usadas nos trabalhos?   
1 Intervenção foi realizada através de atividades de imitação. 

 

2 Jogo diádico/triádico colaborativo entre as crianças em autismo, o robô e/ou um parceiro humano. 

 

3 O terapeuta interagia com a criança para ensiná-la as direções, usando o kit de robótica, e a usar o 
joystick. 

 
4 O jogo TS01 baseou-se em conceitos da terapia não-formal e metodologia de aprendizagem. Já o TS02 

adotou os princípios básicos da “teoria do fluxo”. 

 

5 Intervenção comportamental robótica. 

 

6 Interação do robô com a criança. 

 

7 Interação entre criança-terapeuta e criança-robô 

 

8 Interação entre criança-terapeuta e criança-robô. 

 

9 O uso de jogos interativos possibilitou aumentos relativos na fala, comunicação e interação social.  

 

10 A interação se deu a partir de uma interação lúdica, na qual a criança e o robô iriam fazer uma salada de 
frutas. 

 
11 Foi utilizada a imitação no estudo. O robô espelhava/imitava o comportamento da criança e ela era 

convidada a completar uma série de quatro movimentos motores simples. 
 

 
12 As tarefas para direcionar o olhar da criança foram apresentadas pelo administrador e o robô humanoide. 

Em seguida, o sistema tomava decisões com base em protocolos hierárquicos. 
 

 

13 A intervenção utilizada foi baseada em compartilhar interesse da robótica entre participantes. 

 

14 As interações se deram a partir de jogos. 

 

15 As crianças iriam fazer uma “salada de frutas” junto ao robô e um parceiro humano. 

 

16 As crianças foram orientadas pelo robô e por um humano a realizar uma tarefa de aprendizagem de 
reversão. 

 

17 Foi utilizado o protocolo de ensaio discreto, no qual o robô fornecia um estímulo antecedente, esperava 
uma resposta aceitável da criança, e fornecia um estímulo consequente; e o reforço positivo. 

 

 

18 Utilizou – se a análise de comportamento aplicada como intervenção (ABA). 

 

19 Utilizou-se intervenção baseada no movimento.  
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20 A intervenção utilizada foi baseada em um jogo explicado por uma pessoa. 

Fonte: Autora, 2017 

  

3.1.7. . Considerações finais 

 

Mediante os dados obtidos durante a revisão sistemática, foi possível perceber que 

apenas o autismo tem sido trabalhado. Os resultados das pesquisas apontam para a 

possibilidade de utilizar robôs como recurso a ser utilizado por profissionais da saúde em seus 

fazeres com crianças com transtornos cognitivos. Caso as metodologias de utilização dessas 

tecnologias sejam bem planejadas, as crianças conseguem desenvolver habilidades sociais e 

verbais por exemplo. 

 

 

3.2. DESCRIÇÃO DA PESQUISA 
 

A pesquisa consiste no desenvolvimento de um dispositivo lúdico para ser utilizado 

por profissionais da saúde mental em seu fazeres com as crianças com  transtornos cognitivos. 

Ele foi utilizado pelas crianças para o controle de um jogo de computador. Sua validação foi 

realizada por meio de especialistas, seguindo a metodologia TAM. 

 

 

3.3. PLANEJAMENTO DOS MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A seguir serão explicados os materiais e equipamentos que foram utilizados na 

pesquisa. 

 

 

3.3.1. O dispositivo lúdico 
 

O dispositivo lúdico é mostrado na Figura 1. Ele consiste em três plataformas de 

madeira sensíveis ao toque que permite o controle de um jogo de computador ao serem 

pressionadas. 
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Fonte: Autora, 2018 
 
 
 
 
 

3.3.2. Hardware 
 

Quanto ao Hardware, têm-se sensores de toque embaixo de cada uma das plataformas 

de madeira conectados a uma placa Arduino Leonardo. 

 

Figura 2: Disposição dos sensores de toque na plataforma do dispositivo. 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 
 

 

A placa Arduino Leonardo é responsável por viabilizar a comunicação entre as 

plataformas e o jogo no computador, pois ele possui a conexão USB integrada, permitindo 

que ele atue como dispositivos de interface humana, podendo, dessa forma, er utilizado como 

um mouse ou teclado quando conectado ao computador. 

(<https://www.arduino.cc/en/Main/Arduino_BoardLeonardo> Acesso: 30/08/2018). Os 

sensores de cada plataforma estão conectados a uma porta de entrada específica da placa. 

Figura 1: Dispositivo lúdico 

desenvolvido. 
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Quando uma das delas é pressionada, a placa recebe a informação de qual plataforma foi 

acionada e informa ao computador por meio de um cabo USB. 

 

Cada plataforma é relativa à direção do movimento do avatar dentro do jogo, ou seja, 

se a placa com a seta apontando para a direita for pressionada, o avatar irá se movimentar para 

direita, se a placa com a seta apontando para a esquerda for pressionada, o avatar irá se 

movimentar para a esquerda, e assim por diante. 
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3.3.3. O software 
 

O sistema do dispositivo computacional foi desenvolvido utilizando duas plataformas 

de desenvolvimento open-source
8
, o Scratch e Arduino. Na primeira foi desenvolvido o jogo 

que é controlado pelo dispositivo lúdico. A segunda foi usada somente para mediar a 

comunicação entre as plataformas e o Scratch. 

 

A comunicação entre o Arduino Leonardo e o Scratch foi realizada, configurando os 

sensores de toque de cada plataforma do dispositivo para as teclas “a”,”b”,”c” e “d” do 

teclado do computador. Então, sempre que a placa configurada com a tecla “a” for 

pressionada, ela será digitada no computador. A programação ficou da seguinte forma: 

 

#include <Keyboard.h> 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

   

  pinMode(A0, INPUT); 

  pinMode(A1, INPUT); 

  pinMode(A2, INPUT); 

  pinMode(A3, INPUT); 

 

  Keyboard.begin(); 

} 

 

void loop() { 

  int a = digitalRead(A0); 

  if(a==HIGH) { 

    Keyboard.press('a'); 

    delay(200); 

    Keyboard.releaseAll(); 

    while(a==HIGH){ 

      a = digitalRead(A0); 

      delay(150);   

    } 

  } 

  int b = digitalRead(A1); 

  if(b==HIGH) { 

    Keyboard.press('b'); 

    delay(200); 
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    Keyboard.releaseAll(); 

    while(b==HIGH){ 

      b = digitalRead(A1); 

      delay(150);   

    } 

  } 

  int c = digitalRead(A2); 

  if(c==HIGH) { 

    Keyboard.press('c'); 

    delay(200); 

    Keyboard.releaseAll(); 

    while(c==HIGH){ 

      c = digitalRead(A2); 

      delay(150);   

    } 

  } 

  int d = digitalRead(A3); 

  if(d==HIGH) { 

    Keyboard.press('d'); 

    delay(200); 

    Keyboard.releaseAll(); 

    while(d==HIGH){ 

      d = digitalRead(A3); 

      delay(150);   

    } 

  } 

  delay(100); 

} 

 

A programação no Scratch foi desenvolvida a partir dessa configuração. A 

movimentação do avatar (esquerda, direita, cima e baixo), corresponde a uma letra do teclado. 

Quando a plataforma configurada com a letra “d” for pressionada o avatar se movimenta pra 

cima, se for a letra “c”, “a” ou “b” ele irá para baixo, esquerda e direita respectivamente. A 

Figura 2, mostra como foi realizado. 
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Figura 3: Recorte do código das plataformas do dispositivo. 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

 

 

3.3.4. O jogo 
 

O jogo possui onze fases e não possui som. Seu objetivo é levar o avatar, chamado 

Mega, até o espaço vermelho. A Figura 2 mostra as telas de todas as fases do jogo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autora, 2018 
 

 

Figura 4: Todas as fases do jogo. 



51 
 

Sempre que Mega tocar na linha vermelha, ele volta para posição inicial. As ações do 

jogo são dadas pelas plataformas de madeira. Dessa forma, é necessário que a criança pise ou 

pule em uma delas para que o avatar se mova. 
 
 
 
 
 
 
 

8
 O termo open-source refere-se a softwares que não precisam de licenças para serem utilizados. 
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3.3.5. Arquitetura do sistema 
 

A arquitetura do sistema consiste de uma arquitetura de Interação Humano Robô (IHR) 

no paradigma reativo simples, pois sempre que os sensores da plataforma forem ativados, o 

avatar do jogo move-se em uma direção. 

 

 

3.4. VALIDAÇÃO DO DISPOSITIVO LÚDICO 
 

A validação do dispositivo lúdico foi realizada mediante especialistas na área da 

educação e saúde mental que trabalham com crianças com algum transtorno de 

desenvolvimento cognitivo. Após mostrar como o dispositivo lúdico funciona e eles o 

utilizarem com um jogo, um questionário foi aplicado. 

 

O questionário (apresentado no apêndice), contendo nove questões objetivas e duas 

subjetivas, foi desenvolvido utilizando a metodologia TAM (Technology Acceptance Model). 

Ela fundamenta-se na utilidade percebida da tecnologia, ou seja, a melhoria que ela trará ao 

usuário, e sua facilidade de uso, e possui os seguintes objetivos: (i) modelar a aceitação do 

usuário da tecnologia, (ii) fornecer uma explicação dos determinantes da aceitação da 

tecnologia, e (iii) fornecer uma base para traçar o impacto de fatores externos sobre crenças, 

atitudes e intenções internas (DAVIS, 1989). Portanto, suas questões foram divididas em 

blocos de perguntas que referem-se à facilidade de uso, utilidade percebida, atitude em 

relação, e intenção comportamental de uso. 

 

O questionário foi aplicado a sete profissionais que trabalham diretamente com saúde 

mental, sendo três professores de robótica, um professor do curso de ciência da computação, 

uma pedagoga, uma psicopedagoga e uma professora de educação especial. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 

4.1. AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
 

Em relação à dimensão de facilidade de uso do dispositivo lúdico, foram realizadas 

três perguntas. Uma referente à facilidade de montagem do aparato e as outras sobre a 

utilização dele pelas crianças: se elas aprendem a utilizá-lo com facilidade e se necessitam de 

muito esforço. 72% dos profissionais entrevistados concordaram totalmente que é fácil montar 

o aparato, 14% concordaram parcialmente e 14% discordaram parcialmente dessa afirmação. 

71% concordaram totalmente que as crianças aprendem a utilizar o dispositivo  
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com facilidade e 29% discordaram parcialmente. E quanto ao esforço empregado na utilização 

do dispositivo, 29% concordaram totalmente que é necessário certo esforço, seja físico, uma 

vez que as crianças movimentam todo o corpo quando estão jogando, seja pelo esforço mental 

em administrar todas as ações necessárias para o jogo; 14% concordaram parcialmente, pois 

algumas crianças empregaram mais esforço que outras; 29% discordaram parcialmente e 28% 

discordaram totalmente. Os Gráficos 1, 2 e 3 mostram esses resultados. 

 

 
  

 

É fácil montar o Dispositivo Lúdico (DL) 

e conectá-lo ao jogo. 
 

 
Discordo  

Parcialmente 
14% 

 
Concordo  

Parcialmente 

Concordo 
14% 

Totalmente 
72% 

 
 
 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

 

  

 

As crianças aprendem com facilidade a usar o 

DL e a jogar. 
 
 
 
 

Concordo  
Parcialmente 

29% 
 

Concordo  
Totalmente 

71% 
 
 
 

 

Fonte: Autora, 2018 

Gráfico 1: Porcentagem das respostas referente à questão um do questionário 

aplicado aos profissionais. 

Gráfico 2: Porcentagem das respostas referente à questão dois do questionário 

aplicado aos profissionais 
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O DL juntamente com o jogo requer muito 

esforço para ser utilizado. 
 
 

 

Concordo 
Discordo 

Totalmente 
Totalmente 

29% 
28% 

 

Concordo 
Discordo 

Parcialmente 

Parcialmente 29% 
14% 

 
 
 

Fonte: Autora, 2018 
 
 

 

Quanto à utilidade percebida do dispositivo, 100% dos entrevistados concordaram 

totalmente que ele pode ser usado em intervenções com crianças com autismo, mas alguns 

colocaram restrições em relação a crianças com autismo severo, pois possa ser que ela não se 

interesse pela utilização do dispositivo e a intervenção com esse aparato fique inviabilizada. 

Em relação à sua utilização por crianças que vivam em qualquer circunstância de sofrimento, 

57% concordaram totalmente que é possível a essas crianças utilizarem o dispositivo; 14% 

concordaram parcialmente, 14% ficaram neutros, e 15% discordaram totalmente, uma vez que 

não é possível crianças com limitação física utilizar o aparato, conforme mostra o Gráfico 4. 

Gráfico 3: Porcentagem das respostas referente à questão três do questionário 

aplicado aos profissionais. 
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O DL pode ser usado por crianças que vivem em 

qualquer circunstância de sofrimento ou não. 
 

Discordo  
Totalmente 

15% 
 

 
Neutro 

Concordo 14% 
Totalmente 

57% 
 

Concordo  
Parcialmente 

14% 

 
 
 

Fonte: Autora, 2018 

 

A Tabela 8 mostra a respostas dos especialistas quanto à dificuldade no uso do 

dispositivo pela criança e pelo profissional. 

 
Tabela 8: Respostas dos especialistas referentes às dificuldades de utilização do dispositivo lúdico. 
 

Especialista 
Quais as possíveis dificuldades de utilização do DL pelas crianças e pelo 

profissional?  

 Fazer a placa comunicar com o computador da forma correta- profissional  
A Crianças com dificuldades físicas. Se a criança for muito leve, algumas vezes 

os sensores não são ativados. 

 
As principais dificuldades foram a montagem das placas, além da maneira de 
acionar os dispositivos para que o boneco andasse. Foi necessário muita força 

 
B para que ele andasse.  

Para os profissionais, acredito que a montagem das placas não seja trivial, 
principalmente para quem não é da área da computação. 

 

De acordo com o uso, pude perceber que uma dificuldade a ser citada seria a 
possibilidade de algum fio ligado às placas ser desconectado, devido ao 
movimento das crianças. Fora isso, o dispositivo não apresenta maiores 
dificuldades ou empecilhos. 

 

Crianças – as placas não tem muito sensibilidade. Com isso, a criança pode  
C pensar que o avatar não se moveu por falha dela e ela pode se  

irritar. Profissionais – nenhuma dificuldade  
 

Para o profissional seria a disponibilidade de computador.  
E O desafio para a criança seria, apenas, o momento inicial, ou seja, ela aceitar a 

abordagem do mediador para que venha a participar do jogo. 

 
F Profissional – nenhuma  

Gráfico 4: Porcentagem das respostas referente à questão cinco do questionário 

aplicado aos profissionais. 
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Crianças – um pouco de concentração porque, dependendo do nível do 
autismo, a criança poderá não querer interagir.  

 

Pelo profissional nenhuma. Mas pelas crianças, antes do jogo, a lateralidade  
G deve ser trabalhada, como preparação para o jogo, ou seja, ela deve ter os percussores 

antes do início.  
 

Fonte: Autoria própria, 2018 
 

 

No que se refere à dimensão da atitude em relação ao dispositivo, foram feitas quatro 

perguntas. A primeira relacionada à possibilidade de uso do dispositivo como auxílio no 

processo de aprendizagem das crianças; a segunda referente a forma de controle do jogo; a 

terceira, de caráter subjetivo, concernente às habilidades possíveis de serem desenvolvidas 

pelas crianças; e a quarta quanto à recomendação a outros profissionais. 100% dos 

entrevistados concordaram totalmente que o dispositivo pode ser utilizado em processos de 

ensino-aprendizagem e que recomendaria sim sua utilização a outros profissionais. 72% 

discordaram totalmente que a forma de controle do jogo não dificulta o interesse da criança 

em jogar, 14% se mantiveram neutros nessa questão, e 14% concordaram parcialmente. 

 

O Gráfico 5 apresenta os resultados das repostas. Quanto às possíveis habilidades que 

as crianças poderiam desenvolver com a utilização do dispositivo, houve uma convergência 

nas respostas dos especialistas, a Tabela 9 mostra suas respostas. 

 
Tabela 9: Respostas dos especialistas referente às possíveis habilidades de serem desenvolvidas pelas crianças 

com a utilização do dispositivo.  
 

Especialista 
Quais habilidades podem ser favorecidas com a utilização do DL por uma 

criança?  

 Percepção  do  espaço,  identificação  dos  comandos  (botões),  a  relação  dos 
A botões com o deslocamento do Avatar na tela, concentração, equilíbrio.  

 

Habilidades como: resistência muscular; atenção; pensamento lógico; 

1. agilidade em pensar; trabalho em equipe 

 
De acordo com o uso, pude perceber que uma dificuldade a ser citada seria a 
possibilidade de algum fio ligado às placas ser desconectado, devido ao 
movimento das crianças. Fora isso, o dispositivo não apresenta maiores 
dificuldades ou empecilhos. 

 
Crianças – as placas não tem muito sensibilidade. Com isso, a criança pode  

pensar que o avatar não se moveu por falha dela e ela pode se  rritar. 

Profissionais – nenhuma dificuldade. 

 
2. Percepção visual e espacial, concentração, equilíbrio, agilidade, coordenação 

motora ampla, de uma maneira mais específica aos membros inferiores, e  
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  lateralidade. Em caso de adicionar o tempo para a finalização do jogo, a 

  percepção temporal é trabalhada. 

   

  As  crianças  podem  trabalhar  a  percepção  temporal  e  visual,  lateralidade, 
 F concentração, noção de espaço. 

   

 
G 

Atenção, concentração, lateralidade, coordenação motora grossa. 
  

   

  Fonte: Autora, 2018 
 

Por último, relacionado à intenção comportamental de uso, os especialistas foram 

unânimes em dizer que pretendiam utilizar o dispositivo lúdico em suas atividades com 

crianças com autismo. 

 

 

4.2. OFICINANDO COM O DISPOSITIVO LÚDICO 
 
 
 

4.2.1. Aspectos éticos 

 
 

A instituição, na qual parte da pesquisa foi desenvolvida, foi o CAPSi. Como ele está 

sob responsabilidade da Secretaria da Saúde de Mossoró-RN, foi solicitado sua anuência para 

que o projeto pudesse ser avaliado pelo Comitê de Ética. Para isso, foi necessário explicar os 

critérios éticos que seriam utilizados durante a pesquisa por meio da escrita do projeto. A 

partir disso, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética, sendo aprovado a posteriori no dia 

15/06/18 com o seguinte número do parecer: 2.716.863, dando-se, assim, início a pesquisa em 

campo. 

 

 

4.2.2. A experiência 
 

O jogo e o dispositivo lúdico compuseram uma das oficinas do projeto Oficinando em 

Rede da Ufersa. Ela foi realizada no dia 20/07/2018 no período da tarde e teve duração de 

duas horas. 

 

Dentre as quatro crianças presentes, apenas três participaram da oficina, Marina 

diagnosticada com TEA, Paulo criança com transtorno psicótico agudo e Jonas– 

diagnosticado com déficit de atenção, a Lúcia- diagnosticada com TEA - preferiu ficar 

jogando no computador (nomes dado de maneira aleatória). 

 

No início da oficina, a profissional junto com os oficineiros mostrou o dispositivo às 

crianças e perguntaram se alguém queria utilizá-lo. Paulo foi o primeiro a mostrar interesse. A 

ele foi explicado o funcionamento do jogo. Ele teve dificuldade em pisar/pular nas 
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plataformas, pois não mostrava ter muito equilíbrio, ficando temeroso em cair. Então, ele 

procurou ajuda de um dos oficineiros, na qual deu-lhe a mão para que ele sentisse segurança e 

pudesse brincar. Ele jogou várias vezes e, com a mediação do profissional presente e dos 

oficineiros, ele conseguiu utilizar o brinquedo sozinho e concluir todas as fases do jogo. 

 

Jonas demonstrou interesse pela utilização do dispositivo lúdico após ver Paulo 

brincando. Ele mostrou dificuldade apenas em levar o avatar Mega até o espaço vermelho, ou 

seja, na parte lógica do jogo. No entanto, ele conseguiu concluir todas as fases e o fez mais de 

uma vez. 

 

Semelhante a Jonas, Marina se interessou pelo jogo depois de ver as outras crianças 

brincarem. Ela ouviu a explicação de como o dispositivo e o jogo funcionava. Quando ele 

teve dificuldade durante o jogo, ele foi guiado pelo profissional presente na oficina e os 

oficineiros. Dessa forma, ele também conseguiu concluir todas as fases do jogo. Diferente das 

outras crianças, ele não quis jogar mais de uma vez, mas se o jogo tivesse mais fases, com 

certeza, ele teria interagido por mais tempo. 

 

A Figura 3 mostra momentos da oficina em que as crianças utilizaram o dispositivo 
 

lúdico. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autora, 2018 

Figura 5: Fotos de momentos das crianças utilizando o dispositivo lúdico. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

5.1. QUESTÃO DE PESQUISA E RESULTADOS 
 

O objetivo do trabalho foi desenvolver uma tecnologia que servisse como mediadora 

nos processos de desenvolvimento de crianças com algum transtorno de desenvolvimento 

cognitivo. 

 

O resultado final foi a construção de um dispositivo lúdico composto de três placas de 

madeira sensíveis ao toque que se comunicam com o computador e permite o controle de um 

jogo. 

 

 

5.2. LIMITAÇÕES 
 

Como limitação, o dispositivo lúdico apresenta: (i) a disposição dos fios utilizados na 

conexão das placas após elas serem montadas, pois eles não ficam organizados, podendo 

causar alguma situação indesejada, uma vez que não ficam escondidos, e (ii) a 

impossibilidade dele ser utilizado por crianças que apresentam limitação física nos membros 

inferiores. 

 

 

5.3. TRABALHOS FUTUROS 
 

O dispositivo lúdico permite uma flexibilidade em sua utilização, pois ele pode ser 

usado com outros jogos e com isso é possível trabalhar questões específicas, como temas 

relacionados ao ensino regular de maneira divertida. 

 

Então, como trabalho futuro, pode-se ter: (i) o desenvolvimento de novos jogos que 

possam ser utilizados com o dispositivo lúdico; (ii) estudar se a utilização desse tipo de 

tecnologia em ambiente escolar facilita o processo de inclusão de crianças com algum 

transtorno de desenvolvimento cognitivo; e (iii) estudar como se dá o processo de 

aprendizagem pelas crianças a partir da utilização do dispositivo. 

 

 

5.4. CONCLUSÃO 
 

O dispositivo lúdico desenvolvido pode ser utilizado como potencializador das 

habilidades de crianças, como: (i) raciocínio lógico, pois seu funcionamento requer que a 

criança associe cada plataforma que estava no chão com a direção que o avatar do jogo iria se 

mover, além de saber as quantidades certas de pulos sobre cada uma das plataformas para 
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avançar uma fase; (ii) equilíbrio, parte motora, uma vez que a criança precisava pular para 

subir e descer na plataforma; e (iii) interação, pois elas ouviram as instruções do jogo e as 

sugestões do profissional, quando estavam com dificuldades durante algum momento em que 

elas estavam jogando. 

Ele pode, ainda, ser utilizado com outros jogos que podem ser desenvolvidos no Scratch ou 

em outra plataforma de desenvolvimento para promover habilidades outras de crianças, 

adultos ou idosos. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO PARA VALIDAÇÃO DO DISPOSITIVO LÚDICO 

PARA CRIANÇAS COM AUTISMO FEITO POR ESPECIALISTAS  

Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA 

 

Programa de Pós-Graduação em Cognição, Tecnologias e Instituições 
 

Avaliação de Dispositivo Lúdico para Apoiar a Aprendizagem de Crianças com Autismo 
 

(Por favor preencha em letra de forma bem legível todos os dados abaixo) 
 

Data: ___/___/_____ 
 

Atuação Profissional: ___________________________________________________ 
 

Facilidade de Uso:  

 

1. É fácil montar o Dispositivo Lúdico (DL) e conectá-lo ao jogo. 
 

Discordo Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente parcialmente  parcialmente totalmente 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
      

 
 

 

2. As crianças aprendem com facilidade a usar o DL e a jogar.  
 

Discordo Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente parcialmente  parcialmente totalmente 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
      

 
 

 

3. O DL juntamente com o jogo requer muito esforço para ser utilizado.  
 

Discordo Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente parcialmente  parcialmente totalmente 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
     

 

 

Utilidade Percebida  

 

4. O DL pode ser utilizado na intervenção de crianças com autismo. 
 

Discordo Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente parcialmente  parcialmente totalmente 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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5. O DL pode ser usado por crianças que vivem em qualquer circunstância de 
sofrimento ou não. 

 

Discordo Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente parcialmente  parcialmente totalmente 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
      

 

 

6. Quais as possíveis dificuldades de utilização do DL pelas crianças e pelo 
profissional?  

 
 
 
 
 
 
 

 

Atitude em Relação  

 

7. O DL pode ser utilizado como auxílio no processo de aprendizagem. 
 

Discordo Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente parcialmente  parcialmente totalmente 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
      

 

 

8. A maneira como o jogo é controlado dificulta o interesse da criança em 
jogar.  

Discordo Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente parcialmente  parcialmente totalmente 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
      

 

 

9. Que habilidades podem ser favorecidas com a utilização do DL por 
uma criança? 

 
 
 
 
 
 
 

 

10. Você recomendaria a utilização do DL à outros profissionais que atuam 
na saúde mental?  

Sim Não 

( ) ( ) 
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Intenção Comportamental de Uso  

 

11. Pretende utilizar o DL em suas atividades com crianças com autismo? 
 

Sim Não 

( ) ( ) 

   
 


