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DEFINIÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS 

 

Amaurose – o mesmo que cegueira, especialmente aquela que ocorre sem alterações nos 

olhos, como as decorrentes de lesões cerebrais. 

 

Desempenho locomotor - capacidade do sujeito se locomover (andar) 

satisfatoriamente de forma autônoma (sozinho) em espaços externo e interno. 

 

Dispositivo de substituição visuo/tátil - dispositivo que utiliza as informações captadas 

por uma determinada modalidade sensorial para desempenhar funções comumente 

exercidas por uma outra. Na presente pesquisa, a estimulação tátil (modalidade 

proximal) fornecida pelo dispositivo de substituição sensorial visuo/tátil, RT, possibilita 

que sujeitos privados de visão acessem estímulos espaciais distais, naturalmente 

captados pela modalidade visual (distal). 

 

Modalidades sensoriais – sistemas de captação sensorial. 

 

Obstáculos distais – obstáculos que se encontram à certa distância do corpo do sujeito, 

no caso da pesquisa, à 80 cm a 1 m. de distância. 
 

Percepção - função que produz conhecimento através da associação contextualizada de 

diferentes sensações  

 

Espaço extra-pessoal - Espaço que está além do alcance dos membros do sujeito. 

 

Espaço peri-pessoal - espaço que está dentro do alcance corporal do sujeito. 

 Esta representação também recebe o nome de espaço pessoal. Às representações 

neuronais da superfície corporal e das relações que o corpo estabelece com o espaço 

circundante dá-se os nomes de espaços peri e extrapessoal, sendo o primeiro o espaço 

imediatamente ao redor do corpo podendo, portanto ser alcançado pelo membro 

superior estendido e o segundo o espaço que está além desse alcance. 

 

IDATE - desenvolvido por Spielberger, C. D.; Gorsuch, R.L. & Lushene, R.E. (1970) e 

traduzido e adaptado para o Brasil por Biaggio A.M.B. e Natalício, L. (1979), o 
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Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) é um instrumento de auto 

preenchimento que quantifica o estado e o traço da ansiedade através de duas escalas: o 

(IDATE-E) e o (IDATE-T). Tendo como base as definições de Cattell & Scheier 

(1961), a escala Ansiedade-Traço ou AT quantifica a ansiedade como aspecto 

permanente da personalidade, ou seja, o quanto ansioso constitucionalmente o sujeito é, 

enquanto que a escala Ansiedade-Estado ou AE, mais pontual e específica, a quantifica 

como manifestação esporádica e transitória, ansiedade que o indivíduo experimenta 

frente a determinadas situações.   

 

Tecnologia Assistiva – área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 

engloba 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. 
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RESUMO 

 

 Esta pesquisa tem como finalidade avaliar a eficácia do Radar Tátil (RT), 
dispositivo de substituição sensorial, elaborado na Universidade de Tóquio e testado por 
pesquisadores da França e do Brasil. O Radar Tátil foi criado para possibilitar, através 
da detecção de obstáculos distais no espaço externo, a locomoção autônoma de 
deficientes visuais. O dispositivo utilizado nesta pesquisa tem o formato de faixa de 
cabeça. Nela encontram-se cinco receptores que captam, por estimulação tátil, os 
estímulos presentes no espaço circundante. Procedimento: Registrou-se em filmes 
individuais desempenho locomotor de 37 cegos adultos (20 precoces e 17 tardios) de 
ambos os sexos, usuários de bengala branca, portando exclusivamente o RT ou a 
bengala branca, em ambiente experimental fechado (dois corredores do IBC com 21 
metros de comprimento e 2 metros e 70 cm. de largura sendo, um, mobiliado com sete 
obstáculos aéreos). Foram realizados sete testes experimentais, sendo que durante os 
seis primeiros os cegos portaram exclusivamente o RT e no sétimo, com o RT desligado 
ainda na cabeça, utilizaram apenas a bengala branca como dispositivo locomotor 
auxiliar. O conteúdo dos filmes dos dois últimos testes locomotores (testes 6 e 7) de 
cada um dos 37 sujeitos foi exibido para dez avaliadores que reproduziram 
graficamente, em folhas/ mapas, o trajeto locomotor de cada um dos cegos, levando em 
conta os seguintes parâmetros: 1- desempenho locomotor retilíneo, 2- capacidade de 
detecção e antecipação de obstáculos 3- postura corporal e 4- a qualidade hesitante ou 
não hesitante do andar, nas duas diferentes condições locomotoras testadas: 1- com o 
auxílio do dispositivo de substituição sensorial, RT e 2- com o auxílio da bengala 
branca. A análise estatística apontou que todos os cegos apresentaram melhora 
significativa na capacidade de detecção e antecipação de obstáculos durante o teste 
locomotor portando dispositivo de substituição sensorial, RT. 

 

Palavras-chaves: dispositivo de substituição sensorial, deficientes visuais, locomoção 

autonoma e independente. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to evaluate the effectiveness of Tactile Radar (RT), sensory 

substitution device, developed at Tokyo University and tested by researchers from 

France and Brazil. Tactile Radar (Radar Tátil) was created to allow, by detecting 

obstacles in the distal outer space, autonomous locomotion of the visually impaired. The 

device used in this research is shaped headband. In it are five receptors that capture, for 

tactile stimulation, the stimuli present in the surrounding area. Procedure: It was 

recorded on film the individual performance  37 adults locomotor blind (20 early and 

late 17) of both sexes, white cane users, carrying only the RT or white cane in closed 

experimental environment (two runners IBC with 21 meters long and 2 meters and 70 

cm. width being one, furnished with seven overhead obstacles). Were performed seven 

experimental tests, and during the first six blind ported only the RT and the seventh, 

with RT off still on head, the white cane used only as a device locomotor Auxiliary. The 

content of the films of the last two tests of locomotor (Tests 6 and 7) of each of 37 

subjects was shown to ten evaluators reproduced graphically in sheets / maps, the path 

locomotor each of the blind, taking into account the following parameters: 1 - straight 

locomotor performance, 2 - ability to detection and anticipation of obstacles 3 - body 

posture and 4 - quality hesitant hesitantly or not the floor, in two different locomotor 

testing conditions: 1 - with the aid of the device sensory substitution, RT and 2 - with 

the help of the white cane. The Statistical analysis showed that all the blind showed 

improvement significant ability to detect and anticipate obstacles in the locomotor test 

bearing replacement device sensory RT.  
 

 

 

Key words: sensory substitution device, visually impaired, mobility autonomous and 

independent.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

  

  A presente pesquisa representa um desdobramento da parcela brasileira de 

uma pesquisa internacional que tem como finalidade avaliar a eficácia, em curto prazo, 

de dispositivo de substituição sensorial, Radar Tátil (RT). 

 Dá-se o nome de dispositivo de substituição sensorial a tecnologia assistiva 

que objetiva ajudar deficientes visuais a perceberem por meio das modalidades 

sensoriais remanescentes, no caso a modalidade proximal tátil, estímulos espaciais 

distais, naturalmente captados por modalidades sensoriais faltantes, no caso a visual. 

Considerando-se o poder espacial da captação distal e simultânea que caracteriza a 

modalidade visual, deduz-se a importância da visão para o desempenho locomotor 

independente e seguro. Nesta ocasião apresenta-se, resumidamente, o modelo 

metodológico que permitiu inferir-se a eficácia do dispositivo de substituição sensorial, 

Radar Tátil (RT) elaborado na Universidade de Tóquio pelo professor Álvaro 

Cassinelli, no desempenho locomotor de indivíduos cegos em ambiente experimental 

fechado. Na presente versão, o dispositivo de substituição sensorial Radar Tátil (RT) 

adquire a forma de faixa de cabeça na qual estão distribuídos cinco módulos idênticos, 

cada um abrigando um telêmetro infravermelho. Três módulos sobrepõem-se à região 

crânio frontal e dois outros, às regiões temporais. Sempre que os telêmetros detectam 

algum obstáculo no espaço externo, os módulos vibram estimulando a região da pele 

sobre a qual estão colocados. Desta forma, tal como micro-bengalas ou pêlos artificiais 

de longo alcance, eles informam ao deficiente visual, de forma rápida, na distância de 

aproximadamente 80 cm, a direção e a proximidade na qual se encontram os obstáculos 

a serem evitados. 

 

1.1. TEMA 

 

 Dispositivo de substituição sensorial visuo/tátil 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

 Segundo Imbiriba, Joffily, Rodrigues e Vargas (2010), para agir eficientemente 

no mundo, o sistema nervoso necessita não só detectar e localizar estímulos no espaço 
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extra-pessoal como também manter a forma e a postura corporal adequadas ao espaço 

peri-pessoal. Enquanto que a maioria das ações executadas no espaço peri-pessoal 

pressupõe atividades sensoriais multimodais, inclusive as proximais, as ações que 

ocorrem no espaço extra-pessoal pressupõem, sobretudo, atividades sensoriais modais 

distais, mais especificamente, a visual. 

Para obter desempenho locomotor seguro e independente os homens contam, 

com a informação distal que a visão lhes oferece. Embora a maioria dos deficientes 

visuais, para locomoverem-se sozinhos, contem com o auxílio da bengala branca 

(dispositivo locomotor de caráter tátil), a segurança e a independência proporcionada 

por este dispositivo não se compara à abrangência espacial distal que a modalidade 

sensorial visual oferece. 

Levando-se em conta a variedade dos obstáculos encontrados tanto em 

ambientes internos quanto em externos, fica evidente a magnitude dos problemas de 

locomoção que os deficientes visuais enfrentam em seu dia a dia.   

  Como bolsista Universidade Aberta do NEPENC (Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Neuropsicologia Cognitiva) do LCL/CCH/UENF tive a oportunidade de 

participar da pesquisa de campo do projeto “O Radar Tátil: um guia e uma proteção 

para as pessoas cegas”, colaboração internacional estabelecida entre a Prof. Eliana 

Sampaio do Conservatoire National des Arts et Métiers/Paris CRA Laval – França, o 

Prof. Álvaro Cassinelli da Universidade de Tóquio, a Prof. Sylvia Beatriz Joffily  do 

LCL/CCH/UENF e a mestre em Cognição e Linguagem e voluntária do NEPENC, 

Hildeny Raposo Silva Lima. O projeto, beneficiado pelo auxílio APQ1 – 110.949/2009 

da Faperj, tinha como principal finalidade avaliar a eficácia do dispositivo de 

substituição sensorial visuo/tátil, RT, elaborado pelo prof. Álvaro Cassinelli, no 

desempenho locomotor autônomo dos deficientes visuais. 

  Como o deslocamento dos cegos nas cidades e nos espaços públicos brasileiros é 

bastante problemático devido à percepção deficiente do espaço circundante e da falta de 

acessibilidade, os cegos estão em permanente risco ao se locomoverem de forma 

autônoma. Por outro lado a bengala branca se tornou símbolo de deficiência, gerando 

desconforto psicológico para quem a utiliza. Dispositivos que auxiliem a locomoção 

autônoma de forma mais discreta se apresentam como vantajosos. É nesse sentido que 

se verifica a eficácia de um novo dispositivo de substituição sensorial RT. 

  

 



14 
 

2. HIPÓTESES 

 

 O uso do dispositivo de substituição visuo/tátil RT auxilia na locomoção 

autônoma dos deficientes visuais mesmo quando usado em curto prazo. O RT 

possibilitaria então que cegos (precoces e tardios) melhorassem o desempenho 

locomotor autônomo, detectassem obstáculos aéreos, e obtivessem melhora da postura 

corporal quando utilizassem o RT em ambiente experimental fechado. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Verificar se o dispositivo de substituição sensorial Radar Tátil (RT) facilita a 

locomoção autônoma de cegos (precoces e tardios) em ambiente experimental fechado. 

Investigar se o dispositivo de substituição sensorial Radar Tátil (RT) possibilita 

que os cegos (precoces e tardios) detectem obstáculos aéreos distribuídos em ambiente 

experimental fechado.  

Certificar se o dispositivo de substituição sensorial Radar Tátil (RT) melhora a 

postura corporal de cegos (precoces e tardios) durante locomoção autônoma, em 

ambiente experimental fechado. 

Avaliar se a característica de locomoção hesitante ou não hesitante favorece ou 

prejudica o desempenho nos dois primeiros critérios. 

 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Cinco são as principais modalidades sensoriais dos seres humanos: o tato, a 

visão, a audição, o olfato e o paladar. Embora todas elas sejam modalidades 

fundamentais, na espécie humana a visão ocupa lugar de destaque. 

 De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010), no Brasil, são 506.377 

pessoas com deficiência visual, sendo 248.917 deficientes visuais na região Sudeste e 

53.178 no Rio de Janeiro. Se formos comparar as regiões do Brasil, a região Sudeste se 

destaca por ter o maior número de deficientes visuais, como constata-se a partir da 

figura  abaixo.  
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 Figura 1- comparação de dados da população de deficientes visuais no Brasil e regiões, feitos a partir dos dados retirados do IBGE, 

Censo 2010.  

 

  
 O termo utilizado na figura 1 “Deficiência visual – não consegue de modo 

algum” pode ser melhor explicado pelo fragmento retirado do próprio Censo. Foi 
pesquisado se a pessoa tinha dificuldade permanente de enxergar (avaliada com o uso 
de óculos ou lentes de contato, no caso da pessoa utilizá-los), de acordo com a seguinte 
classificação: 

 
  “• Não consegue de modo algum - para a pessoa que declarou ser permanentemente 

incapaz de enxergar; 
 • Grande dificuldade - para a pessoa que declarou ter grande dificuldade permanente de 

enxergar, ainda que usando óculos ou lentes de contato; 
 • Alguma dificuldade - para a pessoa que declarou ter alguma dificuldade permanente de 

enxergar, ainda que usando óculos ou lentes de contato; ou 
 • Nenhuma dificuldade - para a pessoa que declarou não ter qualquer dificuldade 

permanente de enxergar, ainda que precisando usar óculos ou lentes de contato.” (Censo 
Demográfico 2010, p. 29) 

 

 

 Porém, segundo o site Acessibilidade Brasil (2011) nem o censo de 2000, nem o 

de 2010 realizados pelo IBGE fornecem com fidelidade o número e as condições da 

população cega brasileira.  
 

 “Trata-se de um número bastante equivocado, pois se compararmos com percentuais de 
pessoas cegas da população mundial estimados pela Organização Mundial de Saúde 
com os do censo do IBGE de 2000, os dados brasileiros que apontaram 128.000 cegos 
no Brasil (cerca de 0, 075% da população) estão muito aquém da média mundial, que é 
aproximadamente 0, 6% da população. Como no censo de 2010 o mesmo critério foi 
utilizado, os resultados deverão também apontar números muito inferiores à média 
mundial(...) Entretanto o resultados do projeto “Pequenos Olhares”, do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia apontaram para números semelhantes aos da OMS”(...). 
“Chegaremos a num número aproximado de 570.000 pessoas cegas no Brasil, para uma 
população atual de 190 milhões. Então podemos dizer sem erro que o Brasil tem entre 
570.000 e 1.200.000 pessoas cegas.” (Acessibilidade Brasil, 2011)  
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LIMA (2003) define a cegueira como “uma deficiência visual em nível máximo 

de amaurose”, porém a cegueira não é apenas a ausência de toda função visual, pois, 

segundo a autora “existem níveis de cegueira e também causas múltiplas e variadas para 

tipos de cegueira. A grosso modo, a cegueira é uma forma de deficiência sensorial”. É 

comum definir-se as deficiências sensoriais como distúrbios. Porém para BEYER 

(2001) “o distúrbio não constitui, na maioria das vezes, um déficit do qual o indivíduo é 

portador, mas consiste num resultado das expectativas sociais e da não correspondência 

as mesmas”.  

O conceito de deficiência visual total ou de cegueira abrange duas categorias: a 

congênita ou precoce (CP) que se refere aos sujeitos que nasceram cegos ou que 

perderam a visão até os 3 anos de idade e a cegueira adquirida ou tardia (CT), que se 

refere os sujeitos que perderam a visão após os três anos de idade, em decorrência de 

causas orgânicas ou acidentais. A idade de três anos é utilizada como marco porque, 

neste momento, estruturas e funções do sistema nervoso central, como o córtex cerebral 

e o hipocampo (importante componente do sistema límbico relacionado à navegação 

espacial, à transformação das memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, e 

aos processos cognitivos simbólicos como a linguagem dos homens) se estabilizam, 

possibilitando a locomoção autônoma, voluntária, segura, determinada e independente 

(Izquierdo, 2002). Portanto, saber o período do desenvolvimento no qual ocorreu a 

perda da visão é fundamental para entender-se as diferenças configuracionais do arranjo 

cognitivo que norteia locomoção autônoma dos diferentes tipos de cegos. Embora, 

grande parte dos cegos tardios (CT) insista em utilizar resquícios de memórias visuais 

em detrimento dos indícios disponibilizados por suas modalidades sensoriais 

remanescentes, os cegos precoces, na ausência de um acervo de memórias visuais, 

projetam sua locomoção autônoma baseando-se apenas nas informações 

disponibilizadas por suas modalidades sensoriais remanescentes (tátil, auditiva e 

olfativa) e suas memórias. 

Muitos estudos relacionando plasticidade neural e cegueira enfatizam a 

importância do momento em que ocorre a perda da visão. Segundo estes estudos, o 

córtex visual dos cegos precoces, ao contrário do que acontece no córtex visual dos 

cegos tardios, surpreendentemente, se ativa sempre que tarefas táteis de caráter 

discriminativo são executadas. (Cohen et al., 1997; Amadi et al, 2003; Pascoal-Leone, 

2005). 
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De acordo com KASTRUP, CARIJÓ, ALMEIDA (2009, p. 115) tanto o sistema 

cognitivo dos cegos quanto os dos videntes resultam de práticas concretas. Esta 

afirmação desmistifica a idéia de que o padrão visual decorre da maneira natural e 

espontânea com que os homens conhecem o mundo. Assim, o padrão cognitivo dos 

cegos por utilizar modalidades sensoriais muitas vezes consideradas “secundárias”, 

pouco eficientes e até mesmo menos nobres do que a visão”, poderia ser considerado 

estranho, quase bizarro. Entretanto, segundo BEYER (2001) “a flexibilidade da 

estrutura cognitiva, ainda que limitada pelo distúrbio, deve ser alvo de contínuas 

mediações” uma vez que níveis qualitativos e quantitativos de interação influenciam 

significativamente a capacidade adaptativa. 

Porém, segundo JOFFILY et al (2009) como a visão é a modalidade 

eminentemente distal e contextual que, na espécie humana, responde pela elaboração do 

espaço externo, muitos são os cegos que apresentam singularidades posturais, 

dificuldades na locomoção autônoma e alto grau de estresse psíquico. 

Dentre as singularidades encontradas na locomoção e nas posturas corporais dos 

cegos observa-se que: 1- a locomoção de pessoas cegas congênitas não apresenta uma 

trajetória linear.  O que constitui um fator de alto risco. (Hatwell, 2003). A eventual 

origem biomecânica deste desvio locomotor já foi descartada. Além disso, todas as 

tentativas visando à reeducação da locomoção de cegos revelaram-se inúteis. (Guth & 

LaDuke, 1995). 2 - cegos apresentam inúmeras idiossincrasias e patologias posturais 

(conf. Martinez, 1977). A cabeça e o tronco dos cegos pendem para frente fazendo com 

que estes, para restabelecer o equilíbrio, dobrem os joelhos durante o andar. Esta 

posição parece ser a causa dos inúmeros desvios observados na coluna vertebral dos 

indivíduos privados de visão. Para este autor, a necessidade em acentuar o tempo 

diferencial da chegada do ruído orientando uma das orelhas em direção à fonte sonora 

estaria na origem da dissociação destes dois planos. 3- o andar dos cegos é assimétrico. 

Primeiro ele avança um pé e tateia o solo para só posteriormente escorregar o segundo 

pé e alcançar o primeiro, sem, contudo ultrapassá-lo. Este processo se repete ao longo 

de toda a locomoção. O balanço dos braços dos cegos também se apresenta 

desordenado. 

Estudos com crianças que se locomovem de forma autônoma mostram que a 

cegueira afeta vários parâmetros do andar (Mellier & Jouen, 1986; Portalier & Vital-

Durand, 1989). De fato, a comparação de diferentes parâmetros evidencia a existência 

de um atraso significativo entre o desenvolvimento postural e motor da criança cega e o 
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da criança vidente (Bigelow, 1992; Troster & Brambring,1993). Para Sampaio a origem 

deste atraso é cognitiva. Na ausência da visão, a motivação da criança para explorar e 

representar o espaço externo desaparece. (Bigelow, 1992; Fraiberg,1977). Esta perda 

poderia, em parte, explicar a incidência de sintomas autistas presentes em crianças cegas 

que, por diferentes motivos, não foram precocemente estimuladas. (Ek, E., & L., 2005; 

Fraiberg, 1977; Harrisson- Covello & Lairy, 1981; Hobson & Bishop, 2003). 

 Medidas subjetivas e objetivas evidenciaram que os cegos experimentam muito 

mais estresse do que sujeitos videntes em sua locomoção autônoma.  (TANAKA, 

MURAKAMI, & SHIMIZU, 1981). 

 
Uma das maiores dificuldades do cego é sua percepção do espaço, seu deslocamento na 
cidade e nos espaços públicos, nem sempre dotados de boas condições de 
acessibilidade. A referência básica no tato e a quase inexistência de percepção à 
distância faz com que sua situação seja de grande vulnerabilidade. Em primeiro lugar, 
trata-se de vulnerabilidade física, que diz respeito à exposição freqüente a acidentes – 
um mero orelhão pode causar um grande dano. (KASTRUP, CARIJÓ, ALMEIDA, 
2009, p. 120) 
 
 

Entretanto, apesar do grande empenho pela busca de dispositivos de substituição 

sensorial que permitam a locomoção autônoma segura e independente de cegos o seu 

deslocamento espacial ainda é bastante problemático, sobretudo nas grandes cidades. 

Embora a bengala branca represente um recurso de grande utilidade, ela envolve sérias 

limitações, sobretudo, porque deixa desprotegida uma das partes mais importantes do 

corpo humano, a cabeça. (JOFFILY, et al, 2009) Para Azevedo e Joffily (2009) como o 

uso da bengala, que tem como função ampliar longitudinalmente a captação das 

informações táteis de caráter seqüencial, naturalmente captadas pelas mãos e braços, 

não supre a noção de espaço extra-pessoal, seus conteúdos e inter-relações todos 

gerados  pelas informações simultâneas e contextuais decorrentes da mobilidade ocular 

e cefálica visual, os sentimentos de dependência, insegurança, ansiedade e medo, que 

rondam o processo locomotor autônomo dos deficientes visuais, persiste.  
Neste caso, as relações objetais características do contexto espacial externo, 

dependentes de processamento sensorial cortical rápido, principal característica da 

modalidade visual (simultânea e contextual) tornam-se dependentes da modalidade tátil 

(bem mais lenta por ser seqüencial). (JOFFILY, 2001) 

Embora os mecanismos cerebrais que possibilitam a integração das informações 

captadas pelas diferentes modalidades sensoriais ainda permaneçam um tanto obscuros, 

não existem dúvidas a respeito do caráter multisensorial e motor da percepção espacial 

contextualizada. (Molholm, S. et al. ,2002; Ghazanfar, A.& Schroeder, E. 2006). 
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Apesar dos estudos mais tradicionais indicarem como local de integração 

sensorial multimodal as áreas corticais associativas, as mais recentes pesquisas indicam 

a existência de atividades de caráter multimodal inclusive no córtex sensorial primário. 

(Ghazanfar &Schroeder,2006). 

Além disso, uma nova categoria de área cortical cerebral, “função-específica”, 

acaba de ser identificada. Como de acordo com Pascual-Leone, A. & Hamilton, Roy, 

2001, a recém-denominada área metamodal responde à propriedades comuns a duas ou 

mais modalidades sensoriais como o formato dos estímulos. Tais áreas manteriam-se 

ativas tanto frente à informações captadas por receptores periféricos visuais quanto 

frente às informações captadas pelos receptores periféricos táteis.  

O processamento metamodal pressupõe a “superioridade funcional” da 

modalidade cujo desempenho se revele mais necessário e eficaz a uma determinada 

circunstância ou atividade. (Rangel et al. (2010); Pascual-Leone & Hamilton R. (2001)) 

Modernos dispositivos de reabilitação funcional evidenciam a inquietação 

experimentada pelos homens frente às perdas funcionais e estruturais que a vida, muitas 

vezes, lhes impõe. A bengala, comumente utilizada pelos cegos como dispositivo 

sensorial extensor da modalidade tátil, permite que o desempenho sensorio-motor 

peripessoal se expanda pelo espaço extrapessoal, considerado exclusivo das 

modalidades sensoriais distais, como a visual.  Imbiriba et all (2006, 2009); Azevêdo e 

Joffily (2009).  

Uma das mais bem sucedidas estratégias de substituição sensorial visuo-tátil 

surgiu em 1829 quando o então jovem deficiente e futuro professor da Escola para 

Cegos de Paris, Louis Braille, tendo como base o código de comunicação noturna dos 

militares, concebeu um sistema universal de leitura para os deficientes visuais.  

Tomando como base este fato, o neurocientista americano e estudioso da 

neuroplasticidade Paul Bach-y-Rita concebeu em 1969, um primeiro dispositivo 

eletrônico de substituição sensorial visuo-tátil, o Tactile Vision Substitution System ou 

TVSS. 

Segundo KASTRUP, CARIJÓ, ALMEIDA (2009) o TVSS visava converter 

sinais luminosos em estimulação tátil. Desta forma os cegos teriam acesso a imagens 

táteis análogas às imagens visuais que se formam na retina dos videntes. “A matriz de 

estimulação tátil é então colocada sobre a pele do sujeito, que, para cada objeto captado 

pela câmera, recebe uma estimulação tátil bidimensional correspondente. (p. 117)” Na 

prática, o primeiro TVSS era um aparato adaptado ao encosto de uma cadeira de 
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dentista. Por meio dele sujeitos cegos identificavam, através de sinais táteis – vibrações 

–, os sinais luminosos – impulsos elétricos – captados por uma câmara de vídeo 

acoplada à um mini-computador cuja função era converter sinais luminosos (imagens 

geométricas exibidas em uma tela) em estímulos táteis. Na época, a pesquisa provocou 

controvérsias e inúmeras dúvidas dentre as quais se tal sistema possibilitaria cegos 

verem formas à distância, mesmo que limitadamente. O uso do dispositivo de 

substituição sensorial seria capaz de substituir uma modalidade sensorial faltante?  

Por considerar os olhos meros instrumentos transmissores de informações Bach-

y-Rita deduziu que eles eram órgãos dispensáveis ao processo visual. Para este 

pesquisador, o mais importante no processo de perceptivo era a ativação das áreas 

cerebrais pertinentes. O canal por meio do qual a informação era captada e conduzida 

do ambiente exterior até os centros nervosos não era tão relevante. (BACHY-RITA; 

KERCEL, 2003). 

As pesquisas de Bach-y-Rita também evidenciaram que a estimulação tátil 

fornecida pelos dispositivos de substituição sensorial só adquiria o caráter distal e 

contextual que a visão fornece quando associada a movimentação corporal intencional. 

Segundo Imbiriba, Joffily, Rodrigues e Vargas (2010) estudos relacionados à 

função imagética constataram como consequência da perda da visão a inequívoca 

reorganização plástica da atividade cerebral cortical. Sempre que se torna inativo devido 

à perda da visão, o córtex visual é ativado pela estimulação tátil e auditiva. 

Embora a visão seja considerada uma modalidade funcionalmente “superior” 

para o desempenho locomotor autônomo, outras modalidades até então consideradas 

“inferiores” ou em estado de latência operacional podem, em sua ausência, tornarem-se 

ativas ou “superiores”. (Pascual-Leone; Hamilton, 2001). 

A substituição sensorial, que ocorre quando as qualidades distais visuais 

faltantes cedem lugar às qualidades proximais das modalidades remanescentes, explica-

se através do conceito de plasticidade neural. 

O termo plasticidade deriva-se do vocábulo grego plastikos, aquilo que é 

moldável. Assim, todo desenvolvimento e adaptação dos organismos frente a qualquer 

mudança física ou ambiental implica na maleabilidade do sistema nervoso (Pascual-

Leone et al., 2005; Purves st al., 2004). 

Para o grupo Suppléance Perceptive, da Universidade Técnica de Compiègne 

(França) in KASTRUP, CARIJÓ, ALMEIDA (2009) a substituição sensorial cria uma 

nova modalidade perceptiva, híbrida de tato e visão. A questão que se coloca com a 
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perda da visão é a constituição de práticas capazes de reconfigurar tais sistemas e gerar 

novas plataformas e novos mundos. 

Segundo IMBIRIBA, JOFFILY, RODRIGUES E VARGAS (2010) o padrão 

cognitivo dos indivíduos que ficaram cegos durante o curso de suas vidas necessita ser 

ajustado para que os mesmos se adaptem à surpreendente exigência de não mais 

poderem confiar na visão para interagirem com os estímulos provenientes do meio 

ambiente. Crescentes evidências experimentais sugerem que estes ajustes referem-se, 

não somente, às áreas cerebrais corticais referentes às modalidades sensoriais 

remanescentes tais como o tato e a audição, mas também envolvem aquelas partes do 

cérebro que estiveram, em algum momento de suas vidas, dedicadas à visão.  

Levando em conta a plasticidade neural e o fato de só se conhecer aquilo que o 

sistema nervoso permite e não aquilo que, hipoteticamente, existe no mundo externo, 

vários pesquisadores decidiram apostar no resgate da função espacial visual faltante 

utilizando as informações disponibilizadas pelas modalidades sensoriais remanescentes. 

Algumas dessas pesquisas relacionando processos cognitivos e orientação 

espacial distal utilizam indivíduos videntes com olhos vendados (Farrell & Thomson, 

1999; Rieser, Ashmed & Taylor, 1990; Rieser & Rider, 1991). De fato, esta é uma 

solução cômoda tendo em vista a escassez de sujeitos cegos, bem como a dificuldade de 

recrutá-los. Entretanto, as características que envolvem a locomoção autônoma dos 

cegos é fundamentalmente diversa da dos sujeitos videntes. 

São muitas as pesquisas relacionando modalidade visual e desempenho 

locomotor seguro e independente (conf. Imbiriba, L.A.  et all. (2010); Imbiriba L.A. 

(2009); Imbiriba et all (2006); Cattaneo,Z., et all. (2008); Cattaneo,Z., Vecchi,T., 

Monegato, M., Pece,A., and Cornoldi,C. (2007); Hollins, M. (1985); Lambert, S. et all. 

(20040; Levtzion-Korach, O. et all. (1977); Vanlierde, A. & Wanet-Defalque, M.C. 

(2004); Segond, H., Weiss, D. & Sampaio, E. (2007). 

Porém, limitações de caráter prático e/ou tecnológico, não permitiram, até então, 

que tais dispositivos fossem usufruídos pelos deficientes visuais facilitando 

efetivamente a sua locomoção. Com a intenção de superar tais limitações, Alvaro 

Cassinelli (........) dedicou-se a elaborar um dispositivo bastante eficaz, de confecção 

relativamente simples e  de estética aceitável. Em forma de faixa cefálica o RT embora 

abrigue cinco módulos (sensores/estimuladores) pode permanecer oculto sob chapéu ou 

boné.. O maior diferencial do RT é o seu baixo custo de fabricação, o que resulta em 
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maior acessibilidade. O RT foi testado em sujeitos cegos, o que garante maior 

confiabilidade. 

 Dispositivos como o RT mostram que a abrangência cognitiva das pessoas é 

variável sem jamais alcançar a captação total das informações existentes no espaço 

circundante. Considerando-se que os cegos habitam uma realidade construída pelos e 

para os videntes, deduz-se que dispositivos de substituição sensorial, como o RT, 

quando adequadamente utilizados, venham facilitar a inserção e a interação destes 

deficientes sensoriais na sociedade em que vivem.  

 
O uso de qualquer um dos muitos dispositivos de substituição sensorial constitui uma 
experiência enriquecedora para qualquer um que os utilize, mesmo para os videntes. 
Eles deixam claro que corpos diferentes constroem espaços perceptivos diferentes, 
nenhum dos quais pode ser considerado, a não ser de forma puramente arbitrária, o 
padrão (os 100%) a partir do qual a riqueza informacional dos outros pudesse ser 
calculada (KASTRUP, CARIJÓ, ALMEIDA, 2009, p. 118)  

 

 

   Portanto, espera-se que a avaliação e a possível comprovação da eficácia do RT 

quanto a locomoção retilínea, detecção de obstáculos e postura corporal possam gerar 

argumentos suficientemente fortes, para que, ultrapassando todos os preconceitos, os 

cegos brasileiros, assim como acontece com os dos países mais desenvolvidos, também 

possam se beneficiar, em futuro próximo, das novas tecnologias de substituição 

sensorial.  

 

 

5. METODOLOGIA 

 

 Após o estabelecimento do problema, buscou-se a aprovação do Conselho de 
Ética em Pesquisa para a realização do experimento de campo com os sujeitos cegos do 
IBC. A presente pesquisa foi aprovada pelo Conselho de Ética em Pesquisa CAAE- 
3746.0000.413-10. 

A metodologia deste trabalho caracterizou-se por dois momentos: 

- No primeiro momento, a pesquisa bibliográfica fundamentou o referencial 

teórico.  

- No segundo momento, a pesquisa de campo feita no Instituto Benjamin 

Constant (IBC) – RJ, que teve como finalidade levantar dados factuais capazes de 

elucidar as questões abordadas nas hipóteses.  
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Para tanto, comparou-se o desempenho locomotor (locomoção retilínea, 

detecção e antecipação de obstáculos, postura corporal e qualidade do andar) de dois 

subgrupos de cegos (CT e CP), em ambiente experimental fechado localizado no IBC 

usando dois diferentes dispositivos de substituição sensorial: a bengala branca e o RT, . 

Ao todo foram 37 sujeitos testados, sendo 20 CP e 17 CT. 

 

5.1. DESCRIÇÃO DO ESPAÇO EXPERIMENTAL  

 

Para desenvolver a pesquisa de campo foram adaptados diferentes espaços 

experimentais – dois corredores com 21 metros de comprimento e 2 metros e 70 

centímetros de largura cada um, ambos localizados no prédio central do IBC. O 

primeiro corredor era desprovido de obstáculos e o segundo mobiliado com 7 

obstáculos aéreos estrategicamente distribuídos, flexíveis e extremamente leves para 

não oferecer perigo aos sujeitos da pesquisa:  3 placas de isopor (de 70 centímetros de 

altura e 1 metro de largura cada uma) e 4 esferas de papel (lanternas japonesas de 50 cm 

e de 30 cm de circunferência). Para melhor visualizar e analisar o desempenho 

locomotor dos sujeitos em ambos os espaços, o chão dos dois corredores foi demarcado 

com fita crepe em sete intervalos: um intervalo longitudinal contínuo de 2 metros e 70 

centímetros de largura e 21 metros de comprimento delimitando a parte central dos 

corredores e outros 6 intervalos idênticos e sequenciados de 3 metros e 50 centímetros 

de comprimento por 1 metro e 20 centímetros de largura ao longo do corredor. A 

demarcação dos corredores em diferentes intervalos visou facilitar a avaliação 

quantitativa e qualificativa do desempenho locomotor dos sujeitos, ou seja, quando, 

quantas vezes e em quais momentos os sujeitos se desviavam da trajetória retilínea. O 

corredor com obstáculos, visando a detecção de obstáculos aéreos, abrigava em cada um 

dos seus 6 intervalos um ou dois tipos de objetos, suspensos no ar por flexíveis arames 

fixados no teto à uma altura de mais ou menos 50 centímetros do chão. A altura dos 

obstáculos podia ser rápida e facilmente alterada, dobrando-se, mais ou menos, os 

arames de sustentação de acordo com a altura do sujeito que estava sendo pesquisado.  

O primeiro intervalo abrigava, em seu lado direito, uma esfera (luminária 

japonesa) de 30 centímetros; o segundo intervalo abrigava, em seu lado esquerdo, uma 

placa retangular (placa de isopor); o terceiro intervalo abrigava em seu lado esquerdo 

uma esfera (luminária japonesa) de 50 centímetros; o quarto intervalo abrigava, em seu 

lado direito, uma placa retangular (placa de isopor) e, em seu lado esquerdo, uma esfera 
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(luminária japonesa) de 30 centímetros; o quinto intervalo abrigava, em seu lado direito, 

uma esfera (luminária japonesa) de 50 centímetros e, finalmente o sexto intervalo 

abrigava em seu lado direito, uma placa retangular (placa de isopor).  

 

5.2. AMOSTRA 

 

A escolha dos sujeitos foi feita por acessibilidade. Foram testados 40 sujeitos 

adultos de ambos os sexos, deficientes visuais, usuários do Instituto Benjamin Constant, 

RJ, divididos em 2 subgrupos: o de cegos precoces (CP) composto por 20 sujeitos e o de 

cegos tardios (CT) também composto por 20 sujeitos. Entretanto, em decorrência de 

problemas técnicos, os filmes referentes aos testes locomotores de 3 sujeitos CT não 

puderam ser avaliados. Assim a amostra CT ficou restrita a 17 sujeitos.  

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUBGRUPOS 

 

A) SUBGRUPO CP (CEGOS PRECOCES) 

 

1- O subgrupo CP era composto por 7 mulheres e 13 homens. 

2- A idade média dos sujeitos do subgrupo CP (20 sujeitos) era de 39,2 anos, sendo que 

a idade média das mulheres era de 50,2 anos, e a dos homens de 33,3 anos. 

B) SUBGRUPO CT (CEGOS TARDIOS) 

 

1- O subgrupo CT era inicialmente composto por 5 mulheres e 15 homens, restringiu-se 

a 4 mulheres e 13 homens. 

2- A idade média dos sujeitos do subgrupo CT (17 sujeitos) era de 51,58 anos, sendo 

que a idade média das mulheres era de 50,75 e a dos homens de 51,84.  

 

 

 

5.4. DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
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A presente pesquisa é parte de uma pesquisa mais ampla na qual foram utilizados 

diferentes instrumentos de pesquisa e avaliação. Como instrumento de pesquisa 

utilizou-se o RT e a bengala branca. Como instrumentos de avaliação foram utilizados 

filmes, folha/mapa, IDATE e questionário sócio-educacional-econômico. 

 

5.4.1. DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA 

 

Para avaliar a locomoção dos cegos foram utilizados dois diferentes dispositivos de 

substituição sensorial: Radar Tátil (RT) – (instrumento experimental) e bengala branca 

(instrumento de controle).   

 

A) RADAR TÁTIL  

 

O dispositivo de substituição sensorial visuo/tátil RT tem como finalidade 

fornecer maior independência e segurança à locomoção autônoma dos deficientes 

visuais. As técnicas de “substituição sensorial” visam transformar a informação 

habitualmente captada por uma determinada modalidade sensorial, no caso, a 

modalidade visual faltante, em outra, passível de ser absorvida e analisada pelas 

modalidades sensoriais remanescentes, neste caso, a tátil.  Pereira, Cliquet Jr, & 

Kassab Jr. (2004) assinalam como principais vantagens no uso dos sistemas de 

substituição sensorial: 1- risco zero de infecção (ao contrário de implantes); 2- 

aplicação em pacientes com visão subnormal e cegueira de qualquer origem, sem 

limitações (ao contrário da retina artificial e da estimulação direta do córtex); 3- maior 

autonomia, permitindo a retirada para a prática de esportes, tais como a natação; 4- 

menor custo e facilidade de implantação, o que resulta em maior acessibilidade.  

Na presente versão, o dispositivo de substituição sensorial visuo/tátil, Radar 

Tátil (RT), ganha o formato de faixa de cabeça na qual foram colocados cinco módulos 

idênticos, cada um abrigando um telêmetro infravermelho. Enquanto três dos módulos 

sobrepõem-se à região crâniofrontal, outros dois sobrepõem-se, cada um, às regiões 

temporais. Sempre que os telêmetros detectam algum obstáculo no espaço externo, os 

módulos vibram estimulando a região da pele sobre a qual estão colocados. Desta 

forma, tal como micro-bengalas, pêlos artificiais de longo alcance ou antenas, eles 

informam ao deficiente visual, de forma rápida e intuitiva, na distância de 

aproximadamente 80 cm, a direção e a proximidade dos obstáculos a serem evitados.  
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Figura 2- protótipo do RT usado na pesquisa.         Figura 3- sujeito testando o dispositivo RT. 

 

B) BENGALA BRANCA  

 

Dentre os mais antigos e rudimentares dispositivos de aprimoramento e 

superação locomotora, até hoje utilizados por deficientes visuais e motores, destaca-se a 

bengala. Embora muito utilizada, a bengala não fornece a informação espacial 

necessária e suficiente para neutralizar os sentimentos de dependência, insegurança, 

ansiedade e medo que rondam o processo locomotor autônomo dos deficientes visuais. 

Atualmente a bengala branca tornou-se símbolo da falta da visão, advertindo outros 

transeuntes da presença de uma pessoa cega.  

 

 

  
   Figura 4- sujeito portando bengala branca (SOLANOWSKI, 2011). 

 

5.4.2 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO 

 

  Para registrar e avaliar o desempenho locomotor dos cegos utilizou-se filmagens, 

folha/mapa e questionário sócio/educacional/econômico. 
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A) FILMAGEM   

 

Para se obter filmagens de qualidade, optou-se por usar sempre a mesma 

filmadora, uma Camescópe Sony, modelo DCR – DVD7E (70936). Tentou-se criar um 

padrão único de pesquisa, captando a imagem de cada sujeito em movimento da cabeça 

até os pés.  

 

B) FOLHA/MAPA 

 

 Segundo HATWELL E SAROCCHI (2000) mapas são representações 

simbólicas bidimensionais projetivas, de tamanho reduzido, de um espaço real. Eles dão 

uma visão de conjunto de espaços vastos ou reduzidos. Esse modo de arquivamento de 

informações geográficas, de mais de seis mil anos, visa tornar perceptível aquilo que 

não está perceptível. A folha/mapa tinha como finalidade registrar e avaliar o material 

coletado durante o experimento locomotor (filmagens). Por meio dela, 10 avaliadores 

voluntários atribuíram pontos aos 4 critérios pesquisados: 1- locomoção retilínea, 2- 

detecção de obstáculos, 3- postura corporal e 4- qualidade do andar (hesitante/ não 

hesitante). 1- O critério “locomoção retilínea” visava avaliar o desempenho locomotor 

retilíneo dos sujeitos portando bengala branca e RT. 2- O critério “detecção de 

obstáculos” visava avaliar a capacidade dos sujeitos para anteciparem e de se desviarem 

de obstáculos aéreos portando bengala branca e RT. 3- O critério “postura corporal” 

visava comparar a postura dos sujeitos locomovendo-se portando bengala branca e o 

RT. 4- O critério “qualidade do andar” visava avaliar a incidência da locomoção 

hesitante ou não hesitante nos sujeitos portando a bengala branca e o RT. Esse último 

critério ajudou a melhor compreender como a conquista do andar impulsivo e rápido, 

em princípio considerado positivo, pode se tornar um entrave para a detecção dos 

obstáculos. A folha/mapa continha de forma esquematizada os intervalos e os 

obstáculos do trajeto locomotor. Desta forma, o avaliador, descrevia passo a passo o 

desempenho locomotor de cada sujeito e registrava a sua avaliação quantitativa e 

qualitativa. 
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Figura 5 – folha/mapa na qual o avaliador descrevia passo a passo o desempenho locomotor de cada sujeito portando apenas o RT, e 

registrava a sua avaliação quantitativa e qualitativa. 
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Figura 6 - folha/mapa na qual o avaliador descrevia passo a passo o desempenho locomotor de cada sujeito portando apenas a 

bengala, com o RT desligado em suas cabeças, e registrava a sua avaliação quantitativa e qualitativa. 
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C) QUESTIONÁRIO 

 

Para ter acesso às condições sócio-educacional-econômicas dos sujeitos as 

respostas dadas ao questionário (apêndice 1) oral e individual foram gravadas em fitas 

K7 e mais tarde transcritas para papel. O questionário, complementar ao experimento 

locomotor, visava obter, dentre outras, as seguintes informações: características da 

deficiência visual, idade, gênero, estado civil; formação acadêmica e profissional; 

autoconsciência do domínio de orientação e mobilidade espacial; o uso ou não uso da 

bengala branca; expectativa em relação ao teste locomotor portando dispositivo de 

substituição sensorial RT. A última pergunta do questionário era repetida ao final do 

experimento locomotor, quando também se acatavam as sugestões e mudanças 

propostas pelos sujeitos para o aprimoramento do dispositivo RT. Vale ressaltar que a 

presente dissertação enfatiza somente a descrição e avaliação dos resultados obtidos no 

experimento locomotor. 

 

D) GRAVAÇÃO 

 

Com a intenção de padronizar e tornar mais acessível o conteúdo das respostas 

fornecidas por cada um dos sujeitos ao questionário sócio-educacional-econômico e a 

questão feita após o término do experimento locomotor todas as respostas e sugestões 

dadas pelos sujeitos foram registradas em gravador de fita K7 e posteriormente 

transcritas para o papel.  

 

5.5. PROCEDIMENTOS 

 

 5.5.1. DESCRIÇÃO GERAL DO PROCEDIMENTO 

 

Ao chegar ao local do experimento os sujeitos receberam uma rápida explicação 

dos objetivos da pesquisa. Após ouvirem, aceitarem e assinarem (alguns por assinatura, 

outros por impressão digital) o conteúdo do documento “termo/autorização - 

consentimento livre e esclarecido” (apêndice 2), eles responderam  ao questionário. Em 

seguida submeteram-se ao Inventário de Ansiedade (IDATE- AE1 e AT). Foram então 

informados que após o experimento locomotor, deveriam responder mais uma vez ao 

inventário IDATE AE2, e responder mais uma vez à vigésima segunda questão do 
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questionário e propor sugestões e mudanças para futuro aprimoramento do dispositivo 

RT.   

 

5.5.2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROCEDIMENTO LOCOMOTOR 

 

A) PRÉ-EXPERIMENTO 

 

O Pré-experimento se caracterizou pelos testes 1, 2 e 3  (de treino).  1- manuseio 

e experimentação da vibração do RT quando uma bola fixada na ponta de um bambu e 

manipulada pelo experimentador se aproximava e se afastava das regiões frontal e 

temporal da cabeça dos sujeitos; 2- locomoção (ida e volta) no corredor sem obstáculos 

portando apenas o RT; 3-locomoção (ida) no corredor sem obstáculos tendo como 

auxilio apenas a bengala branca. 

 

B) EXPERIMENTO 

 

O Experimento se caracterizou pelos testes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - locomoção em 

corredor mobiliado com obstáculos, sem bengala branca, portando o RT. Teste 7- 

locomoção em corredor mobiliado com obstáculos, portando a bengala branca e com o 

RT desligado na cabeça dos sujeitos.   

Ao todo foram realizados 370 testes locomotores em ambiente experimental 

fechado (74 testes locomotores com os cegos portando bengala branca e 296 testes 

locomotores com os cegos portando o RT). Para evitar possíveis diferenças cognitivas 

relacionadas a percepção de luminosidade, todos os sujeitos tiveram seus olhos 

vendados. Embora toda locomoção experimental dos sujeitos tenha sido registrada em 

filme, somente os testes 6 e 7 foram submetidos a  avaliação.  

 

5.5.3 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A) FILMAGENS 

 

Todo o desempenho locomotor de cada sujeito (pré-experimento e experimento) 

foram devidamente registrados por meio de filmagens. Assim, os avaliadores puderam 

analisar posteriormente, com mais detalhes e muito mais calma o trajeto realizado pelos 
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sujeitos. Entretanto, os mesmos só tiveram acesso as imagens do teste locomotor 6 

(sujeito portando RT) e teste 7 (sujeito com RT desligado na cabeça e portando como 

dispositivo locomotor auxiliar a bengala branca). Captando a imagem de cada sujeito 

em movimento da cabeça até os pés, tentou-se, para fins de pesquisa, criar um padrão 

único de filmagem.  

 

B) FOLHA/MAPA 

 

A folha/mapa permitiu que se documentasse de forma clara e objetiva as 

avaliações referentes aos quatro critérios propostos: 1- locomoção retilínea, 2- detecção 

de obstáculos, 3- postura corporal e 4- qualidade do andar. 

 Foram os seguintes critérios para seleção dos avaliadores: ter nível superior 

completo e não trabalhar com deficientes visuais. Foram selecionados 10 avaliadores, 

sendo 8 mulheres e 2 homens. Cada avaliador recebeu 2 folhas/mapas para registrar sua 

avaliação a respeito do desempenho locomotor dos testes 6 e 7 de cada sujeito, 

perfazendo 74 avaliações por cada avaliador. No total foram realizadas 740 avaliações.  

Após terem uma rápida informação de como preencher a folha/mapa e de, como 

treino, avaliarem o trajeto de quatro sujeitos BV, cada avaliador foi convidado a assistir 

as filmagens dos 37 sujeitos que constituíram a amostra do experimento locomotor. 

Para não haverem erros, antecedendo cada filme havia uma introdução na qual 

se identificava o número do sujeito testado, se o mesmo pertencia ao subgrupo CP ou 

CT e qual o teste locomotor que ele estava se submetendo (teste 6 ou 7). Esses dados 

deveriam ser transcritos para a folha/mapa utilizada na ocasião pelo avaliador.   

 

C) CRITÉRIOS AVALIADOS NA FOLHA/MAPA 

 

 Quanto a avaliação do critério 1- “locomoção retilínea”, os avaliadores 

reproduziram graficamente na folha/ mapa o desempenho retilíneo do sujeito. Através 

de linha mais ou menos reta, eles reproduziram, verticalmente, o trajeto do sujeito 

indicando seus desvios e curvas e em quantos e quais intervalos do trajeto ele fora ou 

não capaz de se locomover retilineamente. O resultado desta avaliação variou de 0 a 6 

pontos, sendo que a nota 0 foi atribuída ao sujeito que não conseguiu se locomover 

retilineamente em nenhum dos intervalos do corredor e o a nota 6 atribuída aos sujeitos 

cuja locomoção  retilínea ocorrera em todos os intervalos do corredor. Neste caso 
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identificou-se o melhor desempenho locomotor retilíneo através do maior número de 

pontos.   

Já a avaliação do o critério 2- “detecção de obstáculos”, dependeu do número de 

colisões dos sujeitos com os obstáculos aéreos distribuídos no corredor mobiliado. 

Assim o sujeito que não colidiu com nenhum obstáculo recebeu nota 0 e o que colidiu 

com todos os obstáculos nota 7. Na folha/mapa, o avaliador marcou a ocorrência de 

colisão com um X sobre o obstáculo colidido. Neste caso, a nota maior indicava maior 

número de colisões e a nota menor, menor número de colisões.  

 Quanto ao critério 3- “postura corporal”, o avaliador escolheu entre as 

alternativas boa ou má marcando com um X a opção escolhida. Para critério de 

compilação de dados atribuiu-se, mais tarde, valor 1 para a opção má e 2 para a opção 

boa.  

 Quanto ao critério 4- “qualidade do andar”, ofereceu-se ao avaliador também 

duas opções que deveriam ser escolhidas com um X: hesitante e não hesitante. Para 

critério de compilação de dados atribuiu-se, mais tarde, valor 1 para a opção hesitante e 

2 para a opção não hesitante. Esse critério revelou-se importante na avaliação da colisão 

dos obstáculos, uma vez que muitas colisões decorriam da impulsividade e pressa 

locomotora dos sujeitos.  Os mesmos critérios foram utilizados na segunda folha/mapa 

que avaliou o percurso 7 (locomoção autônoma dos sujeitos em corredor com 

obstáculos portando bengala branca e o RT desligado na cabeça). Após terem percorrido 

por seis vezes o corredor de teste com o RT ligado, o dispositivo foi desligado e o cego 

devia locomoveu-se tendo como base somente as informações fornecidas pela bengala 

branca (todos os cegos testados eram usuários da bengala branca). Assim, pretendeu-se 

estabelecer uma análise comparativa entre os quatro critérios avaliados: 1- locomoção 

retilínea, 2- detecção de obstáculos, 3- postura corporal e 4-qualidade do andar dos 

sujeitos portando bengala branca e o dispositivo de substituição sensorial - RT.  

 

5.5.4. MEDIDAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Comparou-se a eficácia do dispositivo de substituição sensorial visuo/tátil (RT) e 

da bengala branca de cano longo no desempenho locomotor de cegos adultos (precoces 

e tardios) através de medidas de caráter objetivo e subjetivo. 
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A) MEDIDAS OBJETIVAS DE AVALIAÇÃO  

 
Considerou-se, nesta ocasião, medidas quantitativas ou objetivas de avaliação 

quantificando-se o número de vezes que os sujeitos estabeleceram contato corporal com 

os obstáculos e o número de desvios realizados durante a locomoção retilínea.  

 

B) MEDIDAS SUBJETIVAS DE AVALIAÇÃO 

 

Considerou-se, nesta ocasião, medidas subjetivas de avaliação as pontuações 

referentes à qualidade da postura corporal (má postura ou boa postura) e o tipo de andar 

(hesitante ou não hesitante) dos sujeitos. 
 

6. AVALIAÇÃO DOS DADOS COLHIDOS DURANTE A PESQUISA 

 

As pontuações lançadas na folha/mapa pelos 10 avaliadores referentes a cada um 

dos 4 critérios de avaliação do desempenho locomotor de cada sujeito (locomoção 

retilínea – com RT e com bengala; colisão- com RT e com bengala; postura corporal- 

com RT e com bengala e andar- com RT e com bengala) foram tabeladas e 

transformadas em média. Desta forma, as pontuações atribuídas a cada sujeito para cada 

categoria, por cada um dos avaliadores, transformou-se na média de cada categoria de 

cada um dos sujeitos (apêndices 3 e 4). 

Em seguida, tirou-se a média das médias de cada categoria, de todos os sujeitos 

de cada subgrupo (CP e CT), obtendo-se então a média de cada um dos 4 critérios 

analisados para cada subgrupo estudado (apêndices 5 e 6). 

 A Comparação das médias atribuídas a cada categoria de cada subgrupo 

permitiu que se obtivessem os resultados que se seguem (apêndice 7).  

 

7. RESULTADOS  

  

 Com base nas conclusões alcançadas pelas pesquisas bibliográficas e de campo, 

procuramos, por meio dos registros de dez avaliadores em folhas/mapa, avaliar a 

eficácia do dispositivo de substituição sensorial RT para os seguintes critérios de 

avaliação:  avaliação objetiva (locomoção retilínea e detecção e antecipação de 

obstáculos aéreos) e avaliação subjetiva (postura corporal e qualidade do andar).  
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Figura 7 – média das médias finais do subgrupo CP referente aos quatro parâmetros analisados em duas situações: com o auxílio do 
RT e com o auxílio da bengala branca.  
 
 
 Quanto ao primeiro critério analisado, “locomoção retilínea”, a figura sugere que os 

cegos precoces apresentaram locomoção ligeiramente mais retilinea com o auxílio do 

dispositivo de substituição sensorial bengala do que com o auxílio do RT. 

 Com  relação ao segundo critério – “detecção de obstáculos” – a figura sugere que 

os cegos precoces detectaram mais obstáculos com o auxílio do dispositivo de 

substituição sensorial RT do que com a bengala branca. 

 Quanto ao terceiro critério – “postura corporal” - não foram observadas diferenças  

no uso da bengala branca ou do RT pelo subgrupo CP. 

 Quanto ao quarto critério – “qualidade do andar” – observou-se que o andar dos 

sujeitos cegos precoces era mais hesitante quando estavam portando o dispositivo de 

substituição sensorial RT do que quando utilizaram a bengala. 

 

 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Com RT

com bengala

Com RT

Com bengala

Com RT 

Com bengala

Com RT

Com bengala

locomoção 
retilínea

c o l i s ã o            postura 
corporal

A n d a r               

Média das médias CP

Média das médias CP



36 
 

 
Figura 8 – média das médias finais do subgrupo CT referente aos quatro parâmetros analisados em duas situações: com o auxílio do 
RT e com o auxílio da bengala branca.  
 

 

 Quanto ao primeiro critério analisado – locomoção retilínea – a figura sugere que os 

cegos tardios se locomoveram mais retilineamente com o auxílio do dispositivo de 

substituição sensorial bengala do que com o RT. 

 Com  relação ao segundo critério – detecção de obstáculos – a figura sugere que os 

cegos tardios conseguiram detectar mais obstáculos com o auxílio do dispositivo de 

substituição sensorial RT do que com a bengala branca. 

 Quanto ao terceiro critério – postura corporal- não foram observadas muitas 

diferenças quando os sujeitos cegos tardios estavam portando a  bengala branca ou o 

RT. 

 Quanto ao quarto critério – qualidade do andar – observou-se que o andar dos 

sujeitos cegos tardios foi mais hesitante quando estavam portando o dispositivo de 

substituição sensorial RT do que com a bengala branca. 
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Figura 9 – comparação da média das médias finais dos subgrupo CP e CT referente aos quatro parâmetros analisados em duas 
situações: com o auxílio do RT e com o auxílio da bengala branca.  
 

  

 Com relação ao primeiro critério analisado “locomoção retilínea”, a figura 

sugere  que os sujeitos CP se locomoveram mais retilineamente com bengala branca do 

que com o dispositivo de substituição sensorial RT. No caso dos sujeitos CT, não foram 

observadas diferenças entre o andar retilíneo com o RT e com a bengala branca. 

 Com relação ao segundo critério analisado, “detecção de obstáculos”, os resultados 

obtidos indicam que os sujeitos CP apresentaram menos colisões quando portaram o 

dispositivo RT do que quando utilizavam a bengala branca em seu teste locomotor. Por 

outro lado os resultados revelaram que os sujeitos CT colidiram muito menos quando 

portavam o dispositivo RT do que quando se locomoviam com o auxílio da bengala 

branca.  

 Com relação ao terceiro critério, “postura corporal”, não foram observadas 

diferenças quando os sujeitos portavam o dispositivo RT ou faziam uso da bengala 

branca. 

 Com relação ao quarto critério, “qualidade do andar”, constatou-se que os sujeitos de 

ambos os grupos apresentavam andar mais hesitante quando portavam o dispositivo de 

substituição sensorial RT, possivelmente por ser algo novo e desconhecido. Ambos os 

subgrupos foram mais hesitantes com o RT do que com a bengala branca. Observou-se 

também que os cegos precoces hesitam menos ao andar com a bengala branca do que os 

cegos tardios na mesma situação. 
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7.1. RESULTADOS DA ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Para analisar os parâmetros locomotores testados durante a locomoção de cegos 

precoces e tardios com RT e bengala branca (testes 6 e 7), foram utilizados 10 

avaliadores. Para avaliar o grau de correlação destes avaliadores utilizou-se o 

Intraclass Coeficient Correlation (ICC). Dentre os 10 avaliadores, conforme a tabela 

abaixo evidencia, quatro apresentaram alto nível de correlação intraclasse.  

 

Intraclass Coefficient Correlation (ICC) 
 RT Beng 
Retilineo 0,9 0,9 
Colisão 0,99 0,99 
Postura 0,88 0,88 
Andar 0,86 0,78 

 

 

Dentre os parâmetros testados somente os objetivos, o retilíneo e a colisão 

apresentaram diferenças significativas. Os demais parâmetros, postura e andar hesitante 

e não hesitante por requererem avaliações subjetivas não se prestam a análise 

estatística. 

 

Resultados: 

 

Locomoção retilínea 

 

ANOVA 2 way repetitive measures on factors RT and stick, between groups (late 

blinds and early blinds)  

 

Cegueira F(1,35)=4,72 p=.037 

Cegos precoces : RT=4,3 (1,78) ; Beng=4,48 (2,01) 

Cegos tardios: RT=3,09 (2,27) ; Beng=3,31 (1,97) 

 

Como os resultados acima evidenciam, não foram observadas diferenças 

significativas no andar retilíneo dos cegos precoces e dos cegos tardios ao se 
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locomoveram com o auxílio do RT ou da bengala.  Porém constatou-se que os cegos 

precoces apresentaram andar significativamente mais retilíneo do que os tardios nas 

duas condições locomotoras testadas: com o auxílio do RT ou da bengala. 

Detecção e antecipação de obstáculos 

 

 
Figura 10 -ANOVA 2 way repetitive measures on factors RT and stick, between groups (late blinds and early blinds) 

 

Dispositivo de locomoçao F(1,35)=26,82 p<.0001 

Cegos precoces : RT=0,8 (0,76) ; Beng=1,78 (1,71) 

Cegos tardios: RT=0,77 (0,99) ; Beng=2,76 (1,37) 

 

Como evidenciam os resultados acima, não se observou diferença significativa 

entre o número de colisões efetuadas pelos cegos precoces e pelos tardios. Entretanto, 

quando se compara o número de colisões efetuadas pelos mesmos sujeitos portando 

bengala ou RT observa-se que número de colisões efetuadas durante o teste locomotor 

com o auxílio do RT (teste 6) foi significativamente inferior ao número de colisões 

efetuadas durante o teste locomotor com o auxílio da bengala (teste 7). 

 

 

8. DISCUSSÃO 

 

  Os resultados de fato foram 2: 1)o melhor desempenho locomotor retilíneo de 

cegos precoces no uso dos dois dispositivos (RT e bengala branca)  e 2) a maior eficácia 

do RT na detecção de obstáculos aéreos pelos 2 subgrupos de cegos (CP e CT). 
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  Entretanto constatou-se que enquanto a maior preocupação dos cegos precoces 

durante a locomoção autônoma se referiu à segurança, a maior preocupação dos cegos 

tardios se referiu à independência. Os CP propuseram mais modificações para o 

dispositivo de substituição sensorial do que os CT. Alguns sujeitos de ambos os 

subgrupos referiram-se a vergonha de usar bengala considerada  indicativo de 

deficiência visual. 

Alguns aspectos do material colhido durante as entrevistas que se sucederam ao 

experimento locomotor merecem destaque. Embora a queixa de dificuldade de 

locomoção autônoma seja comum a todos os deficientes visuais, a análise comparativa 

da preocupação explicitada pelos deficientes visuais que participaram da pesquisa com 

a própria segurança e/ou independência locomotriz mostrou-se reveladora. Enquanto 

que para a grande maioria dos cegos precoces a maior preocupação se refere à 

segurança locomotora, para os cegos tardios ela se refere a independência. Suas 

respostas não deixam dúvidas: CT 8 (mulher) (a locomoção é) “muito ruim, porque, 

assim,  é... eu tentava, ‘num’ queria pedir ajuda de ninguém e eu ficava tentando 

enxergar assim, o lugar onde eu estava e na verdade eu ‘num tava’ vendo nada” (sic);   

CT- 20 (homem), “Totalmente dependente dos outros, até pra ir ao banheiro eu ia com 

alguém, porque eu ‘num’... ainda não tinha feito aquele mapa mental da minha casa, 

entendeu?” (sic) CT 20  (homem): “(sou) totalmente dependente dos outros, até pra ir 

ao banheiro eu ia com alguém” (sic); CT 16 (homem) “eu ando com a ajuda da minha 

esposa. Só fico em casa. Vou à rua só com o acompanhamento dela” (sic); CT 29 

(homem): “A locomoção como sempre é acompanhante, com a minha acompanhante, 

‘né’, eu me locomovia para onde a gente ia. Como é até hoje,’ né’.” (sic); CT 33 

(homem): “(locomovo-me) sempre acompanhado por alguém, ‘né’, ou do escritório, 

vinha até de carro pra cá, às vezes um funcionário... eu sempre tirava um funcionário, 

outro problema que me chateava muito, o rapaz ficava me esperando aqui. Mesmo 

sabendo onde eu estava, ou casa de parente, ou clube, eu permanecia sentado, de 

repente queria ir até ir, um exemplo, no banheiro, ou até no balcão da lanchonete, eu 

não tinha como ir, aquele medo de bater em mesas, de esbarrar nos outros, ai, quer 

dizer eu não...eu ficava ali meio constrangido, ‘né’, porque ora pô, a minha esposa não 

tava,  foi ver a minha filha, acontece, já aconteceu,’ né’, eu acabar ficar um pouquinho 

só e naquela hora eu querendo fazer alguma coisa e...tinha que aguardar, ‘né’?” (sic) 

A explicação fornecida pelo CT 10 (homem) que perdeu a visão aos 40 anos de idade 

mas que exibiu enorme habilidade locomotriz explica em parte o problema dos CT: 
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Segundo ele, “As pessoas são muito presas ao que vêem. Muitas vezes elas olham e não 

vêem nada. Hoje eu tenho certeza que eu olho tudo, não vejo, mas enxergo.” (sic) [...] 

Eu marco isso, aqui, ó... depressão no piso, textura, tudo, eu uso os meus pés... (sic) 

Estas falas, expressam que, salvo algumas raras exceções como a do sujeito acima 

citado, os cegos tardios  permanecem profundamente dependentes das pistas fornecidas 

pela  modalidade sensorial visual durante seu desempenho locomotor. Enquanto que 

algumas falas revelam a tentativa de acessar antigas memórias visuais, outras 

evidenciam a utilização da visão alheia para suprir a própria ausência da visão. 

Embora os sujeitos os cegos precoces demonstrem liberdade e independência 

locomotora alguns ainda vivenciam a deficiência visual como cruel estigma social 

como as seguintes falas denunciam: CP 40 (homem): “cego é uma raça muito curiosa. 

Tudo quer botar a mão, quer pegar”..“...a pessoa deficiente visual, você, as pessoas 

comuns, vocês acho que não, porque vocês devem ter estudado isso,... depois de muitos 

anos que eu perdi um pouco do medo, do preconceito que eu tinha da bengala...” (sic); 

CP 47 (homem): “aqueles medos normais de ir pra rua e tal, de assumir a bengala, de 

vergonha da bengala, senti um pouco disso também. Vergonha de a pessoa me encarar 

com bengala e eu ter que pedir informação a ela, às vezes a pessoa se esquivava, às 

vezes não... essas situações normais de rua” (sic); CP  44 (homem): “eu não queria 

que ninguém soubesse que eu sou deficiente visual, porque assim, é, vamos dizer que... 

assim: eu sou uma pessoa muito vaidosa, então eu achava que estragava a minha 

imagem, que nem ‘o óculos’”. (sic); A mesma problemática aparece na fala do CT 17 

(homem). “As pessoas às vezes dizem: Ah! Vai o ceguinho, aquela coisa. Isso me traz 

uma tristeza, sabe? Então eu, sinceramente, eu faço tudo, para que eu não use a 

bengala, mas infelizmente a necessidade obriga. A bengala no caso é o indicador do 

cego, né?” (sic).   

As respostas às perguntas sobre o que esperavam e o que achavam do uso do RT 

em espaço experimental fechado revelaram as inúmeras expectativas que os cegos 

precoces e dos tardios depositaram no dispositivo TR: CT 2 (homem): “Talvez o meu 

problema maior seja andar em linha reta, porque eu ando sempre em zigue-zague, né? 

mas com esse aparelho, a gente percebe, que ele... você sabe que você não pode ir pra 

determinado lado, né?.”  CT 40 (homem): “Ah, porque além dele indicar o perigo que 

de repente me venha ocorrer, ele sempre nos avisa que é pra gente sempre nos desviar 

de alguma coisa, entendeu? Isso é importante não é?[...] Isso daí, eu não esperava que 

ia ser tão bom não” (sic). CT 50 (homem): “Muito, ajuda muito, porque a 
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acessibilidade que eu ‘tava’ falando essas coisas pra mim infelizmente não ia vencer 

muitos obstáculos, assim, orelhão, banca de jornal, assim e isso aí vai ajudar muito a 

gente” (sic.). CT 7 (mulher): “Vai dar mais à gente, aquela disponibilidade de você 

resolver sem depender de ninguém, aquela sua independência sem você depender nada 

de ninguém (sic). CT 10 (homem): “acho que vai ser mais um instrumento pra que 

nós, pessoas cegas... pra que nos dê mais autonomia, não é?”. (sic); CT 16 (homem): 

“Ah, pelo que eu testei aqui, ele me orienta muito a seguir o caminho sem obstáculo, 

‘né’? Ele vai desviar dos obstáculos.”(sic) CT 17 (homem): “A minha expectativa? É 

que a gente no caso se sinta praticamente independente, né?” (sic); CT 20 (homem): 

“Sim... a detectar os obstáculos que estão acima da nossa cintura, que a bengala não 

consegue detectar, encontrar, achar. Achei interessante. Legal. Ah, me senti bem, com 

uma sensação de liberdade! (sic); CT 27 (mulher):  “Ah, eu desse aparelho espero 

é..no ter medo em la rua y... poder atravessar a rua que es lo que yo no consigo.” (sic) 

; CT 28: (mulher): “Me orientando assim esquerda, direita, que eu sou totalmente sem 

coordenação, vocês viram, então, pra mim, pode ajudar, na questão de lateralidade, 

né?” (sic). Esposa do CT 29 (homem): “Achei que foi ótimo porque em casa ele não 

sai, até para ir no banheiro ele dá cabeçada, erra o caminho, eu achei com esse 

aparelho, que ele foi...pelo que ele faz em casa, ele foi muito bem!” (sic). CP 19 

(mulher): “com aprendizagem pode ser útil sim. Muito bom. Ótimo”.(sic); CP 24 

(mulher): “Eu poder sair à vontade,  que eu gosto de sair, tenho que fazer as minhas 

coisas, moro só, né? e eu espero isso. Que  ele possa me ajudar nisso.” (sic); CP 31 

(homem): “Ah, eu penso que sim porque..muitos obstáculos assim, eu acho que ele, ele 

evitou de bater em muitos obstáculos altos, que com a bengala você não teria a 

percepção necessária.” (sic). CP 32 (homem): “Me senti assim, como se eu tivesse 

andando, como diz o povo: andando nas nuvens. (pergunto porque andando nas 

nuvens?) É, porque, sabe, assim andar no meio do corredor sem... sem bater em nada, 

isso foi magnífico.” (sic); CP 34 (homem): “Poxa, me senti muito seguro, entende? 

E...não desprezando a bengala mas foi bem seguro, até porque deu pra desviar sem 

botar a mão em nada.” (sic); CP 47 (homem): “Ah, me senti assim até legal, no caso 

falando de locomoção mesmo, andar, até melhor porque assim, é exatamente qualquer 

obstáculo tanto dos lados como na frente, ele avisa, então assim, é muito melhor, na 

verdade, eu me senti bem, realmente me senti bem.(sic);  

Quanto as restrições e contribuições para o aprimoramento do dispositivo RT os 

cegos precoces foram mais pródigos do que os tardios como as seguintes falas 
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revelam: CP 31 (homem): “Eu achei ele muito bom, mas assim, eu acho que, é, às 

vezes, ele, eu acho que a vibração dele ela pode ser mais contida quando o obstáculo 

fosse se afastando. Você ter uma variação maior na vibração dele porque às vezes 

você pode ‘tá’ um pouco afastado e pensar que o obstáculo ‘tá’ perto e aí trava um 

pouco na tua caminhada, assim, sem necessidade, às vezes.”(sic); CP 36 (mulher): 

“Bom, é aquilo né, se um dia pudesse existir um aparelho que fosse uma roupa para 

detectar todas as coisas em volta da gente, ‘né’, até os obstáculos ali mais inferiores, 

‘né’, que estivessem próximos ao chão, quem sabe um dia, ‘né’.” (sic); CP 40 

(homem): “Pode ser útil sim, mas eu acho que eu preciso ser treinado para ele, né? 

pelo fato da confiança que eu ainda não tive tanta confiança.” (sic) “a idéia é de ter 

uma chavinha, na verdade vão ter vários botões, que você vai apertar, por exemplo 

para mudar a distância do alcance do radar tátil, mas também, quando você estiver na 

rua, no meio de multidão, aí você vai inverter, tem um botão que permite inverter. Ele 

só vai vibrar quando tiver um espaço livre, quando o radar detectar um espaço livre 

ao invés de vibrar quando encontra obstáculo.” (sic); CP 41 (homem): “agora o que 

vai ser difícil é o seguinte, guardar uma distância entre um obstáculo e regular o 

aparelho é que  eu acho que vai ser difícil, por exemplo é... andar no meio da 

multidão, mesmo tendo bengala e o radar, então o radar vai ficar vibrando, vai 

entendeu?” (sic); CP 20 (homem): “É, esse radar, eu acho que ele é bem útil mas 

acho que ele não pode ser na cabeça o lugar onde ele deve ficar. Não sei, poderia ser 

testado, por exemplo, no peito aqui, porque a cabeça, pelo menos comigo, é incomodo 

tremendo, dá dor de cabeça com o tempo, isso porque eu fiquei 20 minutos, imagina 

um cego com isso 24 horas por ano, todo dia.” (sic); CP 43 (homem): “Eu me sinto 

seguro. Eu acho que pelo menos num ambiente que eu conheça e que pra teste, não sei 

se na rua eu me  sentiria assim, mas eu me sinto seguro ao andar a ponto de não 

necessitar de uma bengala pra me desviar dos objetos que vem na minha direção, 

justamente porque vibra.” (sic); CP 46 (mulher): “Gostaria que fosse realmente uma 

pesquisa com muita seriedade...” (sic); CP 35 (homem): “Acho que sim, porque ele, 

ele avisa muito, assim, eu só acho que é ruim porque ‘tipo assim’, no meu caso, eu 

tenho uma passada muito longa e como ele avisa mais ou menos em cima às vezes não 

dá pra frear.” (sic); CP 38 (homem): “Senti, me senti bem ...é... teve um momento que 

eu me confundi um pouco, fiquei um pouquinho perdido mas aí eu sinto que é uma 

questão de treinamento para com o aparelho, porque eu ‘tava’ confundindo uma 

vibração com a outra e talvez eu tivesse me perturbado um pouco e aí fiquei parado, 
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indeciso, é... e me deixei levar pela... é... como é que vou dizer... eu confundi as 

vibrações... mas aí é questão de costume, com o aparelho.” (sic). 

 

9. LIMITAÇÕES DA PRESENTE PESQUISA  

  

1- O reduzido número de sujeitos revelou-se um obstáculo na validação dos 

resultados obtidos. Entretanto, dado as condições de sua realização a- tempo 

limitado. b- espaço de pesquisa cedido. c- características especiais dos 

sujeitos (fisiológicas, locomotoras etc.) não foi possível ampliar, nesta 

ocasião, a amostra..  

2- Impossibilidade de estrapolar os resultados obtidos em ambiente 

experimental fechado e protegido para ambientes naturais urbanos. Embora 

os resultados falem a favor da eficácia do RT na locomoção dos cegos, não é 

possível extrapolar esta eficacia para as reais situações locomotoras dos 

cegos que habitam a cidade do Rio de janeiro. 

3- A captação dos estímulos aéreos pelo protótipo utilizado na presente 

pesquisa por não ser contínua ignora os obstáculos que se localizam no 

espaço existente entre um e outro telêmetro.. Composto por 5 telêmetros,  o 

RT capta apenas os estímulos localizados bem em frente de cada um dos 

telêmetros, ignorando aqueles localizados entre um e outro telêmetro caso o 

sujeito permaneça com a cabeça imóvel. A movimentação intencional do 

sujeito minimiza tal dificuldade de detecção.   

Apesar destas limitações, espera-se que os resultados obtidos nesta 

pesquisa sirvam para nortear, aprimorar e estimular outras pesquisas com 

dispositivos de substituição sensorial beneficiando assim  a locomoção dos 

sujeitos privados visuais. 

 

10. CONCLUSÕES  

 

 O dispositivo de substituição sensorial RT gerou nos cegos tardios grande 

entusiasmo. Considerando-se: 1-  o desconforto vivenciado por estes sujeitos devido a 

recente perda da visão; 2- o fato de seu padrão locomotor esta fundamentado na perdida 

modalidade visual; 3- do RT acenar com a possibilidade da captação de estímulos 
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distais e 3- o ardente desejo que expressam em resgatar a independência locomotora 

justificam o entusiásmo revelado pelo dispositivo RT. 

 Por outro lado como os cegos precoces 1- estão acostumados desde a mais tenra idade 

a um padrão locomotor no qual a modalidade visual nunca se fez presente 2- jamais 

vivenciaram o desconforto da ausência da visão; 3- desconhecem a vantagem da 

captação dos estímulos distais para a locomoção autônoma e 3- aprenderam a confiar e a 

utilizar a bengala branca como extensão do próprio corpo na detecção dos obstáculos 

espaciais, o uso RT surge como um dispositivo locomotor alternativo o qual pode tanto 

confundir seu já estabelecido padrão locomotor quanto proporcionar maior segurança. 

De qualquer forma, a proposta do dispositivo de substituição sensorial RT não é a de 

tornar-se um substituto da bengala na locomoção autônoma dos cegos, mas de oferecer-

se como recurso complementar, assim sendo, o RT apresenta-se como dispositivo de 

locomoção auxiliar para todos os tipos de deficientes visuais.  

Como se trata de uma pesquisa introdutória todas as propostas de aprimoramento 

do dispositivo já estão sendo levadas em conta e um segundo protótipo do mesmo 

dispositivo está sendo elaborado pelo autor do RT, Álvaro Cassinelli.  
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APÊNDICES 



 
 

QUESTIONÁRIO SÓCIO/EDUCACIONAL/ECONÔMICO 
COLETA  DE  DADOS  PARA  A  PESQUISA 

 
 

Este questionário/entrevista tem por finalidade coletar os dados necessários à pesquisa 
"O Radar Tátil: dispositivo de substituição sensorial". Os dados coletados neste 
questionário, serão submetidos à análises objetiva e subjetiva e assegura-se aos 
participantes que sua identificação será mantida sob total e absoluto sigilo. Obrigada 
pela sua participação. 
 

PERFIL  DA  AMOSTRA  
 

 IDENTIFICAÇÃO: 
 
1. Data da Entrevista: __________________ 
 2. Cego: C ___________           
3. Idade: ___/___/___       Sexo: F (  )             M   (   ) 
4. Estado Civil:  
(   ) Solteiro     (   ) casado      (   ) divorciado   (   ) outro    
Qual?_______________________ 
5. Formação acadêmica: 
_____________________________________________________ 
6. Profissão: 
_______________________________________________________________ 
7. Sua cegueira é: (  ) congênita       (   ) adquirida   
8. Se a cegueira é adquirida: Com quantos anos perdeu a 
visão?_____________________ 
9. Você ouve bem? Sim (  ) Não (  ) 
10. Caso você tenha problemas de audição, descreva-as. 
11. Quanto tempo depois que perdeu a visão, você iniciou sua reabilitação com 
programa de orientação e mobilidade?    
(  ) antes de completar 1 ano   (   ) 2 a 5 anos   (   ) mais 
12. Por que você procurou o programa de orientação e mobilidade (reabilitação)? 
13. Se a cegueira é congênita: Com quantos anos você iniciou o uso da bengala? 
14. Fale como era a sua locomoção antes de utilizar a bengala. 
15. Fale como é a sua locomoção hoje com o auxílio da bengala. 
16. De que forma a bengala auxilia a sua locomoção? 
17. De que forma a bengala não auxilia a sua locomoção? 
18. Alguma vez você se encontrou em dificuldades ao se locomover? Fale como foi. 
19. Você prefere se locomover: 
(  ) com guia vidente    (   ) com bengala    (   ) com cão guia   outro (  ) Por 
que?_______________ 
20. Você encontra mais dificuldades para se locomover: 
(  ) em ambientes internos    (   ) em ambientes externos     (   ) Por 
que?_______________ 
21. Qual a sua expectativa em relação ao dispositivo RT?  
22. Acredita que o dispositivo RT possa ser útil em sua locomoção?  
 
 



 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO/UENF 

CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM/CCH/PGCL//LCL 

MESTRADO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 

TERMO / AUTORIZAÇÃO 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) / Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Neuropsicologia Cognitiva (NEPENC), contando com a 
colaboração do Instituto Benjamim Constant/ RJ, pretende através da pesquisa "O Radar 
Tátil : dispositivo de substituição sensorial”(1), avaliar a eficácia do dispositivo RT no 
desempenho locomotor (2) de cegos adultos (precoces e tardios), usuários de bengala. 
Capacitando o deficiente visual a detectar a presença e a ausência de obstáculos distais 
(3), acredita-se que o RT represente um grande avanço na proteção do corpo e, 
principalmente, da cabeça dos indivíduos cegos durante a sua locomoção em espaços 
internos e externos. Acredita-se que ele possa também tornar a locomoção autônoma 
mais retilínea e minimizar problemas posturais. 
A presente pesquisa pretende investigar a eficácia do RT em dois grupos de sujeitos 
adultos. Um grupo, composto por 20 sujeitos cegos precoces, e outro, por 20 sujeitos 
cegos tardios, através dos seguintes instrumentos de pesquisa: 1- questionário  que será 
gravado,  2 - procedimento locomotor, durante o qual todos os sujeitos permanecerão de 
olhos vendados e 3- filmagem da locomoção. 
Os responsáveis pela pesquisa "O Radar Tátil: dispositivo de substituição visuo - tátil”, 
comprometem-se a: 1- manter em absoluto sigilo a identidade daqueles que 
voluntariamente se dispuserem a colaborar e, 2- realizar, ao término do experimento 
uma palestra comunicando os resultados obtidos.  
Para tanto, faz-se necessário que os sujeitos participantes assinem o seguinte termo de 
consentimento: 
 
 
 Eu, __________________________________________________________, 
tendo lido e entendido os procedimentos acima descritos, concordo em participar da 
pesquisa como voluntário. 
 
 
Para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, favor entrar em contato com 
Sylvia Joffily pelo e-mail: joffily.uenf@gmail.com, ou pelo telefone (22) 27397037. Ou 
com Bruna Gusmão pelo e-mail brunapoley@hotmail.com, ou pelo telefone (22) 
99020732 
 
 

_______________________, _____ de _____________________ de ______. 
 



 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO/UENF 

CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM/CCH/PGCL//LCL 

 

DEFINIÇÃO DE ALGUNS TERMOS UTILIZADOS NO CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO 

 

(1) - Dispositivo de substituição sensorial: trata-se de um dispositivo que utiliza as 

informações captadas por uma determinada modalidade sensorial para serem 

utilizadas por outra modalidade. No caso do RT, capta-se as informações pelo tato 

(modalidade proximal), vibrações táteis, para serem utilizadas como informações 

visuais (modalidade espacial distal). 

 

 

(2)- Desempenho locomotor: capacidade do sujeito se locomover (andar) 

satisfatoriamente de forma autônoma (sozinho) em um determinado espaço 

externo. 

 

 

(3)- Obstáculos distais: são aqueles que se encontram à certa distância do corpo do 

sujeito, no caso da pesquisa, à distância de 80 cm a 1 m.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  



 
 

  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 

  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
 

 
 


