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Resumo- O protótipo Luvas de Comunicação representa um 

mecanismo para a inclusão de indivíduos surdocegos à sociedade. 

Essas Luvas possibilitam que portadores de deficiência ou não, 

possam comunicar entre si por meio do tato. A partir de 1024 

combinações, o protótipo armazena letras, números, sílabas que 

são convertidos em vibrações e assim, o surdocego pode 

comunicar-se com qualquer pessoa, inserindo texto no 

computador e no celular. Portanto, este protótipo não é apenas 

um dispositivo de comunicação, mas um canal de aprendizagem 

para os surdocegos. 
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I. INTRODUÇÃO 

Surdocegos são indivíduos com uma perda substancial de 

audição e de visão. A surdocegueira é uma deficiência 

específica e não simplesmente a soma de duas deficiências [1]. 

Essa condição pode manifestar-se em três estágios: perda de 

visão e audição totais, perda substancial da visão, e perda 

substancial da audição. A surdocegueira pode ser classificada 

também com relação à sua ocorrência, podendo ser congênita 

ou adquirida; pré ou pós-linguística (antes ou depois do 

indivíduo aprender uma forma de comunicação) [2]. 

 

      Existem várias formas de comunicação entre os 

surdocegos, entretanto, essas são sempre restritas a um 

intérprete. Tem-se como exemplo o método Tadoma, no qual é 

sentido o movimento da boca do tradutor ou as vibrações de 

sua fala. Existe também, no caso de um surdocego pós-

linguístico, a comunicação por letra de forma, que o tradutor 

escreve em letras garrafais o texto no corpo da pessoa ou vice-

versa [3]. Há ainda, a Libra Háptica, que associa determinados 

movimentos na palma da mão do surdocego a letras, sendo 

estes feitos por um guia-intérprete [4].   

 

      Apesar das diversas formas de comunicação existentes, as 

maneiras de interação dos surdocegos são ainda limitadas, 

acarretando dificuldades de comunicação com o meio, de 

aprendizagem e de orientação. Frente a este contexto, faz-se 

necessário criar um meio de comunicação universal que 

garanta a interação entre todos os indivíduos.  

O tato pode ser considerado um aliado essencial para a 

inclusão do portador de deficiência à sociedade [5]. Afinal, é 

por meio deste que os surdocegos interagem com o mundo. 

Portanto, o objetivo deste estudo é desenvolver uma 

tecnologia inovadora para comunicação dos portadores de 

surdocegueira. 

 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo contemplou três etapas: desenvolvimento da 

linguagem, criação do software e construção do protótipo. 

 

A. Linguagem 
 Levando-se em consideração os dez dedos das mãos, 
podendo estar ou não apertados, obtêm-se duas possibilidades 
de estado em dez canais diferentes resultando em 1024 
combinações possíveis. Isso significa um código binário de 
dez bits, sendo este suficiente para representar as letras do 
alfabeto português, números e sílabas.  

A partir disso, foi feito um estudo das combinações dos 
dedos fletidos que podem ser realizadas mais facilmente pelas 
mãos. Como resultado, foi montada uma planilha no programa 
Excel relacionando a flexão de determinados dedos às sílabas, 
letras e números.  

B. Software 

A partir da planilha de linguagem, o código binário dos 
dedos foi convertido nos símbolos desejados. Com o auxílio 
de um microcontrolador, vários módulos de conexão das 
Luvas foram criados. 

B.I. Conexão Luva a Luva 

 Dois pares de Luvas podem conectar-se entre si via 
bluetooth. Assim, as combinações enviadas por um par são 
recebidas em forma de vibração no outro. Há ainda um retorno 
vibracional de menor intensidade para o próprio usuário a fim 
de que ele saiba que enviou os caracteres desejados. Esse meio 
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de conexão permite que duas pessoas surdocegas 
comuniquem-se entre si. 

B.II. Conexão via Android 

 Um aplicativo para Android foi desenvolvido a partir da 
mesma planilha de linguagem. O seu funcionamento 
assemelha-se a um chat. As Luvas conectam-se a este via 
bluetooth e os usuários aparecem “online”.  

Por meio do aplicativo, escolhe-se para quem se deseja 
enviar uma mensagem. O texto que for inserido pelo celular 
será recebido em forma de vibração na Luva selecionada. 
Também é possível o inverso, ou seja, a partir da Luva são 
enviados caracteres para o celular. Além disso, o retorno 
vibracional para o próprio usuário permanece. Essa conexão 
viabiliza a comunicação entre um surdocego e uma pessoa 
sem deficiência. 

B.III. Conexão pelo Windows 

 Foi desenvolvido um programa em Linguagem C no 
Arduino para decodificação das combinações enviadas pelas 
Luvas. Essas são conectadas ao microcontrolador, o qual é 
conectado a um notebook ou desktop por uma porta USB. 
Assim, os caracteres enviados pelas Luvas são recebidos no 
computador, sendo possível a inserção de texto no mesmo. 
Com isso, permite-se a inclusão do surdocego aos meios 
tecnológicos mais utilizados atualmente, garantindo uma 
oportunidade de trabalho, aprendizagem e comunicação. 

C. Protótipo 

 Ao longo deste estudo foram desenvolvidos dois tipos de 
protótipo em forma de luvas. O primeiro foi mais simples, mas 
permitiu testar a funcionalidade do código criado. 
Posteriormente, com avanços de testes em bancada, o segundo 
foi mais completo e testado com os surdocegos. 

C.I. Protótipo do tipo lã 

 O primeiro protótipo consistiu em um par de luvas de lã 
com pushbuttons na ponta dos dedos. Por meio de linha 
condutiva e cabos foi possível conectar os botões a um 
protoboard. Em seguida, esse circuito foi conectado a um 
microcontrolador Arduino (Fig.1). Por meio disso, foi possível 
realizar testes iniciais de inserção de texto no computador. 

 

 

Fig. 1. Protótipo do tipo lã 

 

C.II. Protótipo do tipo neoprene 

 O segundo protótipo compreendeu dois pares de luvas de 
neoprene com um circuito mais completo. Este circuito 
englobou um motor de vibração na ponta de cada dedo 
conectado por linha condutiva a um sensor de dobra.    

Os terminais de cada dedo foram conectados a uma placa 
central com microcontrolador, módulo bluetooth e LEDs para 
indicação de estado das Luvas (conectadas via bluetooth, 
carregadas ou ligadas). Essa placa ficou contida em uma 
pequena caixa que foi posicionada sobre o punho do usuário 
(Fig.2). Este protótipo viabiliza a comunicação Luva a Luva, 
bem como a conexão da Luva com o aplicativo Android e com 
Windows. 

 

 

Fig. 2. Protótipo do tipo neoprene 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O protótipo do tipo lã foi testado em bancada e os 

resultados comprovaram a funcionalidade da planilha de 

linguagem criada bem como a do software desenvolvido.  

O protótipo do tipo neoprene foi testado em 3 indivíduos 

surdocegos. Os testes foram realizados na Ahimsa na cidade 

de São Paulo, em parceria com o Laboratório de 

Bioengenharia. A Ahimsa é uma organização que realiza 

atendimento educacional para crianças, jovens e adultos com 

deficiência múltipla sensorial e surdocegueira, visando a sua 

inclusão na sociedade. 

 O principal problema encontrado pelos surdocegos foi a 

dificuldade de realizar a calibração dos dedos. O aplicativo 

travava e não prosseguia. Isso ocorreu devido à baixa carga da 

bateria das Luvas. Quando essas retornaram ao Laboratório de 

Bioengenharia e foram carregadas, pôde-se estabelecer uma 

conexão, calibrá-las e enviar todos os dez dedos 

consecutivamente, comprovando a funcionalidade deste 

protótipo. 

 O programa funcionou de acordo com o esperado. Apesar 

disso, os surdocegos encontraram dificuldade para acessar 

comandos do próprio computador, como por exemplo, 

"iniciar", "espaço" e "backspace". Ressalta-se que foi enviada 

uma tabela à Ahimsa associando os comandos às funções. 

Contudo, a equipe percebeu a necessidade de elaborar um 

tutor que ensine a nova linguagem aos usuários. 

 Os surdocegos relataram sensação de dormência e 

desconforto nos braços devido à vibração dos motores. 
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Acredita-se que essa sensação ocorreu devido à maior 

sensibilidade tátil dos portadores de múltipla deficiência. Em 

vista disso, foi sugerido que os receptores fossem colocados 

no lado contrário, na parte inferior da mão, uma vez que a 

parte superior é a mais sensível.  

Apesar dos problemas relatados, os surdocegos 

consideraram o projeto inovador e de grande importância. Eles 

relataram que o protótipo Luvas de Comunicação permite 

maior liberdade de expressão de pessoas com surdocegueira 

para pessoas com surdocegueira, sem necessitar de terceiros. 

 

IV. CONCLUSÃO 

Ao analisar a evolução dos testes em laboratório e, 

principalmente, o feedback dos usuários surdocegos, percebe-

se a relevância do projeto. Apesar de ainda não concluídas, as 

Luvas já garantem maior liberdade a esses indivíduos, antes 

sempre restritos a um terceiro para que pudessem comunicar-

se. 

Vale ressaltar a sensibilidade dos surdocegos, fazendo com 

que mais testes sejam necessários com esses indivíduos. Uma 

vez que, a forma deles de interpretar o mundo é 

completamente diferente da dos indivíduos sem deficiência. 

Diante desses resultados, conclui-se que os protótipos 

construídos atenderam às especificações esperadas. Mediante 

novos avanços no projeto, será possível o desenvolvimento de 

um produto que poderá ser utilizado por surdocegos, abrindo 

amplas possibilidades para esses indivíduos.  
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