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Histórico de desenvolvimento 

Originou-se a partir da demanda levantada pelo censo do IBGE que aponta para 13 

milhões de pessoas com deficiência física no Brasil, censo INEP/MEC apontando em torno 

de 1 milhão de alunos incluídos na escola regular com este perfil, além de várias buscas 

referente ao que se tem no mercado de recursos que atendem a essa população, no que 

se refere a acessibilidade e a manuseio de materiais pedagógicos. Busca essa que 

apresentou escassez de produtos nacionais com custo viável para essa população 

demandante. 

Origem do conceito 

Conceito proposto nasceu na análise das possibilidades baseando-se nas condições 

residuais de funcionalidades individuais de pessoas com deficiências. Movimentos 

residuais ou fragmentos de sons produzidos pelo indivíduo produz um sinal reconhecido 

por diferentes sensores, processado e utilizado para comandar um aplicativo que oferece 

opções de manuseio de um dispositivo móvel. 

Solução proposta 

A solução apresenta um sistema que identifica, por meio de sensores específicos, 

um sinal emitido pelo usuário, como um ruído ou um toque físico, tais sinais são recebidos 

pelo hardware de processamento (Controle), processado e transmitido para o tablet ou 

celular, via bluetooth, possibilitando o acesso do usuário a qualquer aplicativo nele 

instalado. 

TEDCOM - Sistema completo de interface de acessibilidade digital com múltiplas 

entradas de acesso. 
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Diferenciais do produto TEDCOM 

Garantia de navegação no dispositivo Android de maneira plena utilizando vários 

tipos de sensores, o que oferece oportunidade aos mais diferentes perfis de usuários de o 

utilizarem, ampliando assim sua usabilidade e funcionalidade e não restringindo o acesso 

por uma única entrada. 

Sons, toques, movimentos visuais, voz e vários outros mínimos movimentos 

residuais do usuário podem ser captados e utilizados com fontes de disparo de sinal de 

comando por meio de sensores adequados. 

Caso o futuro usuário da TEDCOM já faça uso de algum acionador com o mesmo 

tipo e intensidade de sinal que os utilizados no kit é possível dar-se continuidade na 

utilização desse mesmo acionador. 

Orientações para otimização da usabilidade do recurso 

Para que a boa funcionalidade do sistema seja alcançada se faz necessário alguns 

cuidados anteriores ao início das atividades: 

1. Identificar o movimento residual do futuro usuário da TEDCOM, possibilitando a 

melhor escolha do sensor a ser utilizado. 

2. Quanto a conciliação do kit TEDCOM à diferentes aplicativos, como: jogos, portais 

e outros que ao serem acessados e manipulados proporcionam as experiências 

necessárias para o desenvolvimento cognitivo e psicomotor do usuário, verificar 

tais possibilidades no documento Guia de Orientação Didática da TEDCOM. 

 

 

 

 

 

 

 



SAWDES PROJETOS E IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA LTDA 
 

 

___________________________________________________________________ 
 

 6 
 

Conhecendo o Kit TEDCOM 
 

 

Figura 1 - Descrição do conjunto completo TEDCOM. 

 

Composição do Kit TEDCOM 

Dispositivos: 

 01 Tablet com acessórios; 

o Fone de ouvido; 

o Carregador com cabo; 

o Manual do usuário. 

 01 Controle com sensor de toque; 

 01 Laringofone; 

 01 Botão; 

 01 Fonte de Alimentação com cabo mini USB; 

Software ou aplicativo 

 01 Aplicativo de usabilidade 

o Teclado virtual com varredura 
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As partes que compõe o kit TEDCOM, detalhadas, são: 

 Tablet Samsung Galaxy Tab S3 

SM-T825 

Responsável pela interface do usuário 

com a aplicação, conexão com o controle 

via bluetooth. 

o Software / Aplicação 

Responsável pela 

apresentação, realização e gestão 

das atividades solicitadas pelo 

usuário, oferecendo recursos de 

fácil utilização, como: varredura 

das opções oferecidas na tela. 

 

Figura 2 - Tablet Samsung SM-T825 

 

 

 Controle;

Responsável pelo processamento dos 

dados provenientes dos sensores e 

transmitidos em formas de comando 

para o tablet, via bluetooth. 

 

Funcionalidades: 

1. Botão vermelho de 

acionamento – Liga/Desliga; 

2. Entrada USB Mini para 

carregamento da bateria; 

3. Entrada para sensor de áudio 

(Laringofone); 

 

 

 

 

4. Entrada para sensor de 

acionamento tipo cogumelo 

(Botão); 

5. Sensor de toque na própria 

caixa de controle; 

 

 

Figura 3 - Controle 
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 Sensores Primários;

Responsáveis pela captação dos 

movimentos e/ou sons produzidos pelos 

usuários e transmitidos à caixa de 

processamento (Controle). 

o Laringofone; 

Responsável pela captação 

dos sons emitidos pelo usuário e 

enviados ao controle via cabo. 

 

 

Figura 4 - Laringofone 

 

 

 

 

o Botão. 

Responsável pela captação 

dos movimentos mecânicos 

realizados pelo usuário e enviados 

ao controle via cabo. 

 

 

 

Figura 5 - Botão 

 

 

 

 Fonte de Alimentação e Cabo 

Mini USB; 

 

Responsáveis pelo carregamento e 

recarregamento da bateria presente no 

conjunto. 

 

 

 
Figura 6 - Fonte de alimentação e cabo mini USB 

 

 

 

 



 

 

Funcionamento passo a passo 

Diagrama de funcionamento por interação: 

 

Figura 7 - Diagrama de funcionamento. 

 

Procedimentos de utilização: 

1. Inicialmente deve-se garantir que as baterias, tanto do Tablet quanto do Controle 

estão carregadas, indicativos para tal verificação: 

o No Tablet: O nível de bateria é apresentado via software; 

o No Controle: LED laranja ao lado da porta Mini USB, indicador do status de 

carga com a fonte conectada. LED ligado indica carregando e desligado 

indica carga completa. 
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2. Conecte o sensor desejado na posição correta no Controle. 

3. Acionar o botão “Ligar” no Controle e esperar o LED Azul acender, indicação de 

que as conexões estão prontas para uso. 

4. Interaja com o sensor escolhido, imediatamente a TEDCOM se manifestará na tela 

na forma de barras auxiliares, a barra vertical caminha da esquerda para direita 

com o cursor posicionado na junção das duas barras, como mostram as imagens 

abaixo: 

           

Figura 8 -  - Orientação de cursor 1 

5. Na segunda interação com o sensor escolhido o cursor passará a se deslocar de 

cima para baixo, como mostram as imagens abaixo: 

                  

Figura 9 - Orientação de cursor 2 

O intuito do deslocamento das barras auxiliares é alcançar o ícone desejado na 

tela, dando início à utilização da aplicação escolhida ou realizar funções, do tablet, como 

por exemplo: mudança de página, para frente ou para traz. 
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6. Na terceira interação com o sensor escolhido, gestos representativos de mãos 

realizando diferentes funções serão exibidos para que sejam selecionados através 

de uma quarta interação com o sensor escolhido pelo usuário.  

 

 

Figura 10 - Apresentação de gestos 

 

A tabela seguinte apresenta todas as possibilidades de símbolos e gestos que o 

usuário poderá realizar, no tablet, para obter o resultado desejado. 

Tabela 1 - Descritivos de gestos. 

 

 

Mira ou ponteiro- sinal que deve apontar onde será o 

toque na tela 

 

 

 

Toque curto ou rápido 

 

 

Toque longo ou pesado 
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Arrastar longo para direita 

(essa ação move a tela do tablet da esquerda para a 

direita) 

 

 

Arrastar longo para esquerda 

(essa ação move a tela do tablet da direita para a 

esquerda) 

 

 

Arrastar longo para cima 

 

 

Arrastar longo para baixo 

 

 

Arrastar curto da esquerda para a direita 

 

 

Arrastar curto da direita para a esquerda 

 

 

Arrastar curto para cima 

 

 

Seleção de imagem ou ícone a ser arrastado na tela 
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Inicio do arraste de ícone 

 

 

Fim de arraste de ícone 

 

 

Voltar uma função 

 

 

Cancelar escolha 

 

 

Aumentar o som 

 

 

Abaixar o som 

 

 

Função Home 

(Essa função está disponível no tablete também) 

 

 

Aplicativos 

(Essa função está disponível no tablete também) 
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Rodar a tela 

 

 

Acionar comando de voz 

 

 

Perfil 

 

 

Findar o aplicativo 

 

 

Há possibilidade de personalização da cor dos gestos e símbolos, assim como 

diversas outras funções, criando assim um ambiente destinado as habilidades e desejo de 

cada usuário.  

Na verdade, o Cursor trata-se de uma espécie de gesto fixo que percorre a tela, 

direcionando o usuário com relação as opções de atividades que podem ser realizadas. 

 

Utilizando o teclado virtual: 

O teclado possui um sistema de varredura próprio que é acionado 

automaticamente quando há necessidade de escrita. Nesse caso, as réguas do cursor 
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desaparecem, pois, a varredura do teclado apresenta seleção de linhas inteiras de letras 

com cores diferenciadas. 

Utilizando o mesmo sensor escolhido, basta direcionar o cursor para a área de 

inserção de texto e aciona-lo, assim abrirá o teclado virtual e, automaticamente, se 

iniciará a varredura entre as linhas inteiras de teclas. 

 

Figura 11 - Varredura de teclado 1 

 Uma vez selecionada a linha, através da interação com o sensor, haverá a 

varredura das teclas presentes na linha selecionada usando uma moldura diferenciada, 

também utilizando a interação com o sensor escolhido, selecionar a tecla desejada. 

 

Figura 12 - Varredura de teclado 2 

 

A utilização do teclado segue a mesma lógica do aplicativo de varredura, ou seja, é através 

do comandado no sensor escolhido pelo usuário que há o acionamento encolhendo a 

função desejada. 
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Configurações Gerais 
 

A TEDCOM oferece a possibilidade de plena personalização de acordo com as 

habilidades e limitações de cada usuário, para que isso fique previamente configurado e 

possa ser utilizado sempre que necessário, recomenda-se a criação de um perfil individual 

para o usuário, tais definições podem ser feitas seguindo os tutoriais de configurações a 

seguir. 

Observações importantes 
 

o Após cada nova configuração é preciso salvar as escolhas, garantindo que 

permaneçam no seu perfil. 

Essa opção garante a utilização do TEDCOM por vários usuários com diferentes 

perfis e diferentes sensores de acionamento.  

Como fazer as configurações? 

 

Procedimentos de configurações: 

1. Localize na área de trabalho do tablet o ícone TEDCOM: 

 

Figura 13 - Ícone de configurações. 
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2. Toque no ícone TEDCOM, abrirá a seguinte tela: 

 

 
Figura 14 - Tela de usuários e configurações 

 

 

3. Toque no seguinte ícone para abrir a tela de usuário(s): 

 
 

 
Figura 15 - Ícone de configurações de usuário 

 

 

4. A imagem a seguir, Detalhes de Perfil, apresenta as possibilidades de criação, 

seleção e edição de usuários. 
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Figura 16 - Tela de configurações de usuários 

 

 A imagem acima apresenta: 

 

1. Inserir uma foto tirada instantaneamente; 

2. Inserir uma foto presente nos arquivos ou na web; 

3. Girar foto para a direita; 

4. Criar perfil de usuário; 

a. Inserir foto, nome e observações do usuário. 

5. Selecionar perfil existente; 

6. Duplicar perfil existente; 

7. Salvar alterações realizadas. 

 

Configuração do cursor 

O Cursor pode ser personalizado conforme a demanda, permitindo alterar todas as 

configurações descritas: 

 Tamanho do Cursor 
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Altera o tamanho do cursor facilitando a visualização. 

 Velocidade do Cursor 

Altera a velocidade de movimentação do cursor. 

 Velocidade do Gesto(s) 

Altera o tempo de alternância entre os gestos possíveis exibidos. 

 Cor do Cursor 

Altera a cor do cursor facilitando a visualização. 

 Cor das barras auxiliares 

Altera a cor das barras auxiliares do cursor facilitando a visualização. 

 Agrupamento de Gestos 

Grupos de Gestos pré-selecionados podem ser criados de modo a limitar 

quais serão os gestos a serem oferecidos, essa função é importante 

principalmente quando o usuário está aprendendo a utilizar a ferramenta 

ou quer diminuir o tempo para seu manuseio. 

 Gestos disponíveis 

Altera os possíveis gestos que deverão aparecer quando o sistema estiver 

em atividade. 
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Figura 17 - Tela de configurações do cursor 

A imagem acima apresenta: 

1. Aplicar modo padrão de exibição; 

2. Apresenta opções mais detalhadas de configurações; 

3. Salva as configurações realizadas. 

A opção “Avançado” oferece outras possibilidades de configurações, além das já 

detalhas, seguem as descrições: 

 Tempo para auto desativar 

Tempo que o cursor poderá ficar sem interações, antes de se ocultar, 

aumentando a vida útil da bateria. 

 Imagens do Cursor 

Altera a imagem do cursor facilitando a visualização. 

 Tipo de movimento 
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Altera o tipo de movimentação do cursor para melhor desempenho. 

 Espessura das barras auxiliares 

Altera a espessura das barras auxiliares do cursor facilitando a visualização. 

 Distância Horizontal 

Altera a distância que o cursor salta horizontalmente, em cada oferta de 

posição. 

 Distância Vertical 

Altera a distância que o cursor salta verticalmente, em cada oferta de 

posição. 

 Intensidade dos deslizamentos longos 

Altera a intensidade dos gestos de deslizamento longo, quanto menor o 

valor maior a intensidade. 

 Intensidade dos deslizamentos curtos 

Altera a intensidade dos gestos de deslizamento curto, quanto menor o 

valor maior a intensidade. 

 

Figura 18 - Tela de configurações avançadas do cursor 
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Observações: 

o Todo e cada Gesto podem ser agrupados livremente, permitindo que o 

usuário receba mais ofertas, em menos tempo, e encontre a ação desejada 

mais rapidamente; 

o O usuário pode selecionar quantos Grupos e, em cada Grupo, quantos 

Gestos quiser; 

o Cada Gesto pode ser habilitado ou desabilitado individualmente, de forma 

a gradativamente ensinar o usuário como utilizar sua TEDCOM de forma 

plena; 

o Para atividades específicas, também é possível restringir quais ações o 

usuário pode realizar, permitindo maior destreza e controle, tanto do 

usuário quanto de seu responsável. 

 
 

Configuração do teclado 

O teclado virtual pode ser personalizado conforme a demanda, permitindo alterar 

todas as configurações descritas: 

 Teclado automático 

Opção de sobrepor, automaticamente, o teclado virtual desta aplicação no 

sistema operacional. 

 Tamanho das teclas  

Altera o tamanho dos símbolos do teclado, facilitando a leitura ou seu uso 

na tela do dispositivo. 

 Tempo entre linhas 

Altera o tempo de varredura entre as linhas presentes no teclado. 

 Cor de seleção de linha  
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Altera a cor de exibição da linha selecionada, indicando quais estão sendo 

ofertadas. 

 Cor padrão de fundo do teclado 

Altera a cor presente no fundo do teclado, oferecendo contraste e 

facilitando a visualização. 

 Tempo entre teclas 

o Altera o tempo de varredura entre as teclas presentes na linha selecionada. 

 Cor de seleção das teclas 

o Altera a cor de exibição da tecla selecionada, indicando quais estão sendo 

ofertadas. 

 Cor padrão de fundo de tecla 

o Altera a cor presente no fundo da tecla, oferecendo contraste e facilitando 

a visualização. 

 

Figura 19 - Tela de configuração do teclado 
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A imagem acima apresenta: 

1. Aplicar modo padrão de exibição; 

2. Apresenta opções mais detalhadas de configurações; 

3. Salva as configurações realizadas. 

A opção “Avançado” oferece outras possibilidades de configurações, além das já 

detalhas, seguem as descrições: 

 Tempo para auto desativar  

Altera o tempo que o teclado pode ficar sem interações antes de se ocultar, 

permitindo que o dispositivo Android entre em hibernação, aumentando o 

tempo de uso de sua bateria. 

 Correção automática 

Opção de habilitar ferramentas de correção automática de texto, corrige 

erros de digitação e auxilia na predição na escrita. 

 

Figura 20 - Tela de configurações avançadas do teclado. 
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Para maiores esclarecimentos assistir os vídeos: 

TEDCOM - Apresentação   https://youtu.be/k6t6WWiEaoI  

TEDCOM - Tutorial básico  https://youtu.be/yG_CV71611o 

TEDCOM - Tutorial do Aplicativo - Configurações  https://youtu.be/J6Tw6nzhZqg 

TEDCOM - Exemplo de usuários 2 https://youtu.be/jzruJx_V3BQ 
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