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Introdução
“Documentos internacionais e nacionais têm procurado definir a tecnologia assistiva e ga-

rantir políticas públicas que favoreçam o seu uso” (ROCHA; DELIBERATO, 2012). Nesse sentido, para 
elaborar um conceito para subsidiar as políticas públicas brasileiras os membros do CAT realizaram uma 
profunda revisão teórica do referencial internacional (BERSCH, 2017).

No Brasil, a definição adotada de tecnologia assistiva foi:

uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacio-
nada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade redu-
zida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (CAT, 2007).

Para pessoas sem deficiências, os recursos tecnológicos tornam as coisas mais fáceis, enquanto 
que, para pessoas com deficiências esses recursos tornam as coisas possíveis (RADABAUGH, 1993). Nesse 
sentido, por meio de dispositivos como computadores, tablets, e smartphones entre outros, a pesquisa e 
desenvolvimento contribui significativamente com a evolução da tecnologia assistiva como uma área do 
conhecimento, de acordo com o conceito proposto pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT, 2007). 

Com o desenvolvimento e introdução de novos dispositivos utilizados como tecnologias assis-
tivas novas formas e possibilidades de interações cognitivas, físicas e sensoriais são estabelecidas. Portanto, 
atentar aos aspectos relacionados à usabilidade desses recursos é de extrema importância para a pesquisa e 
desenvolvimento em tecnologias assistivas.

Conceitualmente, “usabilidade é a medida pela qual um sistema, produto ou serviço pode ser 
usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação 
em um contexto de uso específico” (ISO 9241-210, 2010). 

A atenção aos aspectos relacionados à usabilidade na pesquisa e desenvolvimento também 
contribui substancialmente com o processo de implementação e uso bem sucedido das tecnologias as-
sistivas. Sua falta pode levar o usuário ao uso irregular e abandono das tecnologias assistivas. Evidências 
demonstram índices elevados de abando do uso de tecnologias assistivas (SCHERER, 2002) e (VERZA 
et al. 2006). A tecnologia assistiva é indispensável para a inclusão e integração de pessoas com algum tipo 
de deficiência (ROCHA; CASTIGLIONI, 2005).

Nesse contexto, abordamos no presente artigo a usabilidade de tecnologias assistivas com 
interfaces digitais. Em especial, realizamos uma revisão da literatura sobre os efeitos de ofuscamentos refle-
xivos gerados pela interação da iluminação do ambiente com as interfaces digitais de tecnologias assistivas.
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O ofuscamento é definido como uma sensação produzida pela fonte de luz no campo visual 
superior a qual os olhos estão adaptados (IESNA, 2000). Esse fenômeno pode comprometer o desempe-
nho da atividade visual (IIDA, 2005) e (GLIMNE; BRAUTASET; SEIMYR, 2015) e exigir compensa-
ções posturais em busca de uma melhor condição visual (BRANDIMILLER, 1999), (BRASIL, 2002), 
(DUL; WEERDMEESTER, 2004), (JUUL-KRISTENSEN et al., 2004) e (MORAES; MONT’AL-
VÃO, 2010). Para pessoas com necessidades especiais, esses efeitos podem ser ainda mais limitadores em 
função de suas deficiências. Desta forma, a exposição ao ofuscamento pode comprometer a usabilidade 
de tecnologias assistivas com interfaces digitais e influenciar o processo de implementação e uso bem su-
cedido desses recursos.

Objetivo
Constituir um referencial bibliográfico com evidências sobre a relevância e necessidade de 

abordagens de pesquisa sobre a usabilidade de tecnologias assistivas com interfaces digitais em relação 
aos efeitos de ofuscamentos reflexivos gerados nessas interfaces em interação da iluminação do ambiente.

Método
Foi realizada uma revisão da literatura com caráter multidisciplinar em busca de constituir 

evidências e sustentar a importância da produção científica sobre a usabilidade de tecnologias assistivas 
com interfaces digitais em relação aos efeitos de ofuscamentos reflexivos gerados nessas interfaces em in-
teração da iluminação do ambiente.

Resultados e Discussão
A usabilidade pode ser definida como, “a medida pela qual um sistema, produto ou serviço 

pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e 
satisfação em um contexto de uso específico” (ISO 9241-210, 2010).

Nas interações humano-computador (IHC), a usabilidade é um aspecto de grande relevância. 
A interação humano-computador é “uma disciplina interessada no projeto, implementação e avaliação de 
sistemas computacionais interativos para uso humano, juntamente com os fenômenos relacionados a esse 
uso” (BARBOSA; SILVA, 2010). Nesse contexto, sustentamos que pesquisas sobre a usabilidade de tec-
nologias assistivas com interfaces digitais, em relação a ofuscamentos reflexivos são de grande importância 
para que esses recursos alcancem seu objetivo. 

Os objetivos das tecnologias assistivas consistem em compensar o déficit sensorial e funcional 
do indivíduo em relação a sua limitação, de forma a proporcionar condições para a máxima independên-
cia e satisfação de vida possível (VERSA ET AL, 2006). O ofuscamento pode comprometer o alcance 
desses objetivos.

Quanto a sua origem, o ofuscamento é classificado como direto quando causado por uma 
fonte de brilho no campo visual e indireto quando causado por reflexão (IESNA, 2000) e (IIDA, 2005).

Em relação a seus efeitos, o ofuscamento pode ser definido como “a sensação produzida pelas 
luminâncias dentro do campo visual que são suficientemente maiores que a luminância à qual os olhos são 
adaptados” (IESNA, 2000), ou ainda, como a redução da eficiência visual provocada por objetos ou su-
perfícies de grande luminância presentes no campo visual (IIDA). A Figura 1 define ilustra a luminância.
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Figura 1 - Definição e ilustração de luminância

Fonte: Adaptado de OSRAM (s.d.).

A magnitude da sensação de ofuscamento depende de fatores como o tamanho, a posição, o 
número de fonte geradora e a luminosidade à qual os olhos são adaptados (IESNA, 2000). 

A priori, ofuscamentos reflexivos gerados em interfaces digitais em interação com a ilumina-
ção do ambiente podem comprometer o desempenho da atividade visual (IESNA, 2000), (LORUSSO; 
HEDGE; MIDDENDORF, 2001), (GLIMNE, BRAUTASET; SEIMYR, 2015) e (GARCIAI; WIE-
RWILLE, 1985). Mas, também pode levar a compensações posturais em busca de uma melhor condição 
visual (MORK; BRUENECH; THORUD, 2016), já que o controle do olhar envolve movimentos dos 
olhos, cabeça e tronco (LAND, 2006). 

Os efeitos de ofuscamentos reflexivos gerados em interfaces digitais sobre o desempenho da 
atividade visual, posturas e movimentos corporais geralmente são temas abordados na área da ergonomia. 
Na literatura científica, bem como em normas e recomendações ergonômicas é consensual que esses 
efeitos podem causar déficit no desempenho da atividade visual e levar a compensações posturais para 
uma melhor visualização. Entretanto, pesquisas quantitativas ainda são necessárias para demonstrar esses 
efeitos por meio de evidências mais especificidades, tais como: se o déficit visual é temporal ou caracte-
rizado por erros na decodificação da informação; em que direção (posição e orientação) são realizados os 
movimentos da cabeça; qual a amplitude dos movimentos da cabeça; e as influências da disposição da área 
de ofuscamento na interface digital sobre esses movimentos (RIBEIRO; RODRIGUES; FARIA, 2016). 
O mesmo se aplica as investigações sobre os efeitos do ofuscamento refletido em interfaces digitais sobre 
os movimentos do tronco. 

Resultados de uma pesquisa quantitativa, realizada com pessoas sem deficiências demonstram 
que movimentos da cabeça (posição e orientação) são executados em busca de uma melhor condição 
visual em decorrência de ofuscamentos reflexivos gerados na interface de um tablete em interação com a 
iluminação do ambiente (RIBEIRO; FARIA, 2014).  Esse estudo se restringiu a análise cinemática dos 
movimentos da cabeça, portanto suas amplitudes não foram analisadas. 

Para pessoas sem deficiências desvencilhar-se de ofuscamentos reflexivos em interfaces digi-
tais por meio de movimentos da cabeça e do tronco é uma tarefa possível, por mais que seja incomoda e 
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contraproducente. Para pessoas com deficiências desvencilhar-se de ofuscamento reflexivos em interfaces 
digitais, além de ser uma tarefa incomoda e contraproducente, também pode ser uma tarefa complexa, ou 
até mesmo impossível. 

A exposição a ofuscamentos reflexivos gerados nas interfaces digitais em interação com a 
iluminação do ambiente ocorre com grande frequência (PORCAR; PONS; LORENTE, 2016) e (PA-
RIHAR ET AL, 2016). Esse fator torna ainda mais relevante as abordagens de pesquisas sobre a usabi-
lidade de tecnologias assistivas com interfaces digitais em relação aos efeitos de ofuscamentos reflexivos.

As exigências visuais e posturais decorrentes da exposição a ofuscamentos reflexivos podem 
comprometer a usabilidade de tecnologias assistivas com interfaces digitais e influenciar o processo de 
implementação e uso bem sucedido desses recursos. 

Estudos internacionais mostraram que mais de 30% do total de recursos assistivos adquiridos 
eram abandonados pelo usuário entre o primeiro e o quinto ano de uso, e que alguns não chegavam nem 
mesmo a ser utilizados (SCHERER, 2002), (VERZA et al. 2006;). O abandono da tecnologia assistiva 
pode ter repercussões graves para as pessoas com deficiência e para a sociedade (PHILLIPS; ZHAO, 
1993). Esses recursos são imprescindíveis para a inclusão e integração de pessoas com deficiência (RO-
CHA; CASTIGLIONI, 2005). 

De modo geral, os aspectos relacionados à usabilidade de tecnologias assistivas parecem não 
receber a devida atenção na área científica. Uma pesquisa sobre o estado da arte sobre a produção do 
conhecimento em tecnologia assistiva no Brasil identificou que houve uma maior preocupação com a 
temática a partir de 2011 e que entre essas pesquisas há predominância de estudos descritivos, com foco 
no desenvolvimento de produto, muitas vezes sem a análise de usabilidade e sem a preocupação com uma 
abordagem multidisciplinar (BRACCIALLI, 2016). 

Também há apontamento de que no Brasil, entre as pesquisa em tecnologia assistiva predo-
minam as voltadas aos recursos relacionados às tecnologias da informação com foco, por exemplo, aos 
recursos computacionais instrucionais utilitários, auxílios, softwares e acessórios especiais, recursos para 
avaliação/treino de habilidades e recursos computacionais para comunicação (LAUAND E MENDES, 
2008). As interfaces de interação desses recursos por muitas vezes são digitais, portanto susceptíveis a ge-
ração de ofuscamentos reflexivos em interação com a iluminação do ambiente. Isso reforça a importância 
de pesquisas sobre a usabilidade de tecnologias assistivas com interfaces digitais em relação aos efeitos de 
ofuscamentos reflexivos. 

Importante observar, que a colocação de (LAUAND E MENDES, 2008) no parágrafo an-
terior, em relação à predominância pesquisas em tecnologia assistiva voltadas a recursos com base na 
tecnologia da informação antecede a popularização dos tablets, após 2010 com o lançamento do Ipad da 
Apple e a popularização dos smartphones.  A popularização desses dispositivos e a aplicação da tecnologia 
touchscreen a outros fomentou a pesquisa e desenvolvimento em tecnologia assistiva. Sob essa perspectiva, 
a predominância de pesquisas baseadas em recursos relacionados às tecnologias da informação pode ter 
aumento.

Portabilidade e alta capacidade de armazenamento e processamento e de dados são caracterís-
ticas que conferem grande aplicabilidade desses dispositivos como tecnologias assistivas. A alta refletância 
das interfaces desses dispositivos também é uma característica comum, a qual pode comprometer a sua 
usabilidade.  Refletância é “a capacidade de uma superfície em refletir a luz” (FALZON, 2007). 

A alta refletância característica de dispositivos com tecnologia touchscreen ocorre em função 
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do acabamento superficial do vidro polido que proporciona propriedade antiaderente, minimizando o 
fator de incrustação durante a manipulação da interface.

A portabilidade de tecnologias assistivas com interfaces digitais também pode contribuir com 
a ocorrência e ofuscamentos reflexivos em função da exposição de sua interface a diversos níveis e trocas 
constantes de luminâncias. 

A portabilidade das tecnologias assistivas também possibilita diversos posicionamentos e va-
riações constantes de sua interface em relação à iluminação do ambiente. A incidência da iluminação 
sobre a superfície da interface digital é um dos fatores determinantes para a maior ocorrência de ofusca-
mentos reflexivos.

Portanto, as tecnologias assistivas com interfaces digitais, em especial aquelas as que possuem 
alta reflectância e são portáteis necessitam de maior atenção em relação ao aspecto de usabilidade aborda-
do no presente artigo.

Conclusão
Pesquisas sobre a usabilidade de tecnologias assistivas com interfaces digitais em relação aos 

efeitos de ofuscamentos reflexivos gerados nessas interfaces em interação da iluminação do ambiente são 
muito relevantes e necessárias. Nesse sentido, a produção do conhecimento científico apresenta um gran-
de déficit e carece de atenção.

O pressente artigo presta contribuição por chamar a atenção a um aspecto importante de usa-
bilidade em relação às tecnologias assistivas com interfaces digitais, o qual é pouco abordado na litaratua. 
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