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Resumo 

Este artigo tem por objetivo apresentar a construção de um 
metamodelo para software de Tecnologia Assistiva, através da 
criação de um sistema lúdico, que seja aplicável no cotidiano, e 
que utilize de uma metamodelagem, com intuito de fornecer uma 
melhoria no aprendizado do indivíduo através do método 
dedutivo, e de atender à especifidades de cada pessoa, além de 
apresentar os conceitos da Tecnologia Assistiva. 

Palavras-chave 
Tecnologia, Tecnologia Assistiva, Ajudas Técnicas, Tecnologia 
de Apoio, Especificação de Modelagem, Metamodelagem, 
Metamodelo, Metadado, Json e  XML. 

1. INTRODUÇÃO 
A palavra Tecnologia é de origem grega, o prefixo “τεχνη“, 
“techne” significa “técnica”, “arte”, “ofício” e o sufixo “λογια”, 
“logia” significa “estudo”.  A palavra tecnologia provém de uma 
junção do termo tecno, do grego techné, que é saber fazer, e logia, 
do grego logus, razão. Portanto, tecnologia significa a razão do 
saber fazer (RODRIGUES, 2001 apud VERASZTO, 2008). Para 
Lalande (1999), conforme citado por Simões (2002), tecnologia é 
o estudo dos procedimentos técnicos, naquilo que eles têm de 
geral e nas suas relações com o desenvolvimento da civilização. 
Fleury (1993) aponta que a tecnologia em si pode ser definida 
como “[...]um pacote de informações organizadas, de diferentes 
tipos (científicas, empíricas...), provenientes de várias fontes 
(descobertas científicas, patentes, livros, manuais, desenhos...), 
obtidas por diferentes métodos (pesquisa, desenvolvimento, cópia, 
espionagem...), utilizada na produção de bens e serviços. ”. Com o 
que foi citado anteriormente, podemos dizer que tudo que envolve 
o conhecimento técnico e científico tendo seu uso como 
ferramenta e possuindo o intuito de resolver um determinado 
problema, pode caracterizar-se como tecnologia, também 
podemos concluir que: “Uma definição exata e precisa da palavra 
tecnologia fica difícil de ser estabelecida tendo em vista que ao 
longo da história o conceito é interpretado de diferentes maneiras, 
por diferentes pessoas, embasadas em teorias muitas vezes 
divergentes e dentro dos mais distintos contextos sociais” 
(GAMA, 1987 apud VERASZTO, 2008).  

 A tecnologia vem evoluindo cada vez mais, e consigo trazendo 
facilidades para a execução de determinadas tarefas, tornando 
coisas que outrora eram difíceis em fáceis, e as impossíveis em 
possíveis. A evolução tecnológica é de fato algo constante em 
nossas vidas, podemos enxergar esse fato desde o princípio 

quando os antigos descobriram o fogo, e as técnicas de caça com 
o uso de algumas ferramentas e etc. Com estas três grandes 
concepções – a pedra lascada, o fogo e a linguagem – a espécie 
humana dava um salto muito grande rumo às grandes invenções e 
às colossais descobertas que acabariam fazendo parte da história 
da sociedade tal qual a conhecemos em nossos dias (VERASZTO, 
2004). A tendência é de que a humanidade evolua com a 
tecnologia, sabendo disto, é fato de que evolução tecnológica gera 
um impacto na humanidade, isso é notório quando percebemos o 
avanço tecnológico no decorrer da história, do descobrimento do 
fogo até o uso dos computadores nos dias atuais, a tecnologia nos 
permite a execução de uma grande quantidade de atividades 
corriqueiras em pouco tempo. Tal impacto é absorvido de forma 
diferente para cada indivíduo na sociedade,  porém determinadas 
pessoas não conseguem seguir o ritmo de tal avanço por causa de 
deficiências, sejam elas físicas ou intelectuais, e por este motivo 
se é utilizada a Tecnologia Assistiva. 

“Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as 
coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a 
tecnologia torna as coisas possíveis.” (RADABAUGH, 
1993).  

Sendo assim, a TA é uma necessidade e não uma comoditie para 
as pessoas com deficiência. 

2. OS PROBLEMAS SOCIAIS E 
EXCLUSÃO DO DEFICIENTE 
Apesar dos avanços tecnológicos e das leis criadas para promover 
a inclusão social, há impactos negativos da tecnologia, temos um 
alto número de exclusos no meio social e digital, isso devido a 
alguns fatores tais como a má administração de um governo e a 
falta de investimento por parte desse governo em determinada 
área, que geram pobreza, ou baixa condição financeira de uma 
parcela da população. Segundo um estudo realizado pela 
McKinsey & Company, com base em dados de 2013, cerca de 
60% da população mundial estão completamente off-line, isso é 
mais ou menos 4,4 bilhões de pessoas sem acesso à internet. Só no 
Brasil, estima-se que 97 milhões de pessoas não tem acesso à 
internet. A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura), em uma de suas pesquisas de 2008, 
afirma que mais da metade dos brasileiros (54,4%) nunca usou um 
computador, menos de 20% têm o equipamento em casa, e apenas 
14,5% dos domicílios com computador estão ligados à rede 
mundial.  



Entretanto, 45,6% dos entrevistados afirmaram já ter usado um 
computador, e 33% acessaram a internet. Hoje se sabe que no 
Brasil 97% das casas possuem aparelho de televisão, mais de 90% 
têm rádio, enquanto 49,7% contam com telefone fixo, e 68% com 
telefone celular. Dentro desta grande parcela de exclusos há uma 
categoria de pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas 
estas que por alguma deficiência não conseguem exercer 
atividades básicas como usar o computador, fazer comprar em 
supermercado ou até realizar suas necessidades básicas sem a 
ajuda de outrem. No ano de 2015, o IBGE estimou que 6,7% da 
população brasileira possui algum tipo de deficiência, seja ela 
física ou intelectual, e somado com a falta de recursos,  escassez 
de algumas tecnologias e pelo difícil acesso a estas, 
consequentemente estes indivíduos vivem a mercê de terceiros 
para realizarem suas atividades ou alcançarem seus objetivos, o 
que os torna prisioneiros nos próprios corpos. 
O conjunto de meios e ações que combatem a exclusão social 
movida por algum motivo é chamado de Inclusão Social, ela age 
através de buscas por igualdade, o que é um direito constitucional 
brasileiro, e o fazem também por meio de tecnologias que 
proporcionem oportunidades e meios de combate a exclusão. O 
direito de igualdade está relacionado a inclusão social, e se 
encontra na Constituição Brasileira Federal de 1988 que dispõe 
em seu artigo 5º, caput, sobre o princípio constitucional da 
igualdade, perante a lei, nos seguintes termos:		
	
	 “Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 
 distinção  de qualquer natureza, garantindo-se aos 
 brasileiros e  aos estrangeiros residentes no País 
 a inviolabilidade do  direito à vida, à 
 liberdade, à igualdade, à segurança e à 
 propriedade” (BRASIL, 1988). 
 
Para amenizar, ou até mesmo, erradicar a exclusão social, faz-se 
necessária a integração social, que aqui se define como um 
processo que viabiliza o acesso às oportunidades da sociedade, a 
quem dela estava excluído, permitindo a retomada da relação 
interativa entre uma célula (o indivíduo ou a família), que estava 
excluída, e o organismo (a sociedade) a que ela pertence, 
trazendo-lhe algo de próprio, de específico e de diferente, que a 
enriqueça e mantendo a sua individualidade e especificidade que a 
diferencia das outras células que compõem o organismo. A 
integração associa duas lógicas: (a) a do indivíduo que passa a ter 
acesso às oportunidades da sociedade, podendo escolher se as 
utiliza ou não (visto que, ninguém pode ser obrigado a sair da sua 
situação de exclusão social, apenas se podendo viabilizar e 
aumentar as possibilidades de escolha); (b) a da sociedade que se 
organiza de forma a abrir as suas oportunidades para todos, 
reforçando-as e tornando-as equitativas. (AMARO, 2004 apud 
ALMEIDA, 2005). 

3. O QUE SERIA TECNOLOGIA 
ASSISTIVA? 
A tecnologia voltada para o auxílio de pessoas com deficiências 
físicas é chamada de Tecnologia Assistiva que pode ser definida 
como “[...] todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem 
para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas 
com deficiência e consequentemente promover vida independente 
e inclusão. ”(BERSCH & TONOLLI, 2006). A TA possui vários 

segmentos como a criação de periféricos para possibilitar a 
utilização do computador, adaptadores físicos que possam 
possibilitar uma postura corporal correta, adaptadores 
locomotivos para auxiliar na locomoção do indivíduo e softwares 
que permitem o aprendizado e absorção de conteúdo. A TA tem 
por objetivo segundo Bersch e Tonolli (2006) de proporcionar à 
pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e 
inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, 
mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu 
aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e 
sociedade 

3.1 A origem do termo Tecnologia Assistiva 
O termo TA (esta área também pode ser conhecida como 
“Tecnologia de Apoio” ou “Ajudas Técnicas”) teve seu início no 
ano de 1988 nos EUA, Sartoretto e Bersch (2014) destacam que a 
criação deste termo foi um importante elemento jurídico para a 
legislação norte-americana (que ficou conhecido como Public 
Law 100-407) que com outras leis compõe o ADA - American 
with Desabilities Act.  Este conjunto de leis tem por objetivo 
regular os direitos dos cidadãos com deficiência, além de fornecer 
uma base legal dos fundos públicos para a adquirição de produtos 
que estes precisam. No ano de 1998, houve uma renovação nesta 
lei, que passou a chamar Assistive Technology Act de 1998 (P.L. 
105-394, S.2432). 

4. AS 11 CATEGORIAS DA TECNOLOGIA 
ASSISTIVA 
A TA, sendo como uma área nova, poderá sofrer várias 
transformações ao longo do tempo, de acordo com o que 
Sartoretto e Bersch (2014) disseram, baseadas nos critérios gerais 
do ADA (American with Desabilities Act) a TA pode ser dividida 
em 11 áreas e a importância de sua classificação está no fato de 
otimizar a utilização, prescrição, estudo, pesquisa  e serviços, 
além de oferecer ao mercado focos específicos para trabalho e 
especialização. 

4.1 Auxílios para a vida diária 
São recursos que visam fornecer desempenho e independência ao 
usuário, permitindo atividades como escrever, ler, cozinhar, 
comer, sentar-se, movimentar-se, vestir-se e a cuidar de sua 
higiene pessoal, isto é, estes recursos permitem que o usuário 
consiga ter um auto-cuidado no seu dia-a-dia, as figuras 01 e 02 
são exemplos destes materias. 



Figura1. Suporte para telefone 

1	

Fonte 1:OrtoRio 
Figura2.Suporte para celular 

2	

Fonte 2:OrtoRio 

4.2 A Comunicação Alternativa 
Dentro da TA existe a área da Comunicação Alternativa 
Aumentativa que pode ser denominada como "a área da 
tecnologia assistiva que se destina especificamente à ampliação de 
habilidades de comunicação (CAA). A comunicação alternativa 
destina-se a pessoas sem fala ou sem escrita funcional ou em 
defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade de 
falar e/ou escrever." (SARTORETTO; BERSCH, 2014), as 
figuras 03 e 04 representam este tipo de tecnologia. Como dito 
antes, com a influência da tecnologia na sociedade as pessoas que 
possuem algum déficit de comunicação acabam ficando 
“exclusas” e isto é um incentivo para o desenvolvimento 
tecnológico voltado para Comunicação Alternativa como ressalta 
a pesquisadora Maria Gonçalves de Jesus:  

  “[...]entre  os vários fatores diretos ou 
 indiretos que contribuíram para o crescimento  da 
 área de comunicação alternativa está o 
 desenvolvimento tecnológico que tem influenciado a 

                                                                    
1Disponível em: <http://www.ortorio.com.br/pagina/auxilios-para-

a-vida-diaria.html> Acesso em 08 ago. 2016. 
2Disponível em: <http://www.ortorio.com.br/pagina/auxilios-para-

a-vida-diaria.html> Acesso em 08 ago. 2016. 

 sociedade atual, não só como meio de facilitar e 
 aumentar produção e melhorar a qualidade de vida, 
 mas também para a comunicação, eliminando 
 distâncias e barreiras. ” (GONÇALVES, 2008). 
Figura3.Prancha de comunicação 

3	

Fonte 3:Bica Imagina 
Figura4.Cartões de comunicação 

4	

Fonte 4:Assistiva 

4.3 Recursos para acesso ao computador 
O computadores são equipamentos eletrônicos que recebem 
informações, processam e retornam para os usuários, pessoas com 
algum tipo de deficiência acabam tendo dificuldades em fornecer 
informações (não conseguem escrever no teclado por algum tipo 
de deficiência na mão ou utilizar o mouse) ou em entender o 
resultado que o computador forneceu (por causa de uma 
deficiência auditiva não conseguem entender o som que foi 
reproduzido), por estes motivos são criados componentes que 
visam auxiliar nestas etapas, os componentes estão divididos em 
componentes que são utilizados no corpo do usuário, 
componentes que são utilizados no computador (o hardware é 
adaptado para aquela pessoa, as figuras 05 e 06 demonstram isso) 
e softwares assistivos (sistemas lógicos feitos para que o usuário 
tenha uma interação mais facilitada com o computador).		

                                                                    
3Disponível em:<http://bica.imagina.pt/2012/cnotinfor-e-a-

primeira-empresa-nacional-a-desenvolver-software-de-
comunicacao-alternativa-e-aumentativa-com-mobilidade/> 
Acesso em 08 ago. 2016. 

4Disponível em: <http://www.assistiva.com.br/ca.html> Acesso 
em 09 ago. 2016.  



Figura5.Acionador de pressão 

5	

Fonte 5:Cidade Democrática 
Figura6.Teclado especializado 

6	

Fonte 6:Site da prefeitura do Rio de Janeiro 
 

4.4 Sistemas para controle de ambiente 
As tecnologias voltadas para controle de ambiente (conforme a 
figura 7 apresenta) permitem que o usuário possa utilizar 
aparelhos domésticos de modo mais simples, “as TICs 
(Tecnologias da Informação e Comunicação), como a Tecnologia 
Assistiva, também são utilizadas para controle do ambiente, 
possibilitando que a pessoa com comprometimento motor possa 
comandar remotamente aparelhos eletrodomésticos, acender e 
apagar luzes, abrir e fechar portas, enfim, ter um maior controle e 
independência nas atividades da vida diária” (GALVÃO FILHO, 
T. A.; DAMASCENO, L. L., 2002). 

                                                                    
5Disponível em: <http://www.cidadedemocratica.org.br/topico/ 

514-tics-como-recursos-basicos-de-acessibilidade-sociodigital> 
Acesso em 09 ago. 2016. 

6Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo? 
id=4321340> Acesso em 09 ago. 2016. 

Figura7.Sistemas para controle de ambiente 

7 

Fonte 7:HAVC Mercosul 

4.5 Projetos arquitetônicos 
São estruturas adaptadas para a auxiliar na locomoção de pessoas 
com deficiência, estas medidas são tomadas para diminuir ou 
retirar barreiras que incapacitam o uso de recursos por parte de 
pessoas com deficiência. Os projetos arquitetônicos não são 
unicamente ligados ao espaço físico (como as figuras 8 e 9 
apresentam), existe também o conceito de Acessibilidade Virtual 
que visa facilitar o uso da internet para as pessoas com 
deficiência. 

Figura8.Elevador para cadeirantes 

8	

Fonte 8:AECweb 
 

                                                                    
7Disponível em: 

<http://www.hvacmercosul.com.br/conteudo_det.php?noticia=4
90#.V6op8_krLce> Acesso em 09 ago. 2016. 

8Disponível em: 
<http://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/acessibilidade-projeto-
arquitetonico-deve-atender-todo-tipo-de-usuario_6307_0_1> 
Acesso em 09 ago. 2016. 



Figura9.Piso Tátil 

9 

Fonte 9:Por acaso 

4.6 Próteses e órteses 
 

Próteses (conforme a figura 10) são peças artificiais feitas que 
substituem partes ausentes do corpo. Órteses (como a figura 11 
apresenta) são artefatos junto a um segmento corpo, garantindo-
lhe um melhor posicionamento, estabilização e/ou função. São 
normalmente confeccionadas sob medida e servem no auxílio de 
mobilidade, de funções manuais (escrita, digitação, utilização de 
talheres, manejo de objetos para higiene pessoal), correção 
postural, entre outros. 

Figura10.Prótese 

10	

Fonte 10:Quem Inova 

                                                                    
9Disponível em: <http://poracaso.com/piso-tatil-estamos-fazendo-

nossas-calcadas-direito/> Acesso em 09 ago. 2016. 
10Disponível em: 

<https://queminova.catracalivre.com.br/inventa/estudante-de-
design-cria-protese-3d-feita-de-titanio/> Acesso em 10 ago. 
2016. 

Figura11.Órtese 

11	

Fonte 11:Espaço Elabora 

4.7 Adequação Postural 
São adaptações utilizadas para prover um	alinhamento na postura 
do usuário, este tipo de recurso auxília na estabilidade do corpo do 
usuário, além de pensar em seu conforto, é muito útil em pessoas 
com paralisia grave que não conseguem ficar eretas sem o auxílio 
de apoio, as figuras 12 e 13 são exemplos deste tipo de tecnologia. 

Figura12.Cadeira de rodas adaptada 

12	

Fonte 12:OrtoRio 

                                                                    
11Disponível em: <http://www.espacoelabora.com.br/orteses-para-

membros-superiores/> Acesso em 10 ago. 2016. 
12Disponível em: <http://www.ortorio.com.br/pagina/adequacao-

postural-em-cadeiras-de-rodas.html> Acesso em 10 ago. 2016. 



Figura13.Estabilizador vertical 

13 

Fonte 13:Expansão 

4.8 Auxilio de Mobilidade 
São mecanismos criados para permitir a locomoção do usuário 
para diversos locais, como por exemplo as cadeiras de rodas 
(manuais ou elétricas), equipamentos eletrônicos (figura 14),  
bengalas (figura 15), bases móveis, etc. 

                                                                    
13Disponível em: 

<http://www.expansao.com/produtos/ergotrol.html> Acesso em 
10 ago. 2016. 

Figura14.Honda Walking Assist Device 

14	

Fonte 14:World Honda 

	

Figura15.Bengala 

15 

Fonte 15:Loja da terceira idade 

4.9 Auxílio para cegos ou com visão 
subnormal 
São recursos feitos especificamente para pessoas que possuem 
visão subnormal ou são cegas, alguns exemplos destes recursos 
são os ampliadores de texto eletrônicos (figura 17), as lentes e os 
softwares OCR (Optical Character Recognition) em celulares, a 
figura 16 apresenta um aparelho que permite a pessoa com 
deficiência visual saber o que está a sua frente através do áudio. 

                                                                    
14Disponível em: 

<http://world.honda.com/news/2008/c081107Walking-Assist-
Device/> Acesso em 10 ago. 2016. 

15Disponível em: 
<https://www.lojadaterceiraidade.com.br/image/data/PRODUT
OS/AG/AG_Bengala_Tipo_T_de_4_Pontas_de_Aluminio_505
0.jpg > Acesso em 10 ago. 2016. 



Figura16.Aparelho que auxília pessoas cegas 

16	

Fonte 16:As Boas Novas. 
Figura17.Lupa eletrônica 

17	

Fonte 17:Turismo Adaptado 

4.10 Auxílio para surdos ou com deficit 
auditivo 
São recursos criados especificamente para deficientes auditivos. 
Esta área busca suprir o deficit auditivo que algumas pessoas 
possuem desde o menor ao mais grave. Também possui uma gama 
de tipos de equipamentos: existem os produtos para suprir a 
própria surdez (figura 18), mas também existem softwares que 
auxiliam as pessoas com este tipo de deficit a fazer determinadas 
atividades como conversar ao telefone (a mensagem por voz 
recebida é transformada em um texto escrito como também o 
texto escrito é transformado em voz), também é possível  
,possibilitando assim uma maior independência para os portadores 
de surdez. 

Figura18.Aparelho auditivo 

18 
Fonte 18:Despnet	

                                                                    
16Disponível em: <http://asboasnovas.com/tecnologia/dispositivo-

ajuda-cegos-a-enxergar-com-os-ouvidos > Acesso em 11 ago. 
2016. 

17Disponível em: 
<https://turismoadaptado.wordpress.com/2015/04/18/baixa-
visao-classificacao-quanto-ao-perfil-de-resposta-visual/> 
Acesso em 11 ago. 2016. 

4.11 Adaptação em veículos 
São recursos que possibilitam aos deficientes físicos utilizarem 
veículos auxiliando o embarque e desembarque, como também 
permitindo que uma pessoa com deficiência consiga pilotar/dirigir 
um veículo (figura 20). 

Figura19.Carro equipado para deficientes 

19	

Fonte 19:OrtoRio   

5. METAMODELO ASSISTIVA 
O metamodelo assistiva foi configurado a partir de um arquivo, o 
mesmo é utilizado para armazenar as camadas que podem ser 
utilizadas na configuração inicial de um novo projeto. 

O arquivo contém atributos a serem aplicados no sistema, a 
configuração para cada atributo foi definida em conformidade 
com as funcionalidade para o sistema. A configuração e 
alimentação dos dados será de responsabilidade de um 
profissional da área específica que deverá tratar de um caso em 
particular, exemplo: deficiência de aprendizagem, autismo, etc. O 
arquivo de camadas define a configuração inicial para os usuários 
utilizarem o “ASSITIVA”, os mesmos são gerenciados pelo 
administrador do sistema, pois o referido administrador é 
conhecedor da estrutura lógica do “ASSISTIVA”. As camadas 
configuradas podem ser utilizadas na configuração inicial de cada 
projeto. E o arquivo de projetos define a configuração dos 
projetos utilizados pelo “ASSITIVA”. Esta configuração inicial é 
definida a partir da escolha dos “games” previamente cadastrados 
no arquivo de games. Tomando como base os games iniciais, o 
usuário pode configurar novos games para o referido projeto. 

De forma a contemplar os arquivos descritos anteriormente, o 
metamodelo “ASSITIVA” é implementado para que este seja 
independente de linguagem de programação e multiplataforma. 
Ele foi implementado nos modelos XML (eXtensible Markup 
Language ou “Linguagem de Marcação Expansível”) e JSON 
(JavaScript Object Notation), e o que seriam o XML e  JSON? 
segundo Packer et al. (2014) XML “Trata-se de uma linguagem, 
ou melhor, de uma metalinguagem que permite definir regras (ou 
linguagens, daí a denominação extensível) que  especificam como 
marcar partes significativas de um texto, incluindo palavras, 
frases, números, fórmulas, etc.”, já o JSON pode ser definido 

                                                                                                                 
18Disponível em: <http://www.despnet.com/isencao-de-ipi-para-

deficiente-auditivo-a-caminho/> Acesso em 11 ago. 2016. 
19Disponível em: <http://www.ortorio.com.br/pagina/adaptacao-

em-veiculos.html> Acesso em 11 ago. 2016. 



como "[...] uma formatação leve de troca de dados. Para seres 
humanos, é fácil de ler e escrever. Para máquinas, é fácil de 
interpretar e gerar. Está baseado em um subconjunto da linguagem 
de programação JavaScript, Standard ECMA-262 3a Edição -
Dezembro – 1999. JSON é em formato texto e completamente 
independente de linguagem, pois usa convenções que são 
familiares às linguagens C e familiares, incluindo C++, C#, Java, 
JavaScript, Perl, Python e muitas outras. Estas propriedades fazem 
com que JSON seja um formato ideal de troca de dados."(ECMA 
International, 2013) o metamodelo assistiva utiliza desses 
modelos por serem amplamente conhecidos e utilizados no 
mercado, permitindo assim, uma fácil integração com diversas 
tecnologias. Os elementos, atributos e tipos do XML Schemado 
metamodelo “ASSITIVA” seguem a notação gráfica da 
ferramenta XMLSpy [SPY09], pois essa é amigável e bem aceita 
pelas comunidades acadêmica e industrial. 

As Figuras 20 e 21 detalham o elemento games, o qual é definido 
pelos atributos games, que o mesmo deverá ser configurado com o 
sequencial que identifica o jogo (id), o nome do jogo (name), o 
modo ou o tipo do jogo (mode), a descrição geral daquele jogo 
(description), a imagem daquele jogo (gameimage) e os seus 
estágios (stages). Cada estágio contém o seu identificador 
(idstage), um nome (stagename),  sua dificuldade (dificult) e uma 
coleção de objeto imagem (images), onde cada imagem 
pertencente ao estágio tem a seguinte configuração: o arquivo da 
imagem (path), um valor definindo se ela é correta (correct), o 
som a ser utilizado (sound), o título da imagem (title), sua legenda 
(legend) e sua descrição (description). 

Figura 20 - Metamodelo no formato xml 

 

Fonte20: Imagem elaborada pelos autores 

Figura 21 - Metamodelo no formato json 

 

Fonte21: Imagem elaborada pelos autores 

6. METADADO 
O prefixo "meta" vem do grego, e significa "além de" ou também 
pode ser entendido como  "uma natureza de alta ordem ou tipo 
mais fundamental"(seu significado pode sofrer variações 
semânticas de acordo com seu uso),  com isso podemos dizer que 
os metadados ou a metainformação é nada mais do que 
informações acrescido aos dados com o objetivos de informar e 
facilitar a sua organização e usabilidade. Os metadados são um 
conjunto de dados estrutura do que tem por objetivo descrever 
características de uma determinada fonte, que compartilham 
características similares para catalogar dados. Normalmente, em 
banco de dados, fala-se no termo metadados como "dados sobre 
dados" ou "dados que descrevem os dados", podendo se referir a 
diversas coisas dentro deste contexto. Segundo a associação 
internacional Objetct Management Group (OMG®), metadados é 
um termo geral para dados que em certo sentido, descrevem 
informações. A informação assim descrita pode ser informação 
representada em um sistema de computador, por exemplo, sob a 
forma de ficheiros, bases de dados, executando instâncias do 
programa, e assim por diante. O ato de elaborar um metamodelo é 
chamado de metamodelagem, e osmodelos e metamodelos são 
produtos ou artefatos de uma atividade de modelagem e meta 
modelagem. A linguagem utilizada para criar uma linguagem de 
modelagem é chamada de  metalinguagem.   

6.1 Metamodelo 
Semelhantemente ao metadado que são "dados que que descrevem 
dados", o metamodelo é um modelo que descreve outro modelo. 



Segundo Mellor et al. (2004 apud ZANCHETT, 2005), um 
metamodelo pode ser considerado como um modelo cujas 
instâncias são tipos em outros modelos. Um exemplo de 
metamodelo bem conhecido é o metamodelo da UML 
(UnifiedModeling Language ou Linguagem de Modelagem 
Unificada), contendo modelos que contêm elementos de uma 
determinada aplicação. 
Um modelo de um sistema é uma descrição estrutural do sistema e 
sua funcionalidade, nele há uma sequência combinatória de 
diagramas e textos, esses textos podem ser escritos através de uma 
linguagem de modelagem ou em uma linguagem comum/natural. 
A metalinguagem na programação conforme Sebesta (2003 apud 
ZANCHETT, 2005) aponta, “[...] o termo se refere a uma 
linguagem que descreve a sintaxe de outra linguagem”. O modelo 
é normalmente usado como uma descrição de algo do mundo real, 
ou seja, uma abstração ou simplificação da realidade. 

“Um modelo é um grupo coerente de elementos que 
descrevem algo construído através de alguma forma de 
análise para algum propósito particular, podendo ser 
expresso por alguma linguagem (textual ou gráfica) que 
por sua vez possui certo grau de abstração” (MELLOR 
et al., 2003 apud LEAL JUNIOR, 2011). 

 

7. CONCLUSÃO 
A criação do metamodelo não consiste apenas em promover 
modelos através da metamodelagem, mas em criar um ambiente 
tal que forneça ao usuário portador de deficiência o consumo de 
informações pré-configuradas através de um software de TA, 
além de proporcionar o desenvolvimento intelectual através do 
processo cognitivo, por meio de um processo lúdico. A atividade 
lúdica trata-se de todo processo que tem por objetivo produzir 
prazer em sua execução, causando entretenimento (ou diversão) a 
quem a pratica. A brincadeira como forma de aprendizado tem 
contribuído bastante para o desenvolvimento do praticante, 
principalmente no processo educacional infantil, onde os 
educadores promovem brincadeiras com o objetivo de 
memorização de símbolos, nomes ou afins. Segundo Carmelinda 
I. e Cocco Mariani (2005), o lúdico proporciona um 
desenvolvimento mais espontâneo e criativo, isto quer dizer que 
ele será um grande aliado no processo de educação, favorecendo a 
criação da personalidade, do cognitivo, do afetivo, do social, 
gerando vários benefícios didáticos, onde os conteúdos serão 
transformados em assuntos interessantes e envolventes 
proporcionando assim uma maneira mais dinâmica de elaboração 
do conhecimento. 
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