
TECNOLOGIA 

EDUCAÇÃO 

Enquanto se distraem com jogos educativos, jovens são submetidos a eletroencefalograma para medir a atividade neurológica 

CD-ROM apóia deficiente 
Empresa participante do 
PIPE desenvolve software 
que avalia e ensina 

O médico Armando Freitas da 
Rocha, professor de neurofi

siologia da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp ), resolveu 
colocar em prática seu lado empre
sário às vésperas da aposentadoria 
acadêmica, em 1997. Apresentou, 
então, à FAPESP um projeto para 
desenvolvimento de um software 
com jogos educativos destinados a 
estimular e avaliar o desempenho 
escolar e a atividade neurológica de 
crianças portadoras de deficiência 
mental. Ele foi um dos pioneiros 
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do Programa Inovação Tecnológica 
em Pequenas Empresas (PIPE) ao 
se inscrever no primeiro edital, em 
julho daquele ano. Agora, passados 
pouco mais de três anos, o projeto 
chega ao final com o software lan
çado comercialmente no final des
te mês em forma de CD-ROM. 

O software revelou-se melhor do 
que o esperado. Ele é uma ferramen
ta útil para acelerar o processo de 
aprendizagem não só de crianças 
com problemas neurológicos, mas 
também de qualquer aluno entre a 
pré-escola e a quarta série. "Isso fi
cou claro para nós no meio do pro
jeto, quando vimos que o programa 
também pode ajudar no ensino dos 
estudantes em geral': afirma Rocha, 
que, depois de se aposentar da Uni
camp em 1998, passou a trabalh'ar 

como professor visitante do Depar
tamento de Patologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP) . 

Continua o trabalho - Para operacio
nalizar o projeto, Rocha criou a 
empresa Eina-Estudos em Inteli
gência Natural e Artificial, teve sua 
proposta aprovada no PIPE e ini
ciou o trabalho em janeiro de 1998. 
Depois de 27 anos dedicados à pes
quisa básica, ele encontrou um 
novo caminho para continuar seu 
trabalho. "Parecia que o programa 
(PIPE) tinha sido feito exatamente 
para mim", relembra o neurofisio
logista. Ele deu o mesmo nome do 
projeto ao produto que está indo 
para o mercado: ENSCER - Siste
ma Informatizado e Integrado para 



Ensino e Avaliação do Progresso 
Pedagógico e Neural de Crianças 
Portadoras de Deficiência Mental. 

O software dá noções de Portu
guês, Matemática, História, Geo
grafia, Estudos Sociais, Educação 
Artística e Ciências. Faz isso lan
çando mão de jogos educacionais 
que costumam prender a atenção 
das crianças com uma série de re
cursos audiovisuais, como chara
das, quebra-cabeças e histórias em 

a imagens: um dos recursos 
lúdicos do CD-ROM 

quadrinhos com personagens in
fantis. Além dos módulos dessas 
disciplinas, o programa também 
tem uma seção específica dedicada 
ao desenvolvimento sensório-mo
tor e fornece uma avaliação im
pressa do desempenho das crianças 
nos exercícios. 

Testes na Apae - Nos últimos três 
anos, o ENSCER foi testado e de
senvolvido com um grupo de qua
se 200 alunos especiais da escola 
da Associação de Pais e Amigos do 
Excepcional (Apae) de J undiaí, 
município do interior paulista on
de fica a sede da Eina. Os professo
res da entidade foram treinados pa 
ra usar o software e a escola foi in
formatizada para que seus estu
dantes pudessem utilizar, de forma 
rotineira, o ENSCER. Na maioria 
dos casos, a introdução do software 
nas aulas da Apae acelerou a alfa
betização das crianças, cuja idade 
variava de 6 a 18 anos. "Com o soft
ware, percebemos que certos alu-

nos começavam a ler e escrever al
gumas palavras já no nível 3. No 
passado, eles só atingiam esse es
tágio no curso que chamamos de 
alfabetização 1 (dois estágios adian
te)", afirma Patrícia Bellode Ra
mazzini, diretora escolar da Apae. 
"No início, alguns professores re
sistiram ao uso do computador co
mo ferramenta pedagógica. Mas, 
como os bons resultados saltavam 
aos olhos, as resistências foram fi

cando para trás." 
Por lidar com alu

nos especiais, a estru
tura curricular dos cur
sos da Apae difere da 
adotada pelas escolas 

para não-deficientes. O aprendiza
do é concebido para dar uma velo
cidade mais lenta do que nas aulas 
para crianças sem restrições. Du
rante sua vida escolar na Apae de 
Jundiaí, os alunos devem percorrer 
oito séries. Cada uma delas tem 
duração de um ano, seguindo uma 
nomenclatura totalmente diversa da 
vigente nos estabelecimentos con
vencionais. As quatro primeiras sé
ries (níveis 1, 2, 3 e 4) correspon
dem mais ou menos ao maternal e 
pré-escola. As quatro últimas (alfa
betização 1, 2, 3 e 4) equivalem à 
primeira e segunda séries do ensino 
fundamental. 

Os resultados do ENSCER na 
Apae foram considerados muito 
positivos por Rocha, ainda mais 

quando se determinou o perfil 
neurológico das crianças. Depois 
de submetê-las a exames de resso
nância magnética na Faculdade de 
Medicina da USP, Rocha constatou 
que metade delas apresentava le
sões estruturais em diferentes áreas 
do cérebro. Ou seja, tinham áreas 
cerebrais com neurônios mortos e 
sem atividade elétrica. A existên
cia de lesão constituía um desafio 
ainda maior para o desenvolvimen
to escolar dos alunos, pois compro
metia o desempenho das funções 
(motoras ou cognitivas) normal
mente coordenadas pelas regiões 
cerebrais lesadas. A segunda meta
de de alunos exibia outro tipo de 
limitação: não tinha lesões, mas 
seu cérebro se debatia com proble
mas funcionais, que afetavam a 
troca de sinais elétricos entre as vá
rias regiões nervosas. Esse tipo de 

problema ficou demonstrado 
na realização de eletroen

cefalogramas nas crian
ças durante a utiliza
ção do software. 

É justamente na for
ma de fazer esse exa

me que vem à tona 
uma interessante faceta 

do ENSCER: o sistema 
permite um diagnóstico re-

finado da atividade neuronal 
no exato momento em que as cri
anças executam uma determinada 
tarefa na tela do computador, en
quanto aprendem e se divertem. 
Na eletroencefalografia tradicio
nal, o registro é feito com a criança 
em repouso, quando seu cérebro 
não tem de realizar nenhuma tare
fa definida, e dentro de um hospi
tal, num ambiente estranho (às ve
zes, hostil) ao aluno portador de 
problemas neurológicos. O ENS
CER contorna essas duas desvanta
gens. "As crianças mal percebem 
que estão sendo submetidas a um 
exame", diz Rocha. A Eina dispõe 
de uma unidade móvel de eletro
encefalografia para ser utilizada 
nas escolas e entidades que vierem 
a comprar o software. 
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rifica o que há de er
rado no cérebro do 
deficiente. 

A unidade móvel é 
instalada ao lado do 
aluno que está senta
do diante do compu
tador. Enquanto ele 
tenta desempenhar as 
atividades propostas 
pelo software educa
cional, eletrodos pre
sos em sua cabeça e 
ligados a outro com
putador transmitem 
os impulsos nervosos 
necessários para a ge
ração de um M CC, si
gla para Mapeamento 
Cognitivo Cerebral. O 
MCC nada mais é do 

Sistema em ação: testado com 200 alunos da Apae de Jundiaí 

Ambiente familiar -
Com 22 funcionários, 
entre contratados e 
bolsistas do Conselho 
Nacional de Desenvol
vimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), 
que também patroci
na o desenvolvimento 
de uma página edu
cacional na Internet 
destinada aos usuários 
do ENSCER, a sede da 
Eina fica num lugar 

que uma série de eletroencefalo
gramas, que radiografam o funcio
namento do cérebro nas várias eta
pas de execução de uma ou mais 
tarefas. Em média, são necessários 
40 minutos para a produção de um 
MCC. De acordo com a idade, de
senvolvimento social e cultural do 
aluno, Rocha tem, antes mesmo de 

aplicar o exame, uma noção bas
tante precisa de quais regiões do 
cérebro devem ser requisitadas em 
cada momento da tentativa de exe
cução de uma tarefa. De posse dos 
resultados de cada aluno, o médi
co compara com o desempenho de 
grupos de crianças sem disfunções 
neurológicas. Dessa forma, ele ve-

Novos caminhos do cérebro 
Os eletroencefalogramas em 

tempo real realizados com os 
alunos da Apae de Jundiaí pro
duziram alguns resultados sur
preendentes. Eles mostraram 
que certas crianças com lesões 
estruturais tinham conseguido 
realocar as funções original
mente controladas pelas áreas 
nervosas danificadas para re
giões sadias do cérebro. Essa 
versatilidade do sistema elétrico 
cerebral gerou casos de grande 
interesse para os pesquisadores 
de neurofisiologia. Os exames 
revelaram, por exemplo, que o 
cérebro de uma criança havia 
transferido o controle da pro
dução e compreensão da lingua
gem de zonas do hemisfério es
querdo (que estavam mortas) 
para áreas normais do hemisfé-
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rio direito. Ou seja, de forma es
pontânea e ainda pouco conhe
cida pela ciência, esse cérebro· 
redistribuiu suas funções entre 
as áreas ativas de seu sistema. O 
resultado prático desse rearran
jo foi permitir, por exemplo, 
que um aluno, a despeito da le
são, conseguisse aprender a falar 
(ainda que tardiamente, aos 5 
anos), ler e escrever. 

Em outras situações, o diag
nóstico fornecido pelo eletroen
cefalograma serviu de base para 
alterar totalmente o método pe
dagógico que estava sendo em
pregado com uma criança da 
Apae. O médico Armando Frei
tas da Rocha lembra da história 
de um menino que tinha uma 
lesão na área do cérebro respon
sável por sua coordenação mo-

bucólico. As dependências da em
presa ocupam duas pequenas cons
truções vizinhas à casa de Rocha, 
dentro do sítio onde mora o pro
fessor, a sete quilômetros do cen
tro de Jundiaí. O ambiente na Eina 
é familiar e simples. Enquanto os 
funcionários trabalham, vacas e 
bois pastam num canto da proprie-

tora. As professoras pensavam 
que ele nunca conseguiria apren
der a ler e escrever por causa des
sa restrição neuronal. Mas, de
pois que o menino brincou e fez 
os testes do ENSCER, o neurofi
siologista percebeu que ele do
minava o raciocínio necessário 
para ser alfabetizado e fazer fra
ses. Seu problema era estrita
mente de coordenação motora: 
ele não tinha habilidade sufici
ente para segurar um lápis ou 
caneta e desenhar letras. Como 
essa limitação foi contornada? 
"Passamos a alfabetizar o aluno 
num computador. Afinal, ele 
não sabia desenhar as letras, mas 
tinha desenvoltura para usar as 
teclas do micro", conta Rocha. 
"O deficiente tem a capacidade 
de aprender. Ocorre que ele pre
cisa de mais atenção, tempo e re
cursos do que uma criança sem 
problemas." 



dade, os cachorros da família de 
Rocha dormem ou brincam no 
quintal e, sorrateiramente, um 
esquilo ou outro animal qual
quer sobe e se aninha numa ár
vore. Na hora do almoço, todo 
mundo senta numa mesa comu
nitária e consome refeições pre
paradas por um restaurante da 
região, quase sempre reforçadas 
com itens produzidos no pró
prio sítio, como um pêssego ou 
um mamão. 

No quadro de pessoal da 
empresa, existem desenhistas, 
programadores de computador, 
técnicos para escolha e gravação 
de som, psicóloga e professores. 
A família Rocha também está pre
sente em peso na Eina: sua mulher 
Marly Theoto Rocha, professora 
aposentada de enfermagem da USP, 
empresta a voz nas mensagens so
noras presentes no software ENS
CER, e seus dois filhos, o veteri
nário André Theoto Rocha e o 
engenheiro agrônomo Marcelo 
Theoto Rocha, fazem pesquisas em 
suas respectivas áreas de atuação 
utilizando conceitos de inteligência 
natural e artificial. 

Mercado amplo- A Eina tem planos 
ambiciosos para seu software edu
cacional. A empresa espera vender 
mensalmente entre 50 e 100 unida
des do CD-ROM. Rocha acredita 
que o produto possa interessar a três 
faixas de público: escolas em geral 
(para alunos sem problemas neuro
lógicos ou voltadas para crianças 
com variados graus de deficiência); 
profissionais das áreas de ensino ou 
de fonoaudiologia; pais de alunos 
(que também se utilizariam da pá
gina na Internet do ENSCER para 
orientá-los no uso do CD). O preço 
do programa varia de R$ 140 a R$ 
700, de acordo com o perfil do 
comprador (pessoa física ou jurídi
ca) e o número de cópias ou licen
ças de uso do software adquiridas. 
Além do programa para computa
dor, a empresa também vende dois 
livros que foram especialmente es-

Rocha: bons resultados e planos ambiciosos 

critos pelo médico no âmbito do 
projeto ENSCER, O Cérebro - Um 
Breve Relato de sua Função e O Cé
rebro na Escola. 

O neurofisiologista aposta que 
o CD-ROM e os livros farão suces
so, mas não descuida das demais 
áreas de atuação da Eina. A venda 
de serviços de assessoria a institui
ções de perfis variados é uma das 
prioridades da empresa. Em sua 
lista de clientes, há uma compa
nhia estatal - a Petrobras, para a 
qual a Eina desenvolve softwares e 
aplicativos que se utilizam do con
ceito de Inteligência Artificial - e 
alguns estabelecimentos de ensi
no, entre os quais a Universidade 
Cidade de São Paulo (Unicid). 
Nessa universidade privada, Ro-

O PROJETO 

ENSCER- Sistema Informatizado 
e Integrado para Ensino e 
Avaliação do Progresso Pedagógico 
e Neural de Crianças 
Portadoras de Deficiência Mental 

MODALIDADE 
Programa Inovação Tecnológica em 
Pequenas Empresas (PIPE) 

COORDENADOR 
ARMANDO FREITAS DA ROCHA - ENSCER 

INVESTIMENTO 
RS 176.992,00 

cha coordena o Núcleo de Es
tudos da Aprendizagem e Cog
nição, no qual os jogos educa
cionais do sistema ENSCER são 
utilizados para estimular o apren
dizado de crianças portadoras 
de deficiência visual, auditiva e 
mental e também em pesquisas 
acadêmicas. Os alunos de Peda
gogia e Fisioterapia da Unicid 
também usam o software como 
ferramenta de apoio nas ativi
dades que desenvolvem com 
deficientes. 

Mundo da competição - No âm
bito comercial, o ambiente que 
Rocha irá se deparar é um tan

to competitivo. Os produtos da pe
quena Eina, por exemplo, terão 
de disputar clientes com softwares 
comercializados pela divisão de 
informática do Grupo Positivo, de 
Curitiba, um gigante da área edu
cacional que possui convênios 
com mais de 1.800 escolas no 
país. Rocha, no entanto, não sente 
saudades da época em que era 
apenas professor e pesquisador. 
"Montei uma estrutura comercial 
que, além de prestar serviços e de
senvolver produtos, faz pesquisa. 
O que fiz em três anos (na Eina) 
não realizei em 2 7 de universida
de", avalia o neurofisiologista. No 
ano passado, o faturamento de sua 
empresa ficou na casa dos R$ 170 
mil, provenientes sobretudo da 
venda de serviços para terceiros, 
visto que o software educacional 
ainda não tinha sido lançado. "Por 
ora, a Eina está empatando. Não dá 
lucro nem prejuízo. Esperamos fa
turar entre R$ 250 mil e R$ 300 mil 
em 2001." 

Embora tenha a possibilidade de 
curtir uma aposentadoria tranqüila 
em seu sítio, Rocha vive um mo
mento de agitação, descobrindo os 
prazeres e as agruras do mundo em
presarial. Mas, com isso, ele não dei
xa de colaborar com a ciência e pro
porcionar uma vida melhor para 
deficientes mentais e cnanças em 
idade escolar. • 

PESQUISA FAPESP · JANEIRO I FEVEREIRO DE 2001 • 59 


