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APRESENTAÇÃO 

 
Incomunicado: Design de um sistema de comunicação para a surdez e/ou 

mudez. 
 

Natacha Eliana Santos Pereira 

 
Esta investigação de índole projectual, propõe o estudo e criação de um dispositivo para 

agilizar a comunicação com a comunidade surda e/ou muda. Assumindo a premissa de 

que sem sistema biunívoco não existe comunicação, são propostas duas vertentes de 

atuação: colmatar o desconhecimento da língua gestual pela grande maioria dos 

indivíduos sem limitações e melhorar os índices de segurança dos surdos ao detetar e 

identificar sons essenciais do dia a dia de qualquer indivíduo. O objetivo será atuar sobre 

os problemas mencionados, possibilitando uma substancial melhoria na qualidade de 

vida da comunidade surda e/ou muda. Propõe-se a criação uma APP que funcione como 

interface de comunicação gestual e a sua extensão para smartwatches que identifique 

simultaneamente diversos tipos de som relevantes na vivência quotidiana na cidade 

como: veículos de emergência, alarmes de incêndios, bebés a chorar, campainhas ou 

veículos automóveis. As funcionalidades da APP funcionarão como pontos de contacto 

entre a comunidade de surda e o cidadão comum, podendo englobar um tradutor, uma 

seleção de expressões utilizadas no dia a dia, notícias sobre a comunidade, bem como 

funcionalidades associadas à aprendizagem da língua gestual, como dicionários, 

representação do alfabeto, vídeos, aulas ou jogos de ramificação para auxiliar a 

memorização dos componentes linguísticos. A investigação centrar-se-á nas áreas do 

Design Inclusivo, Design de Interfaces, Design de Experiência e Design de Inovação 

social e Design de Comunicação. 

Palavras-chave: Design Inclusivo; Design de Interfaces; Design de Experiência; Design 

de Inovação Social; Comunicação; Surdez / Mudez. 

 
  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

PRESENTATION 

 
Uncommunicated: Design of a communication system for deafness / 

dumbness. 
 

Natacha Eliana Santos Pereira 

 
This investigation proposes na exploratory study and cration of a device that enhances 

communication with deaf and / or mute community. Assuming the premise that without 

a two way system there is no communication, two strands of action are suggested: 

addressing the lack of knowledge of sign language by the vast majority of individuals 

without limitations and improve the safety levels of the deaf community by identifying the 

essential routine sounds from any person’s day. The goal will be to act on the mentioned 

problems, allowing a substancial improvement in the quality of life the deaf and / or mute 

community. It is proposed the creation of na APP that functions as a gestural 

communication interface and its extension to smartwatches which identifies 

simultaneously several types of relevant sounds in the daily life such as : emergency 

vehicles, fire alarms, babies crying, bells or automobiles. The APP’s features will act as 

connections between the deaf and / or mute community and the ordinary citizen, and 

may include a trnasator, a selection of expressions used in the daily life, news about the 

community, as well as features associated with the learning of sign language, such as 

dictionaries, representation of the alphabet, vídeos, classes or branching games to help 

memorize the linguistic components. The research will focus on the áreas of Inclusive 

Design, Interface Design, Experience Design and Social Innovation Design and 

Communication Design. 

 

Keywords: Inclusive Design; Interface Design; Experience Design; Social Innovation 

Design; Communication; Deafness / Mute. 
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1. INTRODUÇÃO 

O gesto e o movimento acompanham o ser humano diariamente, sendo imprescindível 

a sua utilização para a comunicação e socialização. No que diz respeito à comunicação, 

o ser humano utiliza-os com auxílio das expressões faciais e corporais, com o intuito de 

fortalecer a mensagem que pretende passar (Sousa, 2012, p. 1), contribuindo para 

expressar emoções, vontades e ações. (Sousa, 2012, p.1). 

André Leroi-Gourhan, no seminal “O gesto e a palavra” para além de reforçar a ideia 

suprarreferida, indica que a natureza se encarregou de disponibilizar ao ser humano as 

mãos para o auxílio da linguagem. Questionando: “Se o corpo não tivesse mãos, como 

se formaria nele a voz articulada?” (Leroi-Gourhan, 1990, p. 40). Enquanto as Línguas 

Orais estão diretamente associadas aos ouvintes pela sua capacidade de ouvir e 

verbalizar, o autor afirma que na Língua Gestual “[...] a mão tem a sua linguagem cuja 

expressão se liga à visão” (Leroi-Gourhan, 1990, p. 209), sendo desta forma a palavra 

igualmente constituída pelo gesto. Expondo, a complementaridade entre duas línguas 

utilizadas por indivíduos com diferentes necessidades, que se expressam, e requerem 

um método de comunicação distinto. 

Involuntariamente ou não, os ouvintes recorrem aos gestos para reforçar a mensagem 

que pretendem transmitir (que o digam os italianos), ao contrário da comunidade surda 

que dela necessita efetivamente. Esta é, naturalmente, quem mais acede ao uso dos 

movimentos gestuais por forma a expressar e comunicar com outros indivíduos. Foi a 

partir da identificação da necessidade desta comunidade interagir com o auxílio de outro 

recurso comunicativo, que se desenvolveu uma língua dedicada a estes indivíduos. 

Estritamente apoiada no gesto é designada de Língua Gestual (Amaral, Coutinho e 

Martins, 1994, p. 37). 

Seguindo o modelo de comunicação estabelecido por Harold Laswell (1902-1978), 

designado homonimamente por “Modelo de Laswell” (1948), percebemos que o 

processo de comunicação exige não só, a presença de dois indivíduos, mas também 

que a mensagem passada pelo emissor seja entendida pelo recetor (Serra, 2007, p. 78). 

Sem a compreensão da mensagem, evidentemente, o processo comunicativo é 

interrompido não sendo bem-sucedido. Desta forma, se o emissor surdo dominar uma 

língua gestual distinta do recetor igualmente surdo, encontrará limitações ao transmitir 

a mensagem por incompatibilidade (Amaral, Coutinho e Martins, 1994, p. 52). 
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Deparamo-nos então, com o cruzamento das diferentes línguas gestuais, quebrando 

assim o estereótipo universalista da língua gestual. 

Dado que a aprendizagem da Língua gestual é opcional e não se insere no programa 

curricular de ensino, são poucos os que por vontade própria se propõem a iniciar a sua 

aprendizagem. Apenas os indivíduos que por necessidade de comunicar com familiares 

ou amigos e por interesse profissional (intérpretes ou professores), se propõem a 

explorar este recurso. Sendo a comunicação o ponto de partida para a aprendizagem e 

socialização, é imperioso propor ações de intervenção nesta área, promovendo a 

inclusão, tentando colmatar o problema em redor da incomunicação e as consequências 

que acarreta. O título desta dissertação suporta esta premissa, reforçando a importância 

e o papel do design como resposta parcial para a problemática encontrada. Pretende-

se, através do design, desenvolver uma aplicação que atenue a falta de comunicação, 

auxiliando várias funcionalidades relevantes num único corpo. Um produto portátil que, 

através da inteligência artificial (IA) e de uma base de dados correspondente aos 

movimentos gestuais, tornará possível detetar, identificar e traduzir em tempo real o 

conteúdo pretendido. Um produto gratuito e de fácil acesso, que não exige 

conhecimento de uma língua gestual por parte do utilizador ouvinte. Esta premissa 

possibilita que a aplicação seja, portanto, utilizada por ouvintes e surdos, e que vá de 

encontro às necessidades de ambos. Ao integrar os surdos no lugar de direito da 

restante sociedade potenciamos não só a autonomia e interação, mas combatemos a 

exclusão. Uma proposta cujo intuito não se queda na operatividade convidando também 

para uma reflexão sobre os obstáculos que esta comunidade enfrenta diariamente, os 

seus direitos e necessidades. 

1.1. ENQUADRAMENTO E PROBLEMÁTICA 

A comunicação é um dos elementos imprescindíveis à condição humana, sendo o ponto 

de partida para diversas aprendizagens e para a socialização.  

O desenvolvimento das novas tecnologias, nomeadamente as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), possibilitou uma evolução quanto à capacidade 

humana de comunicar, transmitir e atualizar informações. Estas permitiram o 

desenvolvimento de meios de comunicação e a sua propagação, ao disponibilizar o seu 

acesso em qualquer lugar e com menores restrições. Desta forma, qualquer indivíduo 

poderá, através destas tecnologias, facilmente comunicar e socializar. 
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Segundo o estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) entre 2013 e 

2015, das diversas limitações funcionais que existem, a surdez exerce o quarto lugar na 

lista correspondente às limitações com maior influência na qualidade de vida de um 

indivíduo (Ferreira, 2019). De acordo com esta organização e os resultados obtidos, 

estima-se que existam mundialmente cerca de 1,5 bilhão1 de indivíduos com algum grau 

de incapacidade auditiva, sendo expectável que até 2030 haja um acréscimo 

alcançando aproximadamente 2,5 bilhões de indivíduos (World Health Organization, 

2021a). Apesar do elevado valor numérico apresentado, a Organização considera que 

metade dessa percentagem pode ser precavida com o auxílio de apoio médico (World 

Health Organization, 2021b). 

Tanto a surdez como a mudez são duas condições que prejudicam gravemente o dia a 

dia de um indivíduo, afetando diversas variáveis que constituem o que designamos por 

uma boa qualidade de vida. Entre elas encontra-se a comunicação. Quando se verifica 

uma incapacidade nos órgãos responsáveis por auxiliar a comunicação, seja no 

aparelho auditivo ou no aparelho fonador, o indivíduo encontra-se condicionado. Como 

resultado, ambas acabam por afetar diretamente o processo de comunicação, sendo a 

primeira um entrave à captação e entendimento da mensagem e a segunda à sua 

resposta. 

Com o decorrer do tempo, os métodos utilizados para solucionar o problema, remeteram 

acima de tudo para a aprendizagem, aquisição e uso da língua gestual. Embora tenha 

sido um grande contributo, talvez o maior até à data, não foi o suficiente para considerar 

o problema totalmente solucionado. A língua gestual é a língua natural dos indivíduos 

surdos e possibilita a comunicação entre os elementos desta comunidade (Sim-Sim, 

2005, p. 281), ou entre surdos com ouvintes que tenham conhecimento de uma língua 

gestual, como sucede com os intérpretes pu professores. Contudo, quando se considera 

a possibilidade de desenvolver estratégias que permitam os surdos de comunicar, não 

se deveria ter em consideração que estas se expandam e envolvam toda a sociedade? 

A inviabilidade desta premissa leva, portanto, a que se mantenha a problemática da 

incomunicação, porém menos dispersa e centrada maioritariamente nos ouvintes. 

Como é possível compreender na questão apresentada anteriormente, o problema a 

resolver é mais complexo do que aparenta e expande-se ainda a outros parâmetros e 

 
1 Segundo a OMS, este número corresponde aproximadamente a 20% da população mundial, 
demonstrando a relevância e o impacto que esta limitação potencia (World Health Organization, 2021a). 
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condicionantes para além da esfera da comunicação. De entre vários, a Organização 

Mundial de Saúde destaca a educação, emprego e a saúde mental (World Health 

Organization, 2021b). No que diz respeito à educação, em muitos países em vias de 

desenvolvimento, encontram-se evidentemente crianças com a escolaridade em atraso 

ou totalmente inexistente (World Health Organization, 2021b). Apesar de a educação 

bilingue ser cada vez mais explorada e inserida nas mais diversas instituições escolares, 

ao que parece ainda não se expandiu na totalidade. Quanto à inserção de surdos no 

mercado de trabalho, encontra-se ainda a existência de discriminação social. Nele a 

comunicação (seja entre colegas de trabalho ou com i.e. clientes), tornou-se na atual 

Sociedade da Informação um requisito fundamental para grande parte dos cargos 

profissionais. Desta forma, a percentagem de indivíduos surdos desempregados ainda 

é considerável, e os que encontram trabalho, são inseridos em categorias menos 

relevantes2 (World Health Organization, 2021b) e igualmente discriminatórias. 

Relativamente à saúde mental, a OMS destaca a privação a nível social que, sendo 

voluntária ou não, acaba por ter grande impacto no indivíduo, despertando sensações 

negativas e carências como a solidão (World Health Organization, 2021b). Para além 

destas três (educação, emprego e saúde mental), evidenciamos ainda a privação da 

autonomia por parte destes indivíduos. Uma vez que não estão aptos a interagir pelo 

método comunicativo verbal, em momentos fulcrais do dia a dia como uma ida ao centro 

de saúde ou atendimento nas finanças, pode ser facultado a presença de um intérprete 

ou recorrer a um familiar que também domine uma língua gestual. A presença dos 

intérpretes, é uma iniciativa com boas intenções que possibilita a concretização destas 

tarefas. Porém para além de não promover a capacidade dos surdos, exige a 

dependência de outrem. Se esta condicionante pode ter uma repercussão positiva 

aliviando a execução dessas tarefas, podem também gerar sensações de revolta e 

impotência por não serem realizadas livremente. 

A comunicação não se limita à interação humana, estende-se à relação entre o indivíduo 

e meio envolvente. Neste é possível detetar muitos parâmetros que condicionam a vida 

do indivíduo surdo. De entre alguns possíveis de mencionar, destacamos a 

incapacidade de captar sons relevantes na vivência urbana. Falamos de sons de sirenes 

de veículos de emergência ou alarmes correspondentes a ameaças como incêndios. A 

 
2 A propósito e em conversa (mediante intérprete) com surdos pertencentes à Associação Cultural de 
Surdos da Amadora (ACSA), foi-nos referido que no setor público a discriminação é menos frequente, que 
no setor privado. Uma razão óbvia que se pode extrair reside no facto de existirem a nível governamental 
diversos programas de apoio à inserção da comunidade surda no mercado de trabalho, nomeadamente 
através de legislação que impõe o estabelecimento de cotas. 
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incapacidade de assimilar e interpretar estes sons compromete a segurança e 

integridade física do surdo, sendo um fator de risco determinante.  

Para que haja inclusividade efetiva entre os cidadãos é importante que se tente mobilizar 

a sociedade de modo a que todas estas necessidades sejam respeitadas e atendidas. 

Será expectável que, estando a (in)comunicação na origem destas condicionantes, uma 

proposta de intervenção a este nível possibilite uma melhoria significativa. Embora o 

desenvolvimento de soluções para este problema sejam processos complexos e 

demorados, é fundamental contribuir pelo menos didaticamente mitigando preconceito 

e discriminação, promovendo igualdade, respeito, inclusão e socialização.  

Afigura-se-nos interessante, mediante cruzamento das áreas da linguística e do design, 

apresentar uma hipótese de solução que permita atenuar a (in)comunicação, quer entre 

ouvintes e surdos, como entre surdos que dominem línguas gestuais distintas. Uma 

solução que terá obrigatoriamente de ser rápida, eficaz e atender as necessidades 

especiais mencionadas. Consequentemente surge o design inclusive, uma metodologia 

que propõe soluções que atendem a necessidades ou limitações especiais transversais 

a toda a sociedade. Será na confluência desta e de outras áreas do design que se 

espera dar um contributo para melhorar a qualidade de vida da sociedade em geral e 

da comunidade surda em particular.   

1.1.1. PERTINÊNCIA DO ESTUDO E MOTIVAÇÕES 

Contrariamente ao que a maioria dos indivíduos pressupõe, a comunicação entre surdos 

e ouvintes não está solucionada, apenas possui menor visibilidade social em 

comparação com outras problemáticas presentes na sociedade.  

Tendo em consideração o alerta manifestado pela OMS em 2021 supracitado e a 

evidente proliferação do número de indivíduos surdos até à data, considerámos muito 

pertinente o desenvolvimento de uma dissertação em projetos de design que lide com 

este problema.  

À medida que se foi identificando o impacto que a incomunicação tem na qualidade de 

vida de qualquer indivíduo surdo, foram desenvolvidas estratégias e abordagens que 

proponham soluções efetivas onde muitas apenas propõem ligeiras melhorias – muito 

embora por mais modestas que sejam, não deixam de ser contributos. Várias 

estratégias tiveram por base as novas tecnologias (TIC) tirando partido de fórmulas 



Incomunicado: Design de um sistema de comunicação para a surdez e/ou mudez. 

Natacha Eliana Santos Pereira   32 

disruptivas de intervenção e disseminação da comunicação a um maior número de 

indivíduos. Outras aproveitaram a capacidade do ser humano em aprender e incorporar 

essa aprendizagem em seu próprio benefício, como sucede na língua gestual. Contudo, 

ambas as estratégias possuem limitações. No que concerne a língua gestual, como foi 

inicialmente abordada, elas possibilitam a comunicação entre indivíduos integrados na 

comunidade surda (Sim-Sim, 2005, p. 281), porém em nada contribui para melhorar a 

comunicação entre indivíduos surdos e ouvintes. Para esta condição ser melhorada, 

implica a vontade do ouvinte em aprender estes sistemas comunicativos, o que 

maioritariamente só sucede quando sentem a necessidade de comunicar com familiares 

ou amigos surdos. Quanto às estratégias que utilizam novas tecnologias, verificou-se a 

preocupação em permitir a comunicação, contudo ou são apresentadas soluções pouco 

eficazes, ou têm o intuito de intervir apenas num determinado país, parecendo não levar 

em consideração que a surdez é uma condição disseminada mundialmente.  

Com base na exploração destas estratégias, também nós faremos uso tanto das novas 

tecnologias por forma a garantir que os métodos de comunicação alcancem e sejam 

reconhecidos pela maior parte da sociedade. A sua utilização possui outras vantagens, 

quiçá mais relevantes, que serão apresentadas e debatidas posteriormente.  

Por forma a colmatar a incomunicação e apresentar uma proposta de solução, sentiu-

se necessidade de aferir quais as consequências diretamente associadas a ela. 

Entendeu-se, portanto, a discriminação como principal entrave à socialização e 

inclusão. Torna-se imperioso que o design intervenha, tentando com o seu contributo, 

atenuar a incomunicação e as consequências que dela advêm. 

A principal motivação para esta investigação prende-se, portanto, com a possibilidade 

de melhorar não só a qualidade de vida destes indivíduos, como aperfeiçoar também os 

seus índices de segurança e a integridade física. O facto de possuir familiares que 

viveram de perto o problema da incomunicação com os surdos no âmbito académico, 

motivou a pergunta sobre de que modo o design pode intervir. A presente investigação 

deriva de um trabalho académico de licenciatura, no qual se aflorou o problema e as 

hipóteses de solução, propondo um projeto sujeito a avaliação na unidade curricular 

Design III. O desejo de aproveitar o conhecimento adquirido, juntamente com a 

motivação para desenvolver a fundo o projeto proposto aliando as boas práticas de 

design aprendidas, as novas metodologias de investigação em design, tornou-se um 

incentive a uma oportunidade imperdível para desenvolver o tema da dissertação. 
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Surge, por fim a motivação para, através da investigação, quebrar barreiras e promover 

os direitos dos surdos, nomeadamente o direito a oportunidades de comunicação, 

trabalho, saúde e educação iguais. Estes direitos estão cada vez mais na ordem do dia 

dada a tendência generalizada na sociedade capitalista neo-liberal para o crescimento 

exponencial das assimetrias sociais. 

1.1.2. PÚBLICO-ALVO 

A presente investigação de mestrado, uma vez supra exposto o seu enquadramento e 

pertinência, destina-se evidente a um público-alvo bastante alargado. É de fácil 

perceção que o público-alvo é composto por dois tipos de indivíduos: o ouvinte e o surdo 

e/ou mudo.  

Primeiramente, esta aplicação dirige-se aos ouvintes que no dia a dia detetam 

dificuldades em comunicar com um surdo, devido à falta de conhecimento ou não 

aprendizagem de uma língua gestual. Nesta categoria, estão ainda inseridos todos os 

ouvintes que com o auxílio da aplicação pretendem (por formação ou objetivo pessoal) 

desenvolver novos conhecimentos. Para estes, a aplicação disponibilizará diversos 

conteúdos didáticos relacionados com a língua gestual como: um conjunto de vídeos e 

uma secção de aulas com vários temas diretamente essenciais para o domínio e 

aprendizagem da língua gestual; o alfabeto (dactilologia), explica como cada letra das 

línguas orais é representada nas línguas gestuais; um dicionário para a consulta de 

palavras específicas e posteriormente a visualização de como essa é traduzida nas 

línguas gestuais, e por fim, uma secção de expressões comuns, muito sintética e em 

tudo semelhante às traduções presentes nos guias turísticos, utilizadas tanto nas 

línguas orais como nas gestuais. Desta forma, qualquer indivíduo que queira usufruir 

destas funcionalidades para autoconhecimento poderá fazê-lo, sendo incluído como 

parte do público-alvo. 

Em segundo lugar, a aplicação destina-se evidentemente à comunidade surda. Por 

forma a definir como público-alvo, foi realizada uma análise com o intuito de 

compreender que características levariam estes indivíduos a tornarem-se utilizadores 

da nossa aplicação. Desta forma, compreendeu-se que esta se devia restringir a 

indivíduos mudos e surdos não totalmente portadores das suas habilidades cognitivas. 

Assim sendo, a funcionalidade de tradução implementada na aplicação, só será utilizada 

por indivíduos que possuem uma grande dificuldade em comunicar. Mais 
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especificamente, por aqueles que não estão aptos a utilizar o aparelho fonador (mudos) 

e por surdos diagnosticados com grau severo e perda total da capacidade auditiva. A 

somar, o tradutor poderá ser utlizado entre surdos com nacionalidades diferentes que 

comunicam com línguas gestuais distintas. As restantes funcionalidades (e.g. feed de 

notícias, eventos, reuniões, grupos, jogos, aulas, entre outras) foram desenhadas por 

forma a complementar e satisfazer outras necessidades da comunidade surda, 

potenciando um uso diário à nossa aplicação.  

Finalmente é importante salientar a dualidade presente no público-alvo, pois temos 

consciência que ambos possuem necessidades e características distintas. A aplicação 

será, portanto, desenhada e desenvolvida com características que vão de encontro aos 

extremos do público-alvo, garantindo benefícios e satisfação a ambos. Somente desta 

forma aferimos o sucesso e o uso frequente da nossa aplicação Move to talk. 

1.1.3. BENEFÍCIOS / CONTRIBUTOS 

Após o enquadramento, análise e reconhecimento da problemática, identificamos os 

benefícios e os contributos que o projeto poderá oferecer. Dividimos esses contributos 

em duas componentes: a primeira corresponde aos benefícios operados pelo Design 

como metodologia projectual na resolução de problemas e a segunda refere-se aos 

contributos desta investigação para a área científica do Design. 

No que diz respeito à primeira vertente, o papel do Design é obviamente crucial para o 

projeto, pois é a partir deste que analisamos, detetamos, promovemos, e sugerimos 

novas respostas para a resolução do problema da “incomunicação”. Estas sugestões 

estão centradas acima de tudo no ser humano, com vista a satisfazer as suas 

necessidades de um modo inovador, mas principalmente eficaz. Presente e explicito 

nos objetivos, o principal benefício que o design aborda com este projeto, consiste na 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos surdos. Ao materializar o desenvolvimento 

de uma aplicação que permita o reconhecimento, interpretação e tradução de uma 

língua gestual, esperamos sobretudo contribuir com uma ferramenta prática e acessível 

para a comunicação entre surdos e ouvintes, ou entre surdos que comuniquem com 

línguas gestuais distintas.  

A comunicação é indispensável para a interação, seja entre diferentes indivíduos ou 

entre estes e o meio envolvente. Com o desenvolvimento desta proposta, espera-se 
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estimular e possibilitar a interação social, derrubando barreiras ainda presentes, 

intervindo e reforçando a importância da inclusão para o bem-estar psicológico (logo 

também prático) de qualquer indivíduo. A aplicação permite-nos contribuir igualmente 

para a autonomia do surdo em diversos contextos e ambientes, como consultas médicas 

ou entrevistas de emprego. Possibilitaremos, quiçá, a diminuição do uso de intérpretes 

gestuais, não com um intuito gerador de desemprego, mas com a plena assunção do 

sucesso que os dispositivos portáteis conectados potenciam nas mais diversas áreas.  

O desenvolvimento desta aplicação em extensão, pronta a ser descarregada num 

smartwatch3, tentará contribuir para auxiliar e salvaguardar a integridade física de um 

surdo num ambiente urbano, integrando-o como um cidadão de pleno direito. Este será 

possível através da captação, identificação e posterior sinalização dos sons de perigo 

iminente em redor do indivíduo surdo.  

Através da disseminação desta investigação, esperamos também despertar e 

sensibilizar a sociedade para a pertinência do tema, tomando conhecimento e 

incentivando a interagirem “despreconceituosamente” com a comunidade surda. Desta 

forma, promovemos uma sociedade inclusiva e o direito à igualdade. Importa salientar 

ainda que o projeto pretende promover e divulgar os direitos dos surdos, junto de quem 

deveria ser mais sensível e aberto à mudança de paradigmas e comportamentos 

sociais, nomeadamente, o direito às mesmas oportunidades de trabalho, à autonomia, 

à comunicação e socialização com o seu semelhante. 

No que concerne à segunda, esta investigação poderá contribuir de diversas formas a 

diversos níveis para as áreas do Design. O objeto central da investigação representa 

um tema com pouco aparato crítico, desde logo uma boa revisão de literatura sobre a 

temática e as diversas áreas do design, com o posterior desenvolvimento do projeto 

constituirá um bom repositório. A investigação irá, portanto, cerzir e explorar as diversas 

vertentes do Design como: o Design Gráfico, Design de Comunicação, Design Interativo, 

Design Inclusivo, Design de Interfaces, Design de Experiência do usuário e Design de 

Inovação Social. A ilustração 1 ilustra esta contextualização. 

 
3 De acordo com o dicionário da Oxford University, um smartwatch consiste “A mobile device with a 
touchscreen display, designed to be worn on the wrist” (Oxford University Press, 2022a). 
“Um dispositivo móvel com uma tela sensível ao toque, projetado para ser usado no pulso” (Tradução nossa, 
2022). 
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Ilustração 1- Diagrama de contextualização sobre as vertentes do design no projeto (Ilustração nossa, 2022). 

 
Este repositório poderá, não só ser consultado por estudantes como por profissionais, 

pelo que a redação faz uso de uma linguagem não excessivamente hermética, podendo 

até constituir-se como ponto de apoio para futuras investigações. 

O projeto contribuirá ainda para a investigação sobre a evolução histórica da temática 

ao nível do Design, permitindo posteriormente a investigadores abraçarem as nossas 

conclusões finais e recomendações como novos pontos de partida. Apesar de já terem 

sido gizadas algumas hipóteses de solução, ainda não foi solucionado o problema da 

incomunicação per se. Através de uma análise e descrição de casos de estudos, iremos 

munir-nos de uma reflexão crítica informada sobre os pontos fracos e pontos fortes de 

cada proposta, incluindo comparativamente a nossa no quadro das soluções pré-

analisadas. Somente desta forma podemos inovar e destacar-nos da concorrência 

alcançando um bom posicionamento, uma solução que encontre lugar no atual mercado. 

Uma vez que os principais beneficiados do projeto serão, como vimos, o público-alvo 

dos surdos e os ouvintes, o sistema prevê funcionalidades que irão de encontro às 

necessidades de ambos. Desta forma garantimos que os dois são tirarão o máximo 

partido do que o projeto Move to talk tem para oferecer. 

1.2. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

De acordo com o enquadramento e problematização, formularam-se algumas questões 

de investigação que através das metodologias aplicadas e desenvolvimento do projeto, 
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tentaremos atender e responder. Estabeleceram-se as seguintes questões de 

investigação: 

- É possível melhorar a comunicação entre a comunidade surda e os ouvintes 

através de dispositivos digitais? 

- É possível melhorar a integração e inclusão social da comunidade surda através 

de um dispositivo digital?  

- Como pode o Design abordar e tentar solucionar o problema da incomunicação? 

- Podemos validar o Design como melhor processo para a solução desta 

incomunicabilidade? 

- Poderá uma aplicação para língua gestual ser desenvolvida tão eficazmente 

como uma extensão natural do corpo? 

Como questões mais aprofundadas e específicas relacionadas com a componente 

prática desta investigação, enumeram-se as seguintes: 

• Pode uma aplicação para smartwatches melhorar os índices de segurança / 

confiança de indivíduos surdos, sinalizando e alertando para situações de perigo 

iminente? 

• Será possível uma aplicação tornar-se didática e demonstrar à sociedade os 

problemas que a comunidade surda enfrenta diariamente? 

• Será uma aplicação a abordagem mais eficaz, fiável e confiável, do ponto de 

vista do público-alvo, para possibilitar melhorias na comunicação entre ouvintes 

e surdos? 

• Poderá uma aplicação contribuir para a aprendizagem de uma, ou mais, Língua 

(as) Gestual (ais)? 

1.3. OBJETIVOS 

De seguida definiram-se os objetivos do projeto, desdobrando-os em termos gerais e 

específicos. Como auxílio à numeração dos objetivos foi efetuada uma observação 
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empírica prévia sobre as necessidades e os problemas que comunidade surda enfrenta 

diariamente. Seguem os seguintes objetivos:  

1.3.1. OBJETIVOS GERAIS 

- Contribuir para facilitar a inclusão da comunidade surda na sociedade, através 

da atenuação de barreiras ou limitações de comunicação no dia a dia; 

- Reconhecer o papel do Design na promoção de novas respostas para o 

problema da “incomunicação” da comunidade surda na sociedade; 

- Estimular no indivíduo comum o interesse na comunicação com indivíduos 

surdos; 

- Facilitar o acesso ao direito de comunicar e ser entendido como direito 

inalienável da comunidade surda;  

- Aproximar o ouvinte do método de comunicação entre surdos, integrando-o 

igualmente nas suas comunidades. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recolha e identificação das principais dificuldades que o indivíduo surdo enfrenta 

diariamente; 

• Desenvolver uma aplicação que faça o reconhecimento, interpretação e tradução 

da Língua gestual e que agilize a comunicação entre a comunidade surda e a 

restante sociedade (ouvintes); 

• Possibilitar através do emparelhamento de um dispositivo smartwatch, uma 

melhoria na qualidade de vida do surdo em ambiente urbano sonoramente 

saturado, alertando-o para ameaças em seu redor. 

1.4. HIPÓTESE  

Desenvolver uma aplicação móvel que promova o reconhecimento, interpretação e 

tradução da língua gestual, atenuando a comunicação entre a comunidade surda e a 

restante sociedade (ouvintes). 
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1.4.1. HIPÓTESE DE SOLUÇÃO PROJETUAL 

Destaca-se a necessidade de a solução acompanhar diariamente o indivíduo, 

possibilitando a comunicação em qualquer lugar e a qualquer momento. Para que isto 

fosse possível, verificou-se a importância de ser integrada num um dispositivo portátil. 

De acordo com as ofertas disponíveis, optámos por selecionar o smartphone4 pois este 

é provavelmente o dispositivo mais presente junto no dia a dia do ser humano. 

Se precisássemos de dados que corroborem esta constatação empírica, de acordo com 

uma investigação realizada pela Universidade de Trent em Notthingham Inglaterra, 

divulgada em vários media, o ser humano consulta em média o seu smartphone mais 

de 80 vezes por dia, sendo frequente esta ação mesmo com a ausência de uma 

notificação (Notícias ao minuto, 2015). Ao selecionarmos este dispositivo móvel, temos 

consciência que poderá existir um acréscimo de consultas, contudo oferecemos um 

motivo válido para o fazer, seja para tirar proveito do tradutor e do conteúdo didático 

presente na aplicação, socializar através do chat e dos jogos disponibilizados, ou 

atualizar-se quanto ao conteúdo informativo como as notícias, eventos, reuniões e 

campanhas relacionadas com a comunidade surda.  

Sendo imprescindível o recurso à língua gestual, e encontrando-se esta em constante 

expansão e mutação (Correia apud Correia e Santos, 2020, p. 1), verificou-se 

igualmente a necessidade da solução ser permanente atualizável. Esta premissa limitou 

as possíveis hipóteses de solução sendo a mais vantajosa o desenvolvimento de um 

projeto para uma aplicação (APP). Esta escolha não só é congruente com a seleção do 

smartphone, como permite que seja facilmente descarregada sem custos de utilização 

ou adicionais. 

Por último, mas não menos relevante, foi necessário refletir de que forma o design 

poderia atuar na questão relacionada com a captação dos sons fulcrais na vivência 

urbana do indivíduo surdo, aumentando os seus índices de segurança e integridade 

física. Como hipótese de solução para este problema, propõe-se em paralelo um 

dispositivo em extensão da APP, que consiga captar, identificar e posteriormente alertar 

o indivíduo para um som perigoso presente ao seu redor. Ao analisar as necessidades 

 
4 Segundo o Cambridge Dictionary, um smartphone consiste “a mobile phone that can be used as a small 
computer and that connects to the internet” (Cambridge University Press, 2022a). 
“Um telemóvel que pode ser utilizado como um pequeno computador e que se liga à internet” (Tradução 
nossa, 2022). 
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associadas ao problema, verificou-se uma vez mais a exigência de uma solução portátil. 

Uma vez que estes sons podem surgir em qualquer lugar, tanto em ambientes interiores 

como exteriores, era fundamental que esta se situasse junto ao corpo para uma 

acessibilidade mais rápida e eficaz. Surgiu a hipótese de conceber de uma pulseira que 

cumprisse o objetivo acima apresentado. Porém quando se deparou com a 

complexidade de requisitos e a falta de competências em Engenharia optou-se por 

adotar um dispositivo pré-existente, em detrimento da criação de um objeto de raiz: 

existem dispositivos de pulso que permitem executar essas mesmas funções. Falamos, 

dos relógios de pulso inteligentes, conhecidos como smartwatches. Sendo importante 

apresentar uma solução distintiva que nos permita destacar doutras já existentes, não 

deixa de ser sintomática que os casos de estudos analisados, se focou na tipologia em 

pulseiras.  

Sobre as tipologias de objetos que atenuam ou minimizam handicaps dos seus 

utilizadores jugámos interessante refletir sobre os seus limites conceptuais. A tese de 

doutoramento intitulada “Design de produto e corpo humano: Ligações objeto-corpo na 

contemporaneidade” de Dias (2014)5 permitiu-nos confirmar que a complexidade da 

relação “Objecto-Corpo humano” tem sentidos amplos e sobretudo complexos. Porém, 

para o nosso projeto, considerámos útil refletir sobre os limites teóricos destes 

conceitos. A partir dessa base conceptual identificámos alguns fatores-chave para 

compreender o posicionamento de um handicap no registo da consciência humana6. 

Não quisemos deixar passar a oportunidade, proximidade e disponibilidade do autor. No 

que toca especificamente à comunicação, quando questionado sobre a possibilidade de 

a língua gestual ser um prolongamento do corpo, o autor conclui: 

“O corpo é o nosso primeiro objeto [...] praticamos ações, linguagens com o nosso próprio 
corpo, sem objetos exteriores ou extensivos [...] quando criámos essas linguagens foi 
para suprir necessidades sobretudo de comunicação com os outros ou para praticar atos 

 
5 Rui Matos Dias (n.1969), licenciou-se Faculdade de Belas Artes de Lisboa (1994) em “Design de 
Equipamento” e doutorou-se em Design na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (FAUL) 
(2014) com a dissertação intitulada de “Design de produto e corpo humano: ligações objecto-corpo na 
contemporaneidade”. Possuí uma pós-graduação em “Design de Produto” (Glasgow School of Art) e em 
“Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação” (ISCTE) e é membro do centro de estudos CITAD da 
Universidade Lusíada de Lisboa na qual é docente. Editou e publicou tanto nacionalmente como 
internacionalmente, mais especificamente em revistas e coopera em eventos didáticos como seminários. 
Os seus principais domínios de pesquisa são: Arquitetura e Design (Dias, 2020). 
6 Para compreender melhor esta temática e confirmar algumas suspeitas, foi realizada uma entrevista 
exploratória em junho de 2021 ao autor. Como investigador do tema do corpo, e com base no seu 
conhecimento, confirmou-nos a ideia de que tanto a língua gestual, como a APP para smartphones e a sua 
extensão para smartwatches, poderão ser vistos e considerados como um prolongamento do corpo (Dias, 
2021). Ao longo da entrevista, Dias refere, contudo, que existe um grande debate sobre o que pode ou não 
ser considerado uma prótese ou uma extensão do corpo humano (Dias, 2021, 1h:16 min). 
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de forma mais precisa. Portanto, desenvolvemos técnicas corporais, códigos, essas 
técnicas do corpo são também formas de prolongar, de criar extensões às nossas 
capacidades [...] quanto à língua gestual e à relação com os códigos através dos gestos 
em geral, os surdos e / ou mudos podem utilizá-las, aprendê-las, suprindo uma falha que 
tinham para poderem comunicar melhor com os outros. Portanto, eu acho que as línguas 
gestuais são também uma maneira de, segundo teoria prostética7, de criar línguas com 
significado que são extensivas de certa maneira, que são um prolongamento do corpo, 
uma maneira de melhorar a nossa performance [...]”. (Dias, 2021, 35 min - 39 min). 

Dias suporta a ideia de que uma Língua Gestual pode ser uma extensão do corpo 

humano, dado que complementa uma carência, neste caso de comunicação. É 

importante fornecer alternativas para aqueles que não dominam uma Língua Gestual 

permitindo que o processo de comunicação ocorra sem barreiras e com sucesso. 

Em relação à relevância da APP Move to Talk, colocámos à consideração de Dias se 

esta APP, que agiliza a comunicação entre indivíduos, também pode ou não ser 

considerada uma extensão do corpo. Sobre isto, o autor refere: 

“Sim, com certeza, porque é uma maneira, um recurso técnico e cultural, de pôr várias 
pessoas a comunicar umas com as outras, quando essa comunicação antes estaria 
impedida, ou estaria mais impedida [...] Portanto, é um facilitador da comunicação, ou 
seja, para quem está envolvido nesse sistema de comunicação – e atenção que isto 
parece-me importante – quer tenha incapacidade física à partida, quer quem não tenha, 
as suas capacidades de comunicação com o outro estão a ser melhoradas através desse 
objeto. Portanto se considerarmos a teoria das próteses, isso é uma prótese, quer seja 
vista de modo literal ou não, estamos a falar sempre de próteses nesse caso”. (Dias, 
2021, 1h:07 - 1h:09 min). 

Através do ponto de vista apresentado é possível entender a relevância que a nossa 

solução propõe na vida de qualquer indivíduo (quer seja surdo ou ouvinte) e que 

independentemente de ser um objeto digital não deixa de ser encarado como uma 

prótese.  

Por último, mas não menos importante, abordou-se o tema da extensão da APP para 

smartwatches, uma vez que das três, esta era a que mais incertezas levantava. Quando 

questionámos Dias se o smartwatch poderia ser visto como um prolongamento do corpo, 

o mesmo menciona:  

“Continua a ser um facilitador, um instrumento que permite fazer algo que o indivíduo 
não conseguia fazer [...] continua a fazer sentido chamar a isso uma prótese [...] é um 
objeto que é criado para suprir algo que estava em falta, logo se isso me permite detetar 

 
7 “O corpo humano, na relação com os objetos, é um corpo prostético. A teoria prostética implica que o 
corpo está sempre incompleto, cabendo aos objetos, enquanto próteses, completá-lo, torná-lo integro. O 
corpo é totalmente dependente dos objetos” (Dias, 2014, p. 71). 
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melhor certas coisas, como é o caso desse objeto, logo segundo a teoria das próteses 
estamos perante uma prótese” (Dias, 2021, 1h:16 min). 

Independentemente do objeto e deste ser ou não um prolongamento do corpo, é-nos 

apresentado por Dias a importância de os objetos serem afetivos, existindo a 

necessidade de criar laços8 entre o indivíduo e o objeto (Dias, 2021, 1h:34min). O autor 

finaliza mencionando que quando se fala em extensões do corpo ou em prótese, no 

sentido lato, não é uma teoria rigorosa pois muitas vezes dependendo do objeto acaba 

por ser uma interpretação pessoal (Dias, 2021, 1h:16 min).  

Com esta entrevista foi possível adquirir maior conhecimento sobre este tema e validar 

a importância que a Língua Gestual e as hipóteses de soluções apresentadas podem 

ter na vida de qualquer indivíduo. Desta forma fortalecemos também a pertinência da 

nossa investigação, atuando duas problemáticas que condicionam a vida de um 

indivíduo surdo e que de acordo com Dias podem ser próteses do corpo humano.  

É ainda crucial que a seleção do smartwatch passe por um modelo que garanta a 

capacidade para descarregar aplicações através dos canais habituais, como a Google 

Play e APP Store. Somente a partir deste recurso se poderá desenvolver como extensão 

para smartwatches e descarregá-la. Para o bom emparelhamento e usabilidade de 

ambos os dispositivos, é ainda recomendado que estes disponham do mesmo sistema 

operativo.  

Propomos que, ambas as soluções (APP’s para smartphone e smartwatch 

emparelhados) sejam acessíveis e gratuitas, o que permitirá exponenciar a sua 

disseminação e chegar a um maior número de utilizadores.   

1.5. ARGUMENTO 

Como acabámos de ver, o projeto Move to talk é caracterizado por duas componentes: 

uma APP para smartphones que procura atenuar a falta de comunicação entre 

indivíduos surdos com ouvintes e a extensão para smartwatches com o intuito de 

salvaguardar a integridade física destes indivíduos. 

 
88 Como exemplo, o autor menciona o facto de a APP enquanto um facilitador de comunicação ter de ser 
direta e funcional, mas também afetiva. A maneira como tratamos essas linguagens graficamente e como 
as comunicamos pode e deve transmitir afetividade ao indivíduo (Dias, 2021, 1h:34 min). Ao desenvolver a 
APP teremos este fator em consideração. 



Incomunicado: Design de um sistema de comunicação para a surdez e/ou mudez. 

Natacha Eliana Santos Pereira   43 

Através desta investigação em projeto, optou-se por tirar partido das potencialidades 

presentes nas novas tecnologias (TIC) e da evolução da inteligência artificial (IA) no 

campo da linguística, que acompanhe diariamente o indivíduo, de modo fluído e de fácil 

acessibilidade. O processo de Design, sobretudo ao nível do interface visual, estará no 

cerne da qualidade da solução. 

O projeto Move to talk não é a primeira iniciativa desenvolvida e apresentada com o 

objetivo de solucionar a problemática definida. Contudo ao efetuar um levantamento 

sobre que abordagens que já teriam sido exploradas, verificou-se que, apesar de 

algumas estratégias terem conseguido contribuir para a sua atenuação, possuem 

limitações a ter em consideração. De entre as várias a mencionar9, apresentamos 

abordagens mais humanas, como os intérpretes, e outras mais tecnológicas, como os 

dicionários virtuais desenvolvidos para sistemas computacionais e APP’s direcionadas 

para smartphones.  

No que à primeira diz respeito, tal como mencionado nos capítulos anteriores, a chegada 

dos intérpretes inicialmente contribuiu para que os surdos pudessem realizar tarefas 

mais complexas e que exigem interação especificamente com ouvintes. Contudo, esta 

estratégia limita a autonomia do surdo e obriga à dependência de outrem. Com o 

decorrer do tempo, a sua contribuição expandiu-se estando presentes também nas 

emissões em direto na televisão, sobretudo em programas noticiosos. Apesar do 

conteúdo ser assimilado com recurso aos diferentes sentidos – no caso do ouvinte 

através da audição e no surdo recorrendo também à visão – almejou-se melhorar os 

índices de comunicação tornando a veiculação da notícia de um modo inclusive para 

ambos os indivíduos. Por norma, estes intérpretes estão situados no canto inferior direito 

do ecrã, de modo a não sacrificar a área total do ecrã (Ilustração 2). 

 

 
9 Uma vez que já foi exposta a abordagem da língua gestual, esta não será inserida neste capítulo. Iremos 
focar-nos nas abordagens mais humanas e computacionais, que necessitam de ser exploradas e 
analisadas. Temos consciência que dentro da temática da linguística, existe incompatibilidade entre 
diferentes línguas (gestuais e orais), resultando na incomunicação de surdos com ouvintes e surdos de 
nacionalidades distintas. 
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Ilustração 2 - Intérpretes presente numa emissão informativa (TVI, 2020). 

Apesar da limitação descrita, o recurso a um intérprete apresenta-se como um bom 

contributo permitindo a transmissão de conteúdo comunicativo mais preciso e detalhado 

antes possível de se concretizar.  

Em segundo lugar, encontram-se os dicionários virtuais para sistemas computacionais. 

Estas abordagens mais recentes procuram apoiar-se nas novas tecnologias (TIC), por 

forma a desenvolver soluções mais atuais. Destaquemos, i.e., o projeto Spread the Sign 

(Ilustração 3), um dicionário disponibilizado através de um site. Na ilustração 3, 

verificamos que este disponibiliza a priori categorias de palavra prontas a ser traduzidas 

em mais de vinte línguas gestuais, inclusive, naturalmente, a língua gestual portuguesa 

(LGP).  

 
Ilustração 3 – Captura de ecrã do dicionário Spread the Sign. (European Sign Language Center, 2018a). 

 

Esta abordagem permite a tradução de uma palavra nas línguas orais para línguas 

gestuais. No entanto, verificaram-se limitações que necessitam de ser trabalhadas.  

Uma delas, centra-se na exiguidade de uma simples tradução de palavras, faltando uma 

funcionalidade que permita também a tradução automática de frases. Visto que a 

tradução é apresentada através de vídeos com recurso a intérpretes apresentando o 

seu conteúdo, a inserção desta função seria facilmente compatível. Por fim, este site 
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possui uma extensão de aplicações para smartphones, contudo para além de não existir 

coerência entre ambos, o site é mais acedido, levando ao uso mais doméstico.  

Tomemos também em atenção as aplicações com tradutores destinadas a 

smartphones. O desenvolvimento destas permite o uso em qualquer lugar. Apesar de 

existirem algumas propostas, muitas delas possuem diversos problemas de tradução ou 

interface. Destacámos, i.e. a APP Hand Talk, que parece ser a solução mais equilibrada 

(Ilustração 4). 

 
Ilustração 4 – Captura de ecrã da aplicação Hand Talk, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
O único problema identificado nesta e em outras aplicações similares que merece a 

nossa maior atenção, consiste no facto de disponibilizar apenas uma ou, no máximo, 

duas línguas gestuais, contudo como sabemos a incomunicação entre ouvintes e surdos 

é um problema a nível mundial. Devem-se apresentar soluções menos limitadas, que 

abarquem o maior território possível e não discriminem línguas menos comuns. 

Também aqui o caminho parece-nos ser o da maior inclusão possível. 

Passando este curto preambulo podemos expor o que nos levou a propor a nossa a 

hipótese de solução. A escolha e a forma como iremos atuar foca-se principalmente na 

portabilidade, permitindo com o auxílio da internet a comunicação independentemente 

da zona onde o indivíduo se encontre. A partir da identificação desta premissa, as 

soluções inicialmente pensadas (e.g. páginas online) foram rapidamente excluídas, 

sobrando o desenvolvimento de uma APP móvel. A adesão da nossa parte às novas 

tecnologias, juntamente com a sua disseminação e a inserção de diversas línguas 

gestuais na APP permitirá: 
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• Tirar partido dos smartphones, dispositivos incrementalmente presentes no dia 

a dia de qualquer indivíduo com funcionalidades já incorporadas10 

• Alcançar o maior número de indivíduos correspondentes ao público-alvo 

descrito; 

• Permitir a inserção de diversas funcionalidades relevantes num só lugar (APP); 

• Aceder à APP de forma gratuita sem custos de utilização ou adicionais; 

• Constantes atualizações por forma a melhorar a experiência e o conteúdo 

inserido na APP; 

• Indivíduos surdos de nacionalidades distintas comunicarem dominando línguas 

gestuais diferentes; 

• Ouvintes comunicarem com surdos ou vice-versa. 

Todas estas características contribuem para enriquecer a proposta de solução 

apresentada e satisfazer as necessidades do público-alvo. 

Identificada a solução e apresentada a sua justificação, é importante definir de que 

forma a APP poderá comunicar com o utilizador. Após alguma reflexão percebemos que 

existiam duas hipóteses para agir: utilizar vídeos gravados por intérpretes ou 

professores de língua gestual com os movimentos gestuais necessários para apresentar 

na tradução, ou manter a coerência no projeto e explorar mais as novas tecnologias 

nomeadamente a inteligência artificial. A primeira, apesar de favorecer mais a interação 

humana, é uma abordagem abundantemente explorada nestas e outras soluções, 

acabando por não acrescentar nada de novo. Já a segunda, não só permite explorar o 

desenvolvimento de um avatar, desenhando e animando-o (mais um contributo ao nível 

do Design), como apresentamos uma forma de comunicar inovadora e diferenciada. De 

entre as duas, consoante as diferentes justificações, optámos por escolher a segunda.  

A inteligência artificial, tornou-se uma ferramenta fundamental que tem vindo cada vez 

mais a ser explorada e inserida nos mais diversos dispositivos móveis. Esta encontra-

se presentes nos smartphones através dos assistentes inteligentes e virtuais como a 

 
10 Funcionalidades que suportarão o funcionamento da nossa APP, como: microfone, câmara fotográfica, 
teclado, ecrã e acesso à internet. 
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Siri (iOS) e o Google Assistant (Android). A tradução e forma de comunicar será, 

portanto, representada com o auxílio do avatar desenvolvido por nós (feminino e/ou 

masculino) e da inteligência artificial. Esta última, permitirá aceder às bases de dados 

dos movimentos gestuais a serem animados de movimento. É, portanto, obrigatório o 

desenvolvimento destes três componentes, seguindo a ordem descrita e apresentada 

anteriormente.  

Para garantir o uso da função do tradutor, tanto por surdos como por ouvintes, inserimos 

funcionalidades que vão de encontro às necessidades de ambos, disponibilizando três 

formas de traduzir conteúdo: tradução através da escrita, destinada acima de tudo a ser 

usada pelos ouvintes de maneira a transmitir a mensagem, traduzindo-a das línguas 

orais para as línguas gestuais; tradução por áudio, passível de ser usada por ambos os 

indivíduos através da gravação e tradução de uma mensagem em línguas orais para as 

línguas gestuais11; e por fim, a tradução por gravação de vídeo, que permite o ouvinte 

gravar os movimentos gestuais executados pelo surdo para serem traduzidos para as 

línguas orais. A ilustração 5, sintetiza as etapas do processo de comunicação, seja a 

interação iniciada pelo ouvinte (seta preta) com o surdo ou vice-versa (seta vermelha). 

 
Ilustração 5 - Representação das etapas do processo de comunicação da aplicação (Ilustração nossa, 2022). 

 

A capacidade de tradução em três formas torna-se como mais-valia na nossa solução, 

sendo um dos parâmetros que nos diferencia das soluções pré-existentes.  

Uma APP também com a vertente pedagógica, permite a inserção de técnicas e 

estímulos para a aprendizagem de uma das várias línguas gestuais disponíveis. 

 
11 Apesar do intuito ser gravar a mensagem nas línguas orais para posteriormente traduzir para uma língua 
gestual, nada impede o seu uso reverso em que o surdo grave o que o ouvinte está a dizer para depois 
entender com a tradução na língua que domina.   
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Técnicas como a utilização sistemática de gamificação implementado sobretudo nos 

módulos de aula, vídeos e jogos. Materializando-se como solução através do ranking e 

das recompensas, o intuito passa pelo utilizador ser recompensado à medida que vai 

concluindo tarefas. Esta componente permite estimular uma experiência de 

engajamento mais intensa da nossa APP. A aprendizagem tem como base a prática 

continuada dos movimentos gestuais através da diversão, podendo ser realizada tanto 

individualmente a partir da consulta das aulas e dos vídeos, como através de grupos e 

da sua dinâmica e competitividade. Sem a inserção da componente da gamificação, a 

probabilidade deste deixar de usar a APP seria maior.  

Disponibilizamos, portanto, uma APP que permite não só a comunicação entre 

indivíduos surdos e ouvintes, como também: estimular a aprendizagem com a inserção 

de conteúdos didáticos e de media12; aumentar o conhecimento e informações 

relacionadas com a comunidade surda (notícias, reuniões e eventos); permitir e 

estimular a socialização e inclusão através dos grupos, jogos e chat; promover a 

igualdade e o combate à descriminação através das campanhas e intervenções 

presentes nos grupos13 

A inserção de um dispositivo de pulso no projeto para captar e identificar sons 

importantes, não seria possível sem o avanço tecnológico dos componentes físicos e 

digitais inseridos no dispositivo. Durante o desenvolvimento do projeto, teremos em 

consideração as limitações expostas no início do capítulo. 

Concluímos que, tanto a APP como a sua extensão, são hipóteses de solução que 

contribuem para potencializar uma melhoria na qualidade de vida da comunidade surda. 

A seleção de dispositivos tecnológicos mais recentes, faz com que se tornem, tal como 

qualquer sistema TIC, objetos em permanente atualização e construção. 

1.6. METODOLOGIA 

No que diz respeito à(s) Metodologia(s) presentes no desenvolvimento desta 

investigação, estas consistem numa metodologia mista, de matriz qualitativa e 

 
12 Nos conteúdos didáticos específicos inserimos funções como o dicionário, alfabeto, e expressões 
comuns. Quanto à categoria dos media, estão presentes as aulas, vídeos e jogos. Funcionalidades que 
estão separadas e organizadas na APP conforme a hierarquia da informação a apresentar. 
13 Quando falamos em grupos, estamos a referir-nos não só aos grupos que podem ser criados pelos 
utilizadores distintos da nossa APP, como associações e federações relacionados com a comunidade 
surda. 
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intervencionista. A redação adotará a notação autor e data seguindo a Norma de 

Referência NP405 1/2/3/4.  

A investigação em projeto apoiou-se numa leitura critica de fontes e na revisão de 

literatura com base em artigos, documentos, dissertações e livros quer em suporte físico 

como digital, de modo a consolidar um bom estado de arte. Somente desta forma, 

conseguimos destacar as autorias, monografias e artigos mais relevantes que 

contribuíram para o tema no quadro crítico das nossas fontes. Salientamos também a 

importância contextual histórica e social, pois como sabemos “sem o esforço 

hermenêutico que a História permite desenvolver, qualquer processo de Design será 

acidental” (Dilnot, 1984, p. 250). 

Como métodos não intervencionistas, estão presentes como mencionado anteriormente 

não só a leitura e revisão de literatura, juntamente com metodologias de Design e a 

análise de casos de estudos internacionais14, que se agrupam e resultam na 

metodologia projetual.  

Na análise dos casos de estudo, realizou-se uma breve descrição sobre cada um deles, 

elucidando as suas potencialidade e limitações, a opinião geral do público-alvo e a do 

autor após a sua testagem. Esta análise para além de permitir obter um grande 

conhecimento e identificar as limitações existentes por forma a melhorá-las, possibilitou 

desenvolver o posicionamento estratégico da nossa APP para inserção no mercado 

atual. Com base na análise individual, seguidamente realizou-se um estudo comparativo 

e geral, contrapondo softwares e as suas funcionalidades, com o propósito de identificar 

os casos de estudo mais relevantes. Esta comparação é realizada através do auxílio de 

grelhas relacionadas com parâmetros pertinentes como a sua eficácia, funcionalidade, 

usabilidade e as suas caraterísticas físicas e digitais.  

Simultaneamente, desenvolvemos uma pesquisa que aborda os diversos temas 

relevantes para a investigação, considerando as diversas áreas15 do design presentes 

no projeto, concentrámos um estudo mais aprofundado sobre duas vertentes, 

nomeadamente o Design Interativo e Design Inclusivo. Uma vez que são o foco do 

 
14 Dado que não foram encontrados casos de estudos nacionais, exploramos os internacionais. Uma vez 
que também se pretende expandir o projeto Move to talk internacionalmente, a exploração deste mercado 
acaba por ser um fator positivo. 
15 Com o desenvolvimento do projeto, intervimos nas várias áreas do design, nomeadamente o Design de 
Comunicação, Design de Interfaces, Design Inclusivo, Design Interativo, Design de Experiência e Design 
de Inovação social. 
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projeto, o intuito passou pelo culminar da recolha de informação que auxilie testar e 

aferir a qualidade da nossa proposta.  

No desenvolvimento do projeto, como ponto de partida adotámos as metodologias 

apresentadas por Donald Norman, Kat Holmes e Marcelo Sales, guiando-nos para o 

desenvolvimento de um bom projeto de design. 

Relativamente ao protótipo da APP e ao modelo16 da sua extensão, estes contêm uma 

amostra funcional das reais potencialidades da proposta final. Devido a falta de tempo 

e competências nas áreas da Engenharia Informática e Programação, não nos foi 

possível conceber tecnicamente a totalidade dos conteúdos. Contudo, pelo menos a 

APP foi munida com o respetivo conteúdo necessário para que possa ser submetida ao 

escrutínio e testagem pelo utilizador. 

Os métodos intervencionistas a adotar nesta investigação foram qualitativos, através da 

realização de entrevistas a autores relevantes para a temática e inquéritos relacionados 

com o protótipo e o modelo, preenchidos17 por um grupo diversificado do público-alvo. 

Designadas também de testemunhas privilegiadas18, através da sua participação, 

observação direta do autor no ato de testagem e levantamento dos resultados obtidos 

nos inquéritos, possibilitam o esclarecimento de dúvidas presentes nas questões de 

investigação e uma melhoria através da realização de alterações no projeto. Estes 

elementos contribuíram não só para o desenvolvimento de uma hipótese de solução 

inovadora, eficaz e eficiente, como serviram para validar os resultados obtidos. 

1.7. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A estrutura da dissertação pode servir como guia de apoio à consulta do documento, 

que neste caso é dividido em oito capítulos, contando com a introdução e as conclusões 

finais.  

Na introdução ao primeiro capítulo, tal como o nome indica, é exposto todo o conteúdo 

introdutório sobre a investigação. Neste realizamos uma contextualização histórica e 

social sobre o tema apresentado, descrevendo a problemática identificada e a hipótese 

 
16 Referimo-nos a extensão para smartwatches como modelo, pois não nos foi possível desenvolver a sua 
programação por forma a realizar posteriormente a sua testagem. 
17 Todos os questionários desenvolvidos no projeto, foram preenchidos seguindo escalas de Likert. 
18 O conceito de testemunhas privilegiada é usado segundo a definição de Raymond Quivy e Luc Van 
Campenhoudt como aqueles que “[…] pela sua posição, ação ou responsabilidades, têm um bom 
conhecimento do problema” (Quivy e Campenhoudt, 2008, p. 71). 
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de projeto encontrada, por forma a procurar preencher ou atenuar alguns hiatos 

conceptuais. Segue-se a apresentação dos objetivos traçados para a investigação, 

dividindo-os em objetivos gerais e específicos, juntamente com as questões de 

investigação definidas na esperança de com o desenvolvimento do projeto serem 

respondidas. Por fim, descrevemos o público-alvo da nossa APP e desenvolvemos toda 

a metodologia projetual aplicada ao desenvolvimento do projeto Move to talk.  

No segundo capítulo, designado de “surdos e mudos”, foram elencadas as doenças da 

surdez e mudez, com o objetivo de adquirir algum conhecimento sobre esta temática. 

Ao longo dos seus subcapítulos, centrámos a nossa análise na pesquisa dos conceitos, 

aprofundando quais os tipos de surdez e mudez existentes, os seus graus e as suas 

respetivas etiologias. 

No terceiro capítulo, denominado de “Comunicação e língua gestual”, abordamos a sua 

importância para a condição humana e as consequências que a incomunicação 

acarreta. Partimos da comunicação em geral para a língua gestual em particular, 

efetuando o levantamento das etapas necessárias para que o processo de comunicação 

seja bem-sucedido. Por seguinte, balizou-se os tipos de comunicação existentes (verbal 

e não verbal), descreveu-se em que consiste a língua gestual e a importância da 

semiótica neste contexto. Finalizámos abordando as diferentes línguas gestuais, 

quebrando o estereótipo de que esta seja universal, e destacámos as diferenças entre 

a dactilologia e gestos. Este é dos capítulos mais importantes para o projeto, pois irá 

munir-nos do conhecimento necessário para compreender minimamente a língua 

gestual, elemento crucial para o funcionamento da APP.  

O quarto capítulo, é dedicado ao lugar do Design, abordando duas das diversas áreas 

onde intervimos, nomeadamente o Design Inclusivo e o Design de interação. Para além 

de compreendemos no que consistem, destacamos quais e de que modo as 

metodologias de design foram aplicadas. A partir do design inclusivo procuramos 

atender às verdadeiras necessidades do público-alvo e desenvolver uma solução que 

adote as suas boas práticas. Com o design interativo possibilitamos uma boa relação 

entre o objeto e o indivíduo, procurando uma experiência positiva e eficaz durante a 

utilização. 

O quinto capítulo foca-se na investigação e análise dos casos de estudo, na qual nos 

munimos de aparato crítico para a prossecução do projeto. Serão apresentados casos 

de estudo de aplicações e de dispositivos de pulso, expondo uma breve introdução 
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sobre cada um deles, sintetizando posteriormente as informações em tabelas individuais 

e comparativas.  

O sexto capítulo, engloba todo o desenvolvimento do projeto Move to talk, sendo dividido 

em duas partes: o desenvolvimento da APP e a extensão para smartwatches. Nele 

descrevemos todos os elementos que constituem o projeto, como: a ficha de 

apresentação da marca e da APP; a estratégia de comunicação utilizada; o 

desenvolvimento do layout19 com os respetivos componentes e a sua arquitetura; 

requisitos como os fatores técnicos necessário para possibilitar o funcionamento dos 

dispositivos; e por fim, o protótipo da APP e o modelo da extensão. São, portanto, 

apresentados, referindo diacronicamente os estágios de conceção do projeto. 

Finalizamos o capítulo apresentando toda a sequência de menus correspondentes ao 

funcionamento, quer da APP, quer da sua extensão para o dispositivo de pulso.  

O sétimo capítulo está diretamente relacionado com os questionários, sendo 

selecionado uma amostra para testagem dos resultados obtidos, suas fraquezas e 

eficácia.  

O último capítulo corresponde às conclusões finais e às recomendações sugeridas pela 

investigação. Nele extraímos e sintetizámos resultados, confrontando-nos com o 

alcance dos nossos objetivos e com a viabilidade do projeto. As recomendações 

permitem a outros investigadores prosseguir a nossa vertente, ou abrindo novas 

possibilidades para outros projetos. Tanto a entrevista desenvolvida ao Professor Rui 

Dias (sobre a problemática do corpo e suas extensões que a dado momento 

considerámos pertinente) como os questionários foram inseridos em apêndice num 

dispositivo de armazenamento externo de dados (CD). 

 

 

  

 
19 Segundo o dicionário da Oxford, um layout consiste “The way in which the parts of something are arranged 
or laid out; The way in which texto or pictures are set out on a page” (Oxford University Press, 2022b). 
“A maneira pela qual as partes de algo são organizadas ou dispostas; A maneira como o texto ou as 
imagens são dispostos em uma página” (Tradução nossa). 
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1.8. DESENHO DE INVESTIGAÇÃO 

 
Ilustração 6 - Desenho de investigação (Ilustração nossa, 2022. 
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2. SURDEZ E MUDEZ 

Neste capítulo abordamos os tópicos relacionados com a surdez e a mudez, com o 

intuito de adquirir conhecimento sobre as duas condicionantes, as definições de ambas, 

as suas etiologias, os tipos e graus.  

2.1. O QUE É A SURDEZ? 

Por surdez entende-se a limitação ao nível sensorial na capacidade auditiva do ser 

humano, na qual se verifica uma anomalia nos órgãos internos ou externos do próprio 

sistema auditivo (Marques, 2016, p. 39). Esta ocorre quando há uma dificuldade ou 

incapacidade de identificar, transmitir ou até mesmo de decifrar os estímulos sonoros 

presentes no ambiente (Neiva, 2014, p. 5). Para que um indivíduo consiga ouvir, é 

crucial o bom funcionamento do ouvido, e que o som (ondas sonoras) percorra os três 

elementos que constituem o sistema auditivo – o ouvido externo, ouvido médio e o 

ouvido interno (Ilustração 7) (Sheeley, Tate e Stephens, 2003, p. 543-555).  

 
Ilustração 7 - Representação da anatomia do ouvido (Sheeley, Tate e Stephens, 2003, p. 540). 

 
É a partir destas três zonas que o som se dispersa pelo ar até chegar ao ouvido médio, 

mais especificamente ao tímpano em forma de vibrações (Sim-Sim, 2005, p. 79). Assim 

que essas vibrações chegam ao ouvido são traduzidas em informações sonoras, dando-

se assim a capacidade de ouvir (Sim-Sim, 2005, p. 79). 
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Caso exista um problema em uma destas três componentes do sistema auditivo, 

deparamo-nos com o que se designa de perda auditiva ou surdez – embora se tratem 

de conceitos ou patologias diferentes. 

No que diz respeito à perda auditiva, esta “[...] é medida pelo grau de intensidade que o 

som necessita de ter para conseguir ser detetado” (Marques, 2016, p. 39), e pode afetar 

indivíduos de todas as idades e géneros, tendo um impacto significativo ao nível da 

linguagem e da comunicação. 

A surdez pode ser distinguida em três tipologias (Marques, 2016, p. 40) , e constituída 

por cinco graus, que variam de acordo com os níveis de perda de audição (Bureau 

International D’Audiophonologie, 1997) ou os sintomas que apresentam. A mesma pode 

afetar apenas um ouvido, chamando-se unilateral, ou estar presente em ambos os 

lados, designado de bilateral (World Health Organization, 2021b). 

De acordo com um estudo efetuado em 2013 e 2015 pela Organização Mundial de 

Saúde, “a surdez ocupa o quarto lugar na lista de doenças [...] considerada a primeira 

deficiência com mais impacto no índice de qualidade de vida da população [...] Isto levou 

a OMS a colocá-la como uma de suas cinco prioridades” (Ferreira, 2019). 

Atendendo a estas conclusões, por mais que se desenvolvam atividades com o intuito 

de a prevenir, torna-se cada vez mais relevante conseguir encontrar meios alternativos 

para melhorar a qualidade de vida desta comunidade. 

Quando se aborda a surdez e a mudez, é difícil chegar a um consenso sobre qual a 

terminologia correta de se utilizar (Cardoso, 2016, p. 1). Durante muito tempo utilizou-

se o termo “surdo-mudo” – associando indivíduos surdos a mudos e vice-versa – 

defendendo assim que um indivíduo que não conseguisse ouvir, geralmente acaba 

também por não conseguir usar e projetar a voz (National Association of the Deaf, 2022). 

Contudo a utilização deste termo para se referir a estes indivíduos é incorreta (Amaral, 

Coutinho e Martins, 1994, p. 57) antiquada, e desrespeitosa. Esta associação radica 

não só na ideia de que para falar o indivíduo necessita de escutar o que diz (National 

Association of the Deaf, 2022) mas também por necessitar de compreender que um 

determinado som está associado a um objeto em específico (Vygotsky, 2013, p. 120). A 

realidade é que seguindo a definição científica / conceito de “mudo”, se este possuir o 

seu sistema auditivo em bom estado, consegue ouvir, mas terá de recorrer a uma língua 

gestual para comunicar. De igual modo, os surdos que possuam os órgãos encarregues 
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da fonação em perfeitas condições podem conseguir falar, tendo de ser auxiliados por 

um profissional (Portal Educação, 2022).  

Com o decorrer dos anos e com a evolução do estudo sobre a doença, foram 

distinguidos dois tipos de surdos, os surdos gestualistas e os oralistas (Freitas, 2014, p. 

27). O termo gestualistas caracteriza os indivíduos com surdez congénita que utilizam 

uma língua gestual para comunicar, já o termo oralistas, representa os surdos que 

adquiriram a surdez a dado momento da sua vida, utilizando a leitura labial juntamente 

com os aparelhos auditivos para comunicar (Freitas, 2014, p. 27). Existe, no entanto, o 

conceito de apenas “surdo”. No senso comum este termo está associado à incapacidade 

de um indivíduo em ouvir, no entanto, a comunidade surda defende uma perspetiva mais 

abrangente. Para ela, a designação “surdo” é geralmente utilizada para se referir a um 

indivíduo que utiliza a língua gestual como modo primordial de comunicar (Associação 

de Surdos do Porto, 2022a). Partindo desta ideia, o termo pode aplicar-se não só aos 

surdos, como aos mudos, dado que estes últimos também utilizam os gestos como 

forma de comunicação20. 

Simplificando a revisão conceptual por nós realizada e tendo em conta as diferentes 

terminologias21, consideramos que o mais adequado será utilizar a terminologia “surdo”. 

Não só porque é o conceito oficialmente defendido pela própria comunidade, evitando 

qualquer forma de preconceito ou desrespeito, mas também porque atende às duas 

patologias abordadas no nosso projeto: a mudez e a surdez.  

2.1.1. TIPOS DE SURDEZ 

A surdez é constituída por duas categorias: congénita e adquirida (Oliveira et al., 2019, 

p. 768). Estas, por sua vez, podem ser divididas em três classificações: surdez de 

transmissão, neurossensorial e mista (Marqes, 2016, p.40). 

A primeira, denominada surdez de transmissão, ocorre quando existem perturbações 

da passagem do som da parte exterior do sistema auditivo até ao seu interior 

(Associação de Surdos do Porto, 2022b). Estima-se que este género de surdez se 

 
20 Apesar da comunidade considerar que o termo “surdo” deve ser aplicado a indivíduos que utilizem a 
língua gestual como forma de comunicação, cientificamente um mudo que possua o seu sistema auditivo 
em perfeitas condições consegue ouvir, não sendo cientificamente considerado “surdo”.  
21 Para além das referidas (surdo-mudo, surdo, surdo oralista e surdo gestualista) existe ainda a designação 
“deficiente auditivo”, porém de acordo com a National Association of the Deaf (NAD), a sua utilização não 
é recomendada (National Association of the Deaf, 2022). 
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apresente com maior prevalência nas crianças, podendo ser contornada através de 

orientação de um profissional de saúde (Marques, 2016, p. 40). 

A segunda, surdez neurossensorial, dá-se quando existe uma perturbação no ouvido 

interno, mais especificamente no nervo auditivo ou na cóclea, impedindo ou reduzindo 

a possibilidade de os sons serem capturados e identificados (Associação de Surdos do 

Porto, 2022b).  

Por último, a surdez mista que, tal como o nome indica, ocorre quando há 

simultaneamente a perda auditiva de transmissão e a neurossensorial, existindo danos 

no nervo auditivo ou nas três componentes do sistema auditivo (Associação de Surdos 

do Porto, 2022b). O processo de audição não é exequível dado que compromete as 

partes do ouvido. 

A par destas três, embora não seja reconhecida como uma particularidade da surdez, 

existe ainda a condição designada como “Perda Auditiva Escondida – Hidden Hearing 

Loss (HHL)22 (Wan e Corfas, 2017, p. 1). Os autores descrevem: 

“Hidden hearing loss (HHL) is a recently described auditory neuropathy believed to 

contribute to speech discrimination and intelligibility deficits in people with normal 

audiological test” (Wan e Corfas, 2017, p. 1).23 

Uma vez detetados alguns sintomas, recomenda-se que o indivíduo consulte um clínico 

da especialidade de modo a que seja diagnosticado antecipadamente e posteriormente 

indicado o tratamento mais eficaz (World Health Organization, 2021b). 

2.1.2. GRAUS DA SURDEZ 

“A perda auditiva é medida pelo grau de intensidade que o som necessita de ter para 

ser detetado” (Marques, 2016, p. 39). Para perceber qual o grau de perda auditiva, é 

necessário avaliar as capacidades do paciente para ouvir e interpretar os sons ao seu 

redor, sendo o diagnóstico realizado por um profissional através de um exame 

específico (Associação de Surdos do Porto, 2022b). 

 
22 Termo desenvolvido em 2011 por Roland Schaette e David McAlpine (Grinn et al., 2017, p. 2). 
23 “A perda auditiva oculta (HHL) consiste numa neuropatia auditiva recentemente descrita que se acredita 
contribuir para o déficit de discriminação e inteligibilidade da fala em pessoas que apresentam os exames 
audiológicos normais” (Tradução nossa). 
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Existem diversos tipos de testes capazes de avaliar os graus de perda auditiva. Entre 

eles destacam-se como mais conhecidos: a Classificação Audiométrica dos Deficientes 

Auditivos (Bureau International d’Audiophologie [BIAP], 1997), e a referência criada em 

2014 pela Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com o BIAP (1997), para 

se conseguir classificar o grau da perda auditiva num indivíduo, é fundamental 

determinar a sua ausência em decibéis, tendo de se considerar obrigatoriamente o valor 

médio “das frequências nas faixas 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz” (Bureau 

International D’Audiophonologie, 1997). Com este diagnóstico, é atribuído ao indivíduo 

um dos seis graus da perda auditiva – normal, leve, moderado, severo, profundo e total 

(Bureau International D’Audiophonologie, 1997). 

A “audição normal”,  varia entre o 0 e os 20 decibéis e ocorre quando o indivíduo 

apresenta uma pequena anomalia na tonalidade, não tendo repercussões na sua 

socialização (Bureau International D’Audiophonologie, 1997). 

A “perda auditiva leve”, varia entre os 21 e os 40 decibéis, e aplica-se a indivíduos que 

apresentem incapacidade de ouvir sons suaves ou fracos (Bureau International 

D’Audiophonologie, 1997).  

A “perda auditiva moderada” varia entre os 41 e os 70 decibéis, dividindo-se em dois 

patamares: no primeiro, a ausência auditiva varia entre os 41 e os 55 decibéis, na qual 

os sons necessitam de ser superiores a 41 decibéis para ser detetados, enquanto que 

no segundo, a ausência auditiva dá-se entre os 56 e os 70 decibéis, sendo que os sons 

precisam de ser sempre superiores a 56 para serem percetíveis (Bureau International 

D’Audiophonologie, 1997). Ambos interferem significativamente no dia a dia do 

indivíduo. No grau moderado, em que existe dificuldade em entender e comunicar, o 

discurso só é captado e compreendido se o tom de voz for mais alto e/ou se o indivíduo 

se encontrar cara a cara, complementando a informação através da leitura labial 

(Bureau International D’Audiophonologie, 1997).  

A “perda auditiva severa”, varia entre os 71 e os 90 decibéis e também se divide em 

dois patamares: no primeiro, a ausência auditiva varia dos 71 e os 80 decibéis, enquanto 

no segundo varia entre os 81 e os 90 (Bureau International D’Audiophonologie, 1997). 

Ambos correspondem a indivíduos que só ouvem sons muito altos, superiores aos 71 

decibéis, ou quando comunicam praticamente em cima do seu ouvido (Bureau 

International D’Audiophonologie, 1997).  
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A “perda auditiva profunda” insere-se no patamar acima dos 91 decibéis, e é 

considerada uma das mais preocupantes. Esta possui por sua vez três patamares: no 

primeiro, a ausência auditiva insere-se na faixa dos 91 aos 100 decibéis, no segundo 

entre os 101 e os 110 e no terceiro patamar entre os 111 e 119 (Bureau International 

D’Audiophonologie, 1997). Neste caso específico, apenas os sons com maior 

intensidade são escutados (Bureau International D’Audiophonologie, 1997). 

Por último, a “perda auditiva total”, tendo como média aproximadamente os 120 decibéis 

e nenhuma informação é compreendida (Bureau International D’Audiophonologie, 

1997). De entre os graus da perda auditiva, o total, é naturalmente o que mais prejudica 

a qualidade de vida do indivíduo e a sua comunicação. Na ilustração 8, são descritos os 

diferentes graus de surdez e sintetizada a informação anteriormente referida. 

 
Ilustração 8 - Classificação dos graus da surdez segundo o BIAP (Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, 2020, p. 16). 

 

2.1.3. ETIOLOGIA DA SURDEZ 

Segundo a Ata Médica Portuguesa, a etiologia (ou origem) da surdez divide-se em dois 

tipos: congénita e adquirida (Oliveira et al., 2019, p. 768). 

A primeira, surdez (congénita24) ocorre durante o período da gestação ou por 

consequências do parto (World Health Organization, 2021b). Neste caso, a surdez pode 

ser hereditária, que sucede quando o indivíduo nasce com uma deficiência por um dos 

 
24  Tal como o nome indica está relacionada ao nascimento e é também conhecida pela OMS por “Prenatl 
period and Perinatal period” (World Health Organization, 2021b). 
“Período pré-natal e período perinatal” (Tradução nossa, 2022). 
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seus progenitores já ser portador da mesma (World Health Organization, 2021b). Ou 

não hereditária, geralmente associada a fatores durante o parto como asfixia, peso 

inferior ao recomendado e prematuridade (World Health Organization, 2021b). Além 

disso, patologias como rubéola, citomegalovírus, adversidades relacionadas com o 

sangue ou outras que se verificam durante e pós o período do parto (World Health 

Organization, 2021b).  

A segunda etiologia, a adquirida, tal como o nome indica, ocorre posteriormente ao 

parto, onde o indivíduo adquire a surdez ao longo da sua vida, durante as diferentes 

etapas / fases da vida humana (World Health Organization, 2021b). Esta pode ser 

adquirida por diversos fatores como: o envelhecimento, a exposição a sons de forte 

intensidade, infeções/perturbações no sistema auditivo, traumatismo craniano, doenças 

como meningite ou medicamentos onde os efeitos secundários podem danificar o 

sistema auditivo (Hearing Health Foundation, 2022). 

Dependendo dos sintomas, do diagnóstico e do grau detetado pelo profissional de 

saúde, a condição pode ou não ser reversível. Quando reversível, existem tratamentos 

possíveis de realizar como cirurgias ou recorrer a aparelhos e próteses auditivas (World 

Health Organization, 2021b). Caso não seja reversível, uma vez que condiciona a vida 

de um indivíduo, é recomendado recorrer à aprendizagem e utilização de uma língua 

gestual para comunicação e interação (World Health Organization, 2021b). 

2.2. O QUE É A MUDEZ? 

A fala é um dos elementos relevantes para a comunicação de qualquer indivíduo no seu 

dia a dia. De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da 

Academia das Ciências de Lisboa, a mudez é definida e entendida como uma limitação 

física ou condição que revela uma inabilidade do aparelho fonador25 em desenvolver e 

reproduzir a fala (Academia das Ciências de Lisboa, 2001, p. 2544). A fala é 

caracterizada por dois elementos: a fonação ou competência do indivíduo para produzir 

e exprimir sons; e a articulação ou aptidão para controlar elementos físicos como a 

língua ou os lábios, no pronunciar de sons explícitos e de fácil compreensão (Pollman, 

 
25 O aparelho fonador consiste num conjunto de órgãos responsáveis pela produção da fala. Dividido em 
três partes: “os pulmões, os brônquios e a traqueia”, responsáveis por produzir o movimento do ar 
necessária para a produção da voz; A “laringe e as cordas vocais” que elaboram toda a vibração do som e 
a “faringe, boca e as fossas nasais” responsáveis pela intensidade do som produzido (Cunha e Cintra, 2017, 
p. 36). 
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1994, p. 78). Através do domínio desta junção, é possível conjugar palavras para formar 

frases, dando origem à comunicação. A primeira abordagem do ser humano à fala 

consiste em ouvir sons presentes em seu redor e, por conseguinte, reproduzi-los 

murmurando ou palrando (Vigotsky e Luria, 1996, p. 209). À medida que o ser humano 

vai crescendo e desenvolvendo as suas capacidades cognitivas, aprende a usufruir da 

fala ouvindo sons ou palavras associadas a objetos, indivíduos ou animais, repetindo 

frequentemente até que as associe e memorize (Vigotsky e Luria, 1996, p. 209-210). A 

partir do momento que isto sucede, o ser humano passa a ser capaz de comunicar e 

expressar as suas necessidades ou vontades (Vigotsky e Luria, 1996, p. 210).  

Para que isto seja possível, grande parte dos órgãos que são responsáveis pelo 

processo de fonação têm de funcionar devidamente. Caso isto não suceda, estamos 

perante a existência de problemas na produção da fala que podem originar a mudez.  

No que diz respeito à linguagem, esta é constituída por duas formas: oral (como se 

verifica no uso das Línguas Orais) (Sim-Sim, Silva e Nunes, 2008, p. 33), ou visual (Sim-

sim, 2005, 278), espacial e gestual (aplicadas exclusivamente às Línguas Gestuais). Tal 

como os ouvintes dominam e comunicam através das línguas orais, as língua gestuais 

acabam evidentemente por ser a língua materna dos indivíduos surdos (Amaral, 

Coutinho e Martins, 1994, p. 37) visto que é a língua que utilizam para comunicar 

socialmente. A mudez é uma doença dividida por graus que, como qualquer outra possui 

sintomas e causas. Nos capítulos seguintes iremos abordar estes dois aspetos.  

2.2.1. GRAUS DA MUDEZ 

Tal como a surdez, a mudez apresenta sintomas e graus que variam de acordo com 

diversos fatores: a intensidade da projeção da voz; problemas vocais; mau estar na zona 

da garganta, entre outros (Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, 2009, 

p. 21). A mudez está, por sua vez, dividida em três graus: parcial, seletivo e total. 

No primeiro caso, o parcial26, o indivíduo apresenta sintomas de lesões vocais, que têm 

como consequências a alteração de intensidade e perceção da voz (Associação 

Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, 2009, p. 21). Este grau da mudez pode 

assemelhar-se a situações de rouquidão e os sintomas variam entre a fadiga, falta de 

 
26 Podendo ser conhecida também por disfonia ou rouquidão (Associação Portuguesa de Medicina Geral e 
Familiar, 2009, p. 21). 
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alcance vocal, entre outros (Associação Portuguesa de Medicina Geral e familiar, 2009, 

p. 21). A mudez parcial é reversível, quando os sintomas não são considerados muito 

graves podendo ser facilmente curados (Associação Portuguesa de Medicina Geral e 

Familiar, 2009, p. 21), permitindo que o indivíduo volte a falar normalmente. O seu 

tratamento depende evidentemente das razões que levaram à perda da voz, podendo 

ser recomendado descansar a voz, evitar fumar ou consumir bebidas alcoólicas 

(Associação Portuguesa de Medicina Geral e familiar, 2009, p. 21). 

No segundo caso, na mudez (mutismo) seletiva, apesar de ter capacidades, o indivíduo 

apresenta dificuldades na fala em determinadas ocasiões, especialmente em ambientes 

sociais (Melo, 2016, p. 4). Este caso corre particularmente nas crianças quando se 

sentem desconfortáveis, apresentam problemas de ansiedade ou quando têm de 

conviver em determinadas situações sociais constrangedoras, como conhecer novos 

indivíduos ou frequentar ambientes escolares ou públicos (Selective Mutism 

Association, 2022). O fator primordial da mudez seletiva foca-se na modificação do 

comportamento da criança, e está associada essencialmente a atrasos de 

aprendizagem, comunicação ou socialização (Giddan et al. apud Melo, 2016, p. 4-5). 

Tal como na mudez parcial, esta também poderá ser reversível desde que o indivíduo  

seja devidamente acompanhada por um especialista (psicólogos ou fonoaudiólogos) 

que forneça estratégias para superar esta condição (Selective Mutism Association, 

2022). Segundo a Associação de Mutismo Seletivo (2022), de entre os vários 

tratamentos correntes “[...] behavioral and cognitive-behavioral therapy strategies have 

been identified as the most effective interventions for SM [...]”27 (Selective Mutism 

Association, 2022). 

Por último, a mudez total28, na qual o indivíduo não apresenta qualquer tipo de 

condições físicas para conseguir produzir sons, falar e ser compreendido. Dos três, este 

é efetivamente o mais grave, porque o indivíduo deixa de conseguir comunicar através 

do aparelho fonador. 

Sintetizando, para possibilitar uma melhoria na qualidade de vida e socialização destes 

indivíduos, é necessário recorrer a outros métodos de comunicação, nomeadamente, a 

aprendizagem de uma língua gestual. 

 
27 “[…] as estratégias de terapia comportamental e cognitivo-comportamental têm sido identificadas como 
as mais eficazes para a MS […]” (Tradução nossa). 
28 Também conhecida por afonia (Associação Portuguesa de Medicina Geral e familiar, 2009). 
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Qualquer grau da mudez deve ser diagnosticado o mais rápido possível para que o 

indivíduo possa posteriormente começar o tratamento, caso este ainda seja realizável. 

O tratamento da mudez será dado consoante o grau diagnosticado pelo especialista. 

2.2.2. ETIOLOGIA DA MUDEZ 

Tal como acontece na surdez, as causas da mudez podem variar por diversas razões. 

De acordo com o Atlas da Saúde (2020) a perda ou diminuição da voz pode estar 

relacionada com dois motivos: orgânico, diretamente associada com a incapacidade de 

falar por apresentar problemas nos órgãos responsáveis pela fala, e funcional, referente 

e.g. ao uso abusive ou excessivo da voz (Santos, 2020). No que concerne à mudez 

parcial, pode-se considerar que esta se insere mais nas razões funcionais. Esta pode 

ocorrer por motivos como: utilização abusiva da voz, doenças como constipações ou 

gripes, perturbações nas cordas vocais, alergias ou tumores, entre outras (Associação 

Portuguesa de Medicina Geral e familiar, 2009). 

Apesar de ainda não ter sido encontrado uma causa especifica, estima-se que no 

mutismo seletivo exista quatro possibilidades: causas hereditárias, comportamentais 

(associado ao pavor e à ansiedade), ambientais (por a frequentar novos ambientes, 

como escolas) e ainda relacionadas com o neurodesenvolvimento (capacidades como 

a comunicação ou a memória) (Oerbeck et al., 2019, p. 4). Esta também pode ser 

inserida na componente psicológica, uma vez que está ligada aos medos de enfrentar 

novas abordagens e.g. e distintas das que o indivíduo experiencia.  

A mudez total, por sua vez, insere-se na componente orgânica, pois provém acima de 

tudo, da limitação física que leva a que o aparelho fonador deixe de funcionar 

corretamente, impossibilitando a fala (Academia das Ciências de Lisboa, 2001, p. 2544). 

Para além das etiologias mencionadas anteriormente, existem também outras 

importantes de abordar, tais como: possuir alguma doença como esclerose ou que 

comprometa o sistema nervoso central (SNC), como a doença de Parkinson (Santos, 

2020) ou não falar por primeiramente ter sido portador de surdez, não sendo 

desenvolvido a habilidade vocal tendo necessário de comunicar através de uma língua 

gestual. 
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Independentemente da sua etiologia, caso presencie algum sintoma, o indivíduo deve 

dirigir-se o mais cedo possível a um especialista para que este, caso seja exequível, 

ajude a reverter a situação.  
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3. COMUNICAÇÃO E A LÍNGUA GESTUAL 

A comunicação é primordial para a vida do ser humano em comunidade, uma vez que 

a linguagem facilita a interação e integração social. Segundo o Dicionário da Língua 

Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, a comunicação 

consiste na “Ação de transmitir e receber mensagens, usando os meios e códigos 

convencionados; Ato de comunicar” (Academia das Ciências de Lisboa, 2001, p. 897). 

Para que todo o processo de comunicação seja eficiente, são indispensáveis três 

elementos: os indivíduos que pretendem comunicar, a mensagem ou informação em si 

e o próprio meio de comunicação (Sim-Sim, Silva e Nunes, 2008, p. 31). 

Para perceber melhor o que envolve todo o sistema de comunicação, comparámos dois 

modelos de comunicação apresentados por Serra (2007) no seu livro “Manual de Teoria 

da Comunicação”. Na ilustração 9 apresentamos, uma representação esquemática do 

modelo de comunicação estabelecido por Harold Laswell (1902 – 1978), designado 

homonimamente por “Modelo de Laswell” (1948). 

 
Ilustração 9 - Representação do modelo de comunicação de Laswell (Ilustração nossa, 2022). 

Este modelo descreve o ato de comunicar, no qual o autor propõe que uma 

comunicação só é bem-sucedida respondendo a cinco perguntas correspondentes aos 

cinco elementos presentes na ilustração 9. O processo de comunicação terá então de 

interrogar “Quem?” (emissor), “Diz o que?” (mensagem), “Através de que canal?” (meio), 

“A quem?” (recetor) e “com que objetivo / resultado?” (Serra, 2007, p. 78). Para além 

deste processo de comunicação, existem numerosas teorias segundo vários autores 

com visões socioculturais bem definidas para a História da Comunicação. Como (e.g.) 

a teoria proposta por Roman Jakobson em 1960, designada de “Modelo de Jakobson” 

(Serra, 2007, p. 78). A diferença entre os dois modelos (este e o anterior), centra-se no 

facto de que no modelo de Jakobson o ato comunicativo é composto por seis fatores e 

não cinco, acrescentando a importância da eficácia do código para o sucesso da 

comunicação (Serra, 2007, p. 78). Entre os seis fatores estão, portanto: (1) emissor, 

quem envia a mensagem; (2) contexto, o assunto principal da mensagem, ao que esta 

se refere; (3) mensagem, todo o conteúdo que se quer transmitir; (4) o meio, maneira 
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como a mensagem é transmitida; (5) código29, sistema comunicativo que possui 

diversos significados e (6) o destinatário, quem recebe a mensagem (Serra, 2007, p. 

78). 

Segundo Sim-Sim30 (2005, p. 22), quando falamos em códigos “[...] entende-se qualquer 

sistema de sinais usado para mensagem (e.g., qualquer língua natural, o código Morse, 

o sistema de escrita braille, etc.), sendo o canal de comunicação o meio através do qual 

a mensagem é transmitida [...]”. Este processo de comunicação só é concluído e bem 

sucedido se todos os participantes na comunicação entenderem esse mesmo código 

(linguagem) (Sim-Sim, 2005, p. 22).  

De acordo com o “Estudo sobre língua e linguagem: considerações” (2011), existe uma 

grande diferença entre língua e linguagem, sendo para alguns indivíduos muitas vezes 

confundido ou entendido como o mesmo (Minuzzi e Fachin, 2011,  p. 1). A língua 

consiste na forma de comunicação de uma comunidade, seja esta verbal ou escrita 

(Minuzzi e Fachin, 2011, p, 1). Já linguagem caracteriza-se pela soma de diversas 

palavras e pelo ato de as conjugar e conciliar, para posteriormente serem utilizadas ou 

entendidas pela comunidade (Minuzzi e Fachin, 2011, p. 1). É a partir da linguagem que 

o ser humano consegue comunicar, agrupando e organizando palavras para mais tarde 

conseguir expressar-se (Minuzzi e Fachin, 2011, p. 1).  

A linguagem, para além de complexa, caracteriza-se essencialmente por duas formas 

de comunicação: a comunicação verbal31 e não verbal32 (Sim-Sim, 2005, p. 277-278). A 

comunicação verbal pode ser considerada a mais estruturada de ambas e possui duas 

formas de comunicação, entre elas falar e escrever (Sim-Sim, 2005, p. 24-36), já a não 

verbal, refere-se à competência de comunicar através de gestos visuais e expressões 

corporais ou faciais (Sim-Sim, 2005, p. 277-278). Ambas estão diretamente 

relacionadas com elementos corporais, sendo a primeira com a audição e a fala, e a 

 
29 Segundo o Dicionário de Metalinguagens da Didática (2000), um código consiste num “[...] sistema de 
sinais, estabelecido por convenção, usado para enviar mensagens. Um código pode ser constituído por 
sinais de vários tipos: sons, gestos, cores, símbolos, etc” (Oliveira et al, 2000, p.67). 
30 Inês Sim-Sim (fl.1998), em 1983 concluiu o doutoramento na área da educação e é diretora do Instituto 
de Educação da Universidade Católica Portuguesa. Contribuiu tanto a nível nacional como internacional 
para o desenvolvimento de estudos relacionados com o desenvolvimento da linguagem, coordena também 
cursos centrados na formação de professores, e possui uma vasta prática como professora nos três graus 
de ensinos. Autora de vários livros e estudos que se centram acima de tudo na área da comunicação e 
mais especificamente na linguagem (Sim-Sim, 2005, p. badana). 
31 Uma clara referência às Línguas Orais, associado à produção de sons e à capacidade de ouvir (Sim-
Sim, 2005, p. 278). 
32 Referente às línguas gestuais, associado à capacidade e coordenação motora (mais especificamente 
das mãos) e ao facto de ser recebida visualmente (Sim-Sim, 2005, p. 278). 
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segunda com a informação visual, articulada, (Sim-Sim, 2005, p. 278), espacial, e a 

postura do indivíduo. Tanto a comunicação verbal como a não verbal, são fatores 

imprescindíveis para o indivíduo conseguir comunicar, quer seja para compreender o 

que lhe foi dito ou para manifestar-se / exprimir-se (Pires, 2015, p. 6). 

Anteriormente à língua gestual (e desde o período paleolítico), apesar de não se 

conseguir comprovar, estima-se que os indivíduos surdos comunicavam, 

essencialmente, através de mimica, gestos, expressões faciais e corporais ou 

apontando para elementos como referências. Amaral, Coutinho e Martins (1994, p. 37), 

referem que quando se fala em língua gestual portuguesa (LGP): 

“[...] está a referir-se à língua materna/natural de uma comunidade de surdos: uma língua 
de produção monuo-motora e receção visual, com vocabulário e organização próprios 
que não deriva das línguas gestuais orais, nem pode ser considerada como sua 
representação, utilizada não apenas pelos surdos de cada comunidade mas, também, 
pelos ouvintes – seus parentes próximos, intérpretes, alguns professores e outros”. 

No caso de um indivíduo mudo que tenha problemas ao nível do aparelho fonador, terá 

que se expressar através da língua gestual, tirando partido dos gestos, movimentos do 

corpo e expressões para comunicar. Em contrapartida, o surdo possui a capacidade 

física de utilizar os dois tipos de comunicação (Oral e gestual), sendo a língua gestual 

(língua materna) o ponto de partida para o ensino da língua oral (segunda língua) 

(Baptista, 2010, p .198). O termo “Bilingue” é o mais recomendado para designar o uso 

de duas línguas distintas, quer seja por forma a aprender a comunicar (e.g. educação 

nas escolas), quer seja para socializar (Baptista, 2010, p. 198). 

O estudo e a abordagem da semiótica33 na língua gestual, como na comunicação em 

relação inequívoca entre o significante e o respetivo significado. Este código na 

comunicação, é entendido como a forma de comunicar (Sim-Sim, 2005, p. 22), e na 

língua gestual possui uma determinada forma, movimento ou gesto com um respetivo 

significado, que mais tarde é compreendido pelo recetor. Dá-se como exemplo o gesto 

de acenar “Olá” que corresponde a um cumprimento, onde o significante é o gesto em 

si e o significado é a saudação “Olá”. Designado neste caso por “gesto ou sinal”, é 

possível compreender que o código é uma característica da comunicação, onde na 

 
33 Segundo o Dicionário de Metalinguagens da didática (2000), a semiótica “[…] é uma ciência que tem 
como objectivo estudar a vida dos signos no seio da expressão social […] é uma lógica, uma teoria formal 
dos signos cujos processos de estudo se fundam na abstração e na dedução inerentes a todo o processo 
científico” (Oliveira et al., 2000, p. 434). 
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língua gestual não é uma exceção. Aliás este sinal esteve na génese conceptual do 

grafismo do nosso projeto. 

Conclui-se, reforçando que a audição e a fala são as vias fundamentais através do qual 

o indivíduo consegue utilizar uma linguagem e comunicar, sendo estas as bases de 

muitas aprendizagens posteriores ao longo da vida. Esta limitação condiciona a vida de 

um surdo, obrigando-o a aprender uma língua gestual e restringe essa comunicação a 

indivíduos que saibam a respetiva língua (surdos ou ouvintes). Quando falamos em 

comunicação entre surdos e ouvintes que não saibam uma língua gestual, esta já se 

verifica interrompida ou limitada. Para que isto não suceda, é importante que se 

forneçam alternativas para que a comunidade surda consiga comunicar e socializar com 

a restante sociedade, sem qualquer barreira ou limitação. 

3.1. LÍNGUA GESTUAL 

A língua gestual (LG) – distinguida na Constituição da República Portuguesa no ano de 

1997  (Correia, 2012, p. 58) – é uma alternativa criada e desenvolvida acima de tudo 

para a comunidade surda, como sua língua maternal/natural34 e tem como finalidade 

permitir a comunicação entre indivíduos dessa comunidade (Amaral, Coutinho e 

Martins, 1994, p. 37). 

Todas os indivíduos têm direito a comunicar e os surdos não são exceção. A língua 

gestual é a única que o indivíduo surdo irá conseguir interiorizar e dominar 

completamente, servindo todas as necessidades de comunicação, interação e 

cognitivas. De acordo com o Dicionário de Metalinguagem da Didática (2000), quando 

se aborda a inclusão na comunicação, defende-se que se devem garantir “[...] iguais 

oportunidades comunicativas para todos os intervenientes do processo” (Oliveira et al., 

2000, p. 82). No que diz respeito à aquisição, é de extrema importância que o surdo 

consiga aprender uma LG de forma natural, sem obrigações e no seu devido tempo de 

aprendizagem (Amaral, Coutinho e Martins, 1994, p. 38), aliás como acontece com 

qualquer ouvinte. 

Quanto à sua caracterização, “[...] a LGP tem um riquíssimo léxico e uma variedade 

linguística, possui diversos dialetos, e está em constante evolução como qualquer língua 

 
34 Segundo o dicionário da Metalinguagens da Didáctica (2000), a língua materna “ou primeira língua […] 
pode ser a língua da pessoa ou pessoas que convivem […] É através da língua materna que o ser humano 
estabelece relações com o mundo que o envolve […]” (Oliveira et al., 2000, p. 278). 
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humana quer oral quer gestual” (Correira apud Correia e Santos, 2020, p. 1). É 

reconhecida e definida pelo seu sistema fonológico, morfológico e sintático, sendo 

considerada uma língua complexa (Amaral, Coutinho e Martins, 1994, p. 82-144). 

No que diz respeito à LG, de acordo com o Ronice Quadros35 (1997), dispõe de várias 

regras organizadas com: 

“”[...] fonética, em vez de sons possui gestos articulados; fonologia, em vez de fonemas 

que diferenciam a forma sonora das palavras possui elementos de natureza visual que 

cumprem a mesma função diferenciadora das palavras; léxico, pois apresenta um 

vocabulário próprio; sintaxe, regras para a construção das frases; semântica, significado 

das palavras e frases; pragmática,  modos de utilização da língua adequados à 

expressão individual e à comunicação entre pessoas conforme as expressões individuais 

e à comunicação entre as pessoas.”” (Quadros apud Pires, 2015, p. 21)  

Estas configurações são designadas de componentes, e fazem parte do sistema 

fonológico da LGP. Para aprender no que consiste os gestos e por seguinte o seu 

significado, o indivíduo terá de aprender e dominar os seus componentes (Neiva, 2014, 

p. 10). De acordo com Correia (2014)36 existem cerca de cinco componentes: (1) 

“Configuração da mão” – que está automaticamente associada à dactilologia37 – 

consiste na forma que a mão tem de executar para representar todos os movimentos 

em língua gestual, dando origem a diversas composições e significados (Correia, 2014, 

p. 163). Podendo ser elaborados com uma ou duas mãos, na qual a mão dominante38 é 

a que o indivíduo se sente mais à vontade para usar39 (geralmente a direita), e a não 

dominante40 ou a mão oposta à utilizada na dominante (geralmente a esquerda) 

 
35 Ronice Muller de Quadros (n.1989), professora e investigadora, licenciou-se na área da Pedagogia em 
1992 e posteriormente tirou doutoramento em “Línguística e Letras” no ano de 1999 na Universidade 
Católica do Brasil. Atua em áreas da psicolinguística, mais propriamente em temas como a Língua Gestual 
Brasileira (LIBRAS), tradução e interpretação da mesma e ainda na educação de surdos. Possui diversos 
estudos, artigos ou livros relacionados diretamente com a Língua Gestual e a comunidade surda. 
(Universidade Católica Editora, 2021).  
36 Isabel Sofia Calvário Correia (n.1975), professora, investigadora, assistente e escritora. Doutorada na 
área da “Morfologia contrastiva (Português/Língua Gestual Portuguesa)” e “Literaturas e Culturas 
Românicas”. Pós doutorou-se posteriormente em “Letras; Linguística; e História da Língua: estudos 
medievais” e ainda é coordenadora do mestrado em “Ensino de Língua Gestual Portuguesa” no Politécnico 
de Coimbra. Escreveu diversos artigos científicos relacionados com a área das línguas de sinais, e foi a 
responsável por o projeto “Interpretação, Ensino e investigação em Línguas de Sinais” (Cienciavitae, 1993). 
37 Ou alfabeto manual na LGP. 
38 Mão que será utilizada para representação da maior parte dos movimentos, sendo esta a principal e mais 
importante na língua gestual. 
39 No caso de um indivíduo destro, a mão que mais sente à vontade acaba por ser à direita. Já no caso de 
um indivíduo canhoto, este tem mais facilidade em utilizar a mão esquerda. 
40 Sendo secundária, possui um papel relevante que servirá de auxílio à mão dominante na composição de 
um movimento.  
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(Baltazar, 2010, p. 4); (2) “Orientação ou direção”, que representa a disposição da palma 

da mão e a sua direção para realizar o movimento consoante o que se pretende dizer 

(Correia, 2014, p. 163). Tem um papel relevante na LG pois é o que permite diferenciar 

alguns movimentos como “vir” e “ir”, que possuem uma representação manual bastante 

parecidas e que se distinguem pela orientação do gesto (Oliveira apud Neiva, 2014, p. 

11); (3) “Ponto de articulação ou localização”, que consiste no local em que a mão irá 

localizar outra parte do corpo, para efetuar o movimento em si (Correia, 2014, p. 163). 

Entre os vários pontos de articulação, e.g. a cabeça, os lábios, os dentes, os olhos, as 

orelhas, o peito, entre outros (Oliveira apud Neiva, 2014, p. 11). Cada um destes locais 

contribui, para que o gesto seja e tenha um significado diferente; (4) “Movimento” das 

mãos, que diz respeito ao movimento do próprio gesto (Correia 2014, p. 163). Onde um 

gesto pode ter ou não movimento, este movimento pode ser único ou pode conter 

diversas combinações de movimentos (Neiva, 2014, p. 12). O significado diferencia-se 

essencialmente por um movimento ser reduzido ou comprido e até mesmo pela forte 

energia (Neiva, 2014, p.11-12). “Os movimentos dinâmicos são o apontar ou indicar, 

bater, tocar, cruzar, dedilhar, enganchar, fletir ou dobrar (…)” (Oliveira apud Neiva, 2014, 

p. 12) e a (5) “Expressão facial o corporal” também designada de “expressão não 

manual”, onde cada uma varia consoante o significado do movimento (Neiva, 2014, 

p.13). Desta forma, e de acordo com o que se pretende mencionar, a expressão pode 

reforçar o seu significado e pode transmitir emoções como o medo ou a felicidade 

(Neiva, 2014, p.13). A expressão é indispensável na LG, pois existem alguns gestos 

com a ausência de uma expressão facial ou corporal que acabam por não ser utilizados 

por não apresentarem um sentido (Neiva, 2014, p. 13). Na ilustração 10, apresentamos 

exemplos de possíveis gestos com expressões faciais na LGP.  

 
Ilustração 10 - Representação de movimentos com expressões faciais na LGP (Jardim, Silva e Mineiro, 2011, p. 38). 
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No que diz respeito ao sistema sintático, este corresponde à sintaxe da LGP e não tem 

qualquer relação com a da língua portuguesa (LP) (Baltazar, 2010, p. 5) porque não 

acompanha a mesma ordem na construção de frases. Muitos autores defendem que 

existe uma só maneira de organizar a LGP, em sujeito-objeto-verbo – SOV (Baltazar, 

2010, p. 5). Na ilustração 11, apresentamos as diferenças da LP para a LGP no que diz 

respeito às construções de frases. 

 
Ilustração 11 - Representação de frases em LP e LGP (Baltazar, 2010, p. 5). 

 
Por último, o sistema morfológico que consiste nos elementos utilizados para estruturar 

as frases, nomeadamente: verbos, número, género, artigos, pronomes entre outros 

(Amaral, Coutinho e Martins, 1994 p. 82-103).  

Através do exemplo apresentado na ilustração 11, conseguimos perceber que 

relativamente ao verbo é representado através do infinitivo e que na LG não é obrigatório 

o uso do sujeito se, por exemplo, o mesmo já estiver presente através de um pronome 

(Baltazar, 2010, p. 5). O tempo verbal pode ser delineado de duas formas: “pelos 

advérbios de tempo ou, na sua ausência, pelo movimento do corpo (para a frente indica 

futuro e para trás indica passado” (Baltazar, 2010, p. 5). A indicação do género (feminino 

/ masculino) é efetuada colocando o respetivo sinal de mulher ou homem antes da 

palavra que se vai mencionar e a negação é efetuada por expressões faciais e corporais, 

ou através da utilização do gesto “Não” (Baltazar, 2010, p. 5). Já o plural possui quatro 

maneiras de ser representado: assinalar com as duas mãos; descrever a quantidade 

através do número que a representa; reforçar o gesto41 ou descrever uma quantidade 

através de advérbios como “vários” ou “bastante”42 (Neiva, 2014, p. 14). 

Na LP existem diversas expressões ou formas de nos referirmos a uma palavra ou 

assunto que variam conforme a zona do país em que nos encontramos. De entre os 

vários casos, damos como exemplo a palavra “cabides”, utilizada frequentemente no 

Centro e Sul do país e “cruzetas” pronunciada essencialmente no Norte. O mesmo 

 
41 Neste caso, o reforço do gesto deve ser efetuado pela mão não dominante (Amaral, Coutinho e Martins, 
1994, p. 92). 
42 Os movimentos faciais e as expressões são de extrema relevância para a execução do plural através 
dos advérbios (Amaral, Coutinho e Martins, 1994, p. 91). 
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sucede na LGP, consoante a região na qual o indivíduo se insere, esta também contém 

dissemelhanças lexicais e inúmeros movimentos distintos entre si para representar uma 

palavra (Correia, 2014, p. 162). “Um exemplo é a palavra «neto» que tem duas 

representações, em que uma é usada no Norte do pais e outra é usada no Sul e Centro” 

(Sousa, 2012, p. 10). 

Sousa (2012, p. 8) destaca ainda a importância dos gestos, referindo que servem para 

comunicar tudo “o que se vê, sente ou pensa [...] produzindo palavras ou vocabulários”.  

Deste modo, é importante também referir que a LGP possui diferentes tipos de gestos 

que podem ser classificados e agrupados em três categorias principais: icónicos, 

referenciais e arbitrários (Amaral, Coutinho e Martins, 1994, p. 45-48).  

Os icónicos, dizem respeito à relação entre a forma e o significado. Dos três, estes são 

os mais simples de assimilar e compreender por qualquer indivíduo, porque mesmo que 

conhecimentos sobre a LG, é possível encontrar parecenças com a realidade, 

nomeadamente entre a forma do objeto e o seu significado (Amaral, Coutinho e Martins, 

1994, p. 45-46). No que diz respeito à própria representação da mão e ao gesto que 

deve ser efetuado, os gestos icónicos exibem particularidades parecidas às ações 

envolvidas ou objetos (Amaral, Coutinho e Martins, 1994, p. 45). 

Os gestos referenciais, tal como o nome demonstra, são caracterizados por apontar 

uma referência, seja uma zona ou um objeto, e declaram informações relevantes para 

a formação do que se quer dizer (Amaral, Coutinho e Martins, 1994, p. 47). Na ilustração 

12, apresentamos dois exemplos de gestos referenciais que utilizamos para nos referir 

a alguns pronomes pessoais.  

      
Ilustração 12 - Representação dos gestos "Eu" e "Tu" em LGP (European Sign Language Center, 2018b; European Sign Language 

Center, 2018c).  

Por último, os arbitrários que, ao contrário dos gestos icónicos, não se apoiam na forma 

do objecto para serem reproduzidos e dizem respeito a todas as ideias abstratas 
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(Amaral, Coutinho e Martins, 1994, p. 48). Aronoff, Meir e Sandler (2005) referem que 

os gestos arbitrários podem partir naturalmente da evolução de gestos icónicos, e que 

estes não exibem qualquer ligação com a realidade (Aronoff, Meir e Sandler, 2005, p. 

337). Já Amaral et al. (1994), referem que estes gestos integram grande parte da LGP, 

e que de entre os vários exemplos estão presentes o gesto desobedecer ou chocolate 

(Amaral, Coutinho e Martins, 1994, p. 37-48). 

Com base nestas premissas, passamos de seguida à abordagem das diferentes 

Línguas Gestuais, sua importância e presença a nível mundial, bem como as barreiras 

e limitações a elas associadas. 

3.2. DIFERENTES LÍNGUAS GESTUAIS 

“É, então, completamente errado pensar-se que a LGP é uma língua de apoio ao português ou 

que foi criada a partir dele, seguindo-o na sua estrutura. Na verdade, é bem diferente [...] Todas 

as Linguas gestuais têm a sua etimologia, as suas raízes e histórias, ou seja, é incorreto dizer-se 

que a Língua Gestual é universal” (Correia, 2014, p. 162). 

Contrariamente ao que a maioria da sociedade pressupõe, a LG não é universal. Cada 

país possui a sua cultura e a sua Língua Oral (LO), por isso é inevitável que cada um 

disponha também a sua LG, organizada segundo uma gramática própria e conforme a 

população que a manuseia (Sousa, 2012, p. 7). Mundialmente existem inúmeras LG’s e 

em alguns países, é possível que haja diversas variantes da mesma língua, que diferem 

consoante as suas regiões. Nestas é possível verificar algumas diferenças mesmo sem 

modificar muito a estrutura da língua, isso sucede principalmente nos regionalismos43 

em que se encontram (Correia, 2014, p. 162). Apesar da LG divergir de acordo com a 

região e a comunidade que a usa, estas são autónomas, não tendo obrigatoriamente de 

ter uma relação com as Línguas Orais do próprio país (Sim-Sim, 2005, p. 278), isto 

sucede por exemplo nos Estados Unidos da América (Sousa, 2012, p. 7). 

De acordo com o site “Ethnologue Languages of the World”, existem atualmente no 

mundo cerca de cento e cinquenta e sete LG ‘s, esta informação suporta a ideia de que 

a LG é realmente abrangente (Simons, Eberhard e Fennig, 2022a). Dispersa por todos 

“os cantos do mundo”, conseguem alcançar diversas comunidades, permitindo que 

 
43 Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea (2001), regionalismos consiste “[…] 
Tendência para fazer prevalecer e valorizar os interesses da região em que se vive. […] Tendência literária 
ou artística que consiste na caracterização dos costumes, dos tipos humanos, das paisagens de 
determinada região” (Academia das Ciências de Lisboa, 2001, p. 3157).  
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entre elas exista comunicação e, consequentemente, socialização. De entre várias, 

destacam-se a título de exemplo, a nossa LGP, a Língua Gestual Americana (ASL), 

Língua Gestual Brasileira (LIBRAS) ou Língua Francesa de Sinais (LSF), entre outras.44 

É cada vez mais difícil alcançar uma estatística que quantifique, de forma fidedigna e 

rigorosa o número de utilizadores da LG em Portugal, contudo, estima-se que existam 

cerca de 10.000 a 1.000.000 utilizadores (Simons, Eberhard e Fennig, 2022c). Desta 

forma, é fácil depreender que a LG é indispensável à qualidade de vida de número muito 

significativo de indivíduos surdos. 

À semelhança das LO’s, quando distintas, as LG’s apresentam limitações de 

comunicação entre indivíduos (Amaral, Coutinho e Martins, 1994, p. 52). Ainda que não 

oficialmente validada por parte de uma entidade45, existe um meio de comunicação 

reconhecido por grande parte da comunidade surda, designado “International Sign 

(IS)”46 (Deaf Unity, 2019). Esta é utilizada maioritariamente em eventos, reuniões ou 

conferências organizadas pela Federação Mundial de Surdos (WFD)47, sendo o objetivo 

agregar um conjunto de gestos de fácil compreensão para os indivíduos surdos de 

várias proveniências linguísticas (Deaf Unity, 2019). Contudo, a iniciativa por parte desta 

federação, não deve ser considerada como língua, muito menos uma homogeneização 

de todas as LG’s. Deve sim, juntamente com o uso de uma LG, servir como um auxílio 

de comunicação simplificado. Desta forma, o uso de diferentes LG’s passa a não ser 

obrigatório e esbate uma barreira ou limitação de acesso à comunicação entre 

comunidades. Se, porventura, fosse implementada a aprendizagem destas línguas 

talvez se atenuassem alguns problemas de incomunicação. 

 
44 Na língua maternal os acrónimos seguem a língua de cada país: American Sign Language (ASL) ou 
Langue des Signes Française (LSF). 
45 Das várias entidades, tanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) como a Federação Mundial de 
Surdos (WFD), não confirmaram, nem validaram a existência de uma LG universal.  
46 De acordo com Amaral et al (1994), em Portugal também foi lançado um método com cerca de mil gestos 
retirados da LGP, designado “Gestuário”. Este foi lançado em 1991 e os gestos selecionados foram 
decididos conforme indivíduos surdos de diferentes zonas de Portugal (Amaral, Coutinho e Martins, 1994, 
p. 68). 
47 É uma organização não governamental internacional, formada em 1951, e desenvolvida para auxiliar a 
comunidade surda, defender os seus direitos, a importância da Língua Gestual promovendo a igualdade de 
oportunidades de acessibilidade. Colabora com entidades como: Nações Unidas (NU) e Organização 
Mundial de Saúde (OMS) (World Federation of the Deaf, 2016). Defendem a International Sign lançando 
em 1975 no livro “Gestuno: International Sign Language of the Deaf”, composto por diversos sinais 
compreendidos e utilizados mundialmente (Google, 2008). 
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A inviabilidade deste pressuposto, aliada à importância da comunicação e de promoção 

à inclusão e socialização, reforçam a extrema necessidade e pertinência em encontrar 

alternativas efetivas. 

3.3. DACTILOLOGIA VERSUS GESTOS  

A Dactilologia48 ou Fingerspelling, nas línguas anglo-saxónicas, consiste em soletrar 

uma palavra com as mãos, representando e reproduzindo-a caractere a caractere 

individualmente (Bisol e Valentini, 2011, p. 1). Esta para além de ser uma representação 

visual (Sim-Sim, 2005, p. 277) é acima de tudo espacial (Quadros, 1997, p. 46), 

figurativa e simbólica, pois cada letra utilizada na dactilologia tem um símbolo 

(ideográfico) próprio e o seu respetivo significado no alfabeto das LO49. Neste alfabeto 

manual, tal como na LG, todos os símbolos são executados com a mão dominante, seja 

a esquerda ou direita, sendo geralmente símbolos imóveis. A partir da ilustração 13, é 

possível perceber que se apresentam através de letras maiúsculas (Amaral, Coutinho e 

Martins, 1994, p. 115) onde somente as letras “D”, “K”, “Y” e “Z” são representadas com 

o auxílio de movimento. Podemos igualmente observar todas as letras do alfabeto da 

LP e respetivo caractere no alfabeto LGP (Ilustração 13).  

 
Ilustração 13 - Representação do alfabeto em LGP (APS apud Cruz, 2017). 

 

 
48 Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, a 
Dactilologia consiste numa “Técnica de comunicação gestual muito usada pelos surdos-mudos, em que 
produzem sinais com os dedos” (Academia das Ciências de Lisboa, 2001, p.1054).“[…] as pessoas surdas 
só recorrem à dactilologia, fazendo uma transição letra-a-letra da palavra escrita” (Amaral, Coutinho e 
Martins, 1994, p.115). 
49 Línguas Orais.  
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A partir das ilustrações apresentadas percebemos que na dactilologia, dependendo da 

representação do alfabeto manual, pode ser representada de duas formas, com uma 

mão (Ilustração 13), ou com duas (Ilustração 14). Na ilustração 13, é representada na 

primeira forma, utilizando somente a mão dominante para reproduzir graficamente e 

visualmente as letras do alfabeto.  Já a segunda, usa ambas as mãos em complemento 

para reproduzir os símbolos. No caso da LGP, a representação é feita apenas com uma 

mão (Ilustração 13). 

Na ilustração 14, demonstramos a representação do alfabeto Bimanual do British Sign 

Language (BSL).  

 
Ilustração 14 - Representação do alfabeto bimanual BSL (British Sign Language, 2022). 

 
Reconhecer e soletrar uma palavra ou frase através da dactilologia é para muitos 

considerado exaustivo. Como tal, reconhece-se uma alternativa: os gestos / 

movimentos. Estes representam diretamente uma palavra ou frase, simplificando o 

processo e conseguindo que a informação passada chegue mais facilmente ao recetor. 

Neste sentido, perante a existência de um elemento lexical, gesto ou movimento, na 

LGP não é necessário recorrer à dactilologia (Rosa, 2005, p. 30-31). Apesar dos 

movimentos existirem e facilitarem todo o processo de comunicação, a dactilologia não 

deixa de ser indispensável, visto que complementa os gestos.  

“Quando não existe um sinal para determinado conceito, é utilizada para soletrar 
palavras da língua oral. Neste caso, diz-se que essas soletrações são empréstimos da 
língua portuguesa. O alfabeto manual é mera transposição para o espaço, por meio das 
mãos, dos grafemas da palavra da língua oral” (Rosa, 2005, p. 30-31). 

Isto sucede em situações muito especificas, geralmente em palavras que são pouco 

utilizadas ou bastante peculiares que não fazem parte dos gestos, sendo por isso 

recomendada a soletração (Amaral, Coutinho e Martins, 1994, p. 115). De acordo com 
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Sherman Wilcox50 (1992, p. 9), deve-se utilizar o Alfabeto Manual apenas “[...] to convey 

personal names, places names, names of months and holidays, and words for which no 

conventonal signs yet exits [...]51” (1992, p. 9). 

Conclui-se reforçando que a LG para além de ser complexa, está constantemente em 

aperfeiçoamento, tanto ao nível da dactilologia como nos gestos / movimentos. Apesar 

de serem elementos diferenciados, dependem um do outro, complementam-se e 

acabam por ser indispensáveis para permitir a comunicação entre surdos.  

 

 

 

 

  

 
50 Sherman Wilcox (fl. 1984) é licenciado, doutorado e professor na Universidade do Novo México no 
Departamento de Linguística. Participou em workshops, conferências e palestras e é autor de diversos livros 
e artigos relacionados com o estudo e evolução das línguas e linguagem (University of New Mexico, 2013).  
51 “[…] para transmitir nomes pessoais, nomes de lugares, nomes de meses e feriados e palavras para as 
quais ainda não existem sinais convencionais […]” (Tradução nossa). 
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4. O LUGAR DO DESIGN52 

“Few people think about it or are aware of it. But there is nothing by human beings that 
does not involve a design decision somewhere”53. 

— (Moggridge apud IDEO, 2022a). 

 

Neste capítulo, iremos revisitar o lugar do designer nas duas áreas fundamentais para 

o nosso projeto: Design Inclusivo (DI) e o Interaction Design (IxD)54.  Esta síntese serve 

o propósito de reforçar a disseminação do nosso modus operandi e faciendi nestas duas 

áreas científicas, alicerçando-o nos princípios desenvolvidos por autores de referência 

incontornável. 

4.1. DESIGN INCLUSIVO 

 
“Inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio 
de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós.” 

— (Mantoan, 2008). 

 
Clarkson55 e Coleman56 (2013) referem o Design Inclusivo (DI)57 (do inglês ID “Inclusive 

Design”) como aparecendo aproximadamente nos anos noventa, com origem a partir 

 
52 Em clara referência ao manifesto seminal intitulado “O Lugar do Design” lançado pela Associação 
Portuguesa de Designers (APD) em 1979, com textos de Sena da Silva (1926-2001) e ilustrações de 
Sebastião Rodrigues (1929-1997). 
53 “Poucas pessoas pensam sobre isso ou estão cientes disso. Mas não há nada nos seres humanos que 
não envolva uma questão de design em algum lugar” (Tradução nossa). 
54 Por forma a evitar a duplicação de acrónimos de raiz DI fomos forçados a empregar uma lógica de grafia 
mista Portuguesa e Inglesa em Design Inclusivo (DI) e Interative Design (IxD). 
55 John Clarkson (n.1961) engenheiro, diretor do Centro de Design de Engenharia da Universidade de 
Cambridge no ano de 1997 e professor na Universidade de Cambridge. Autor de inúmeras publicações, 
lidera à data, a Cambridge Public Health, The Royal College of Aesthetics, entre outras. Clarkson foca-se 
no Design de Engenharia, principalmente na procura de novas técnicas de Design para resolver 
determinados problemas, como o Design Inclusivo (University of Cambridge, 2018). Recebeu diversos 
prémios inclusive o prémio Doutoramento Honoris Causa (Clarkson, 2022). 
56 Roger Coleman (n.1943) foi co-fundador e co-diretor do Helen Hamlyn Research Center (1999-2006), 
professor de Design Inclusivo no Royal College of Art até 2008 e trabalhou em parceria com Clarkson com 
o objetivo de conceber instrumentos de design focados para a inclusividade. Autor de diversas publicações 
como destaque para “Inclusive Design: Design for the whole population”. Recebeu vários prémios, 
nomeadamente: Sir Misha Black Award por inovação em Design Educação (2001); Prémio Ron Mace de 
Design Universal (2000); (Royal College of Art, 2005). 
57 Segundo o Inclusive Design Research Center, o DI é “Design that considers the full range of human 
diversity with respect to ability, language, culture, gender, age and other forms of human difference” 
(Inclusive Design Reasearch Center, 2018). O DI não deve ser visto como uma das inúmeras áreas do 
Design, mas sim como uma partícula geral que compõe o Design, este deve ser implementado em qualquer 
metodologia num projeto de Design (Clarkson e Coleman, 2013, p.1). 
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dos anos sessenta na exploração de diversas experiências e conceitos (Clarkson e 

Coleman, 2013, p. 2). Estes, para além de defenderem a importância desta temática, 

referem ainda que o DI se diferencia principalmente pela conceção de projetos 

inclusivos, que solucionem adversidades relacionadas com o envelhecimento ou com 

indivíduos portadores de uma deficiência ou limitação (Clarkson e Coleman, 2013, p. 1). 

O conceito foi crismado em 1994 por Roger Coleman, defendendo que este pode e deve 

generalizar abrangendo o máximo de indivíduos possíveis (Royal College of Art, 2021). 

Apesar do DI ter o dever de ser alargado universalmente, são os indivíduos portadores 

de alguma limitação física que efetivamente acabam por usufruir e aproveitar mais dele 

(Pereira, 2009, p. 38). 

Qualquer um de nós já se deparou com problemas em manusear um produto, ou em 

perceber como se localiza ou frequenta um espaço. Isto pode ocorrer por várias razões, 

sendo pelo produto não ir ao encontro das necessidades / expectativas do utilizador ou 

por este não conseguir entender como realmente funciona. A origem desta advertência 

está efetivamente da abordagem inicial que os profissionais58 têm ao planear. Estes, 

geralmente, desenvolvem[iam] projetos a pensar no utilizador saudável, sem qualquer 

tipo de limitação, não tendo consciência que os utilizadores para além de serem 

diversos, não possuem todos as mesmas carências e sabedorias (Simões e Bispo, 

2006, p. 8). 

Isto levava a que se projetasse sem incluir fatores fundamentais como e.g. limitações 

físicas, sendo temporárias ou permanentes. Se efetivamente, todos os projetos fossem 

desenvolvidos com o DI presente na sua metodologia, não seria necessário adaptar ou 

dotar posteriormente um produto com uma solução inclusiva. Na ilustração 15, 

apresentamos uma tabela dividida por grupos que demonstra bem essa diversidade59. 

Cada uma correspondente a um grau de dificuldade e simultaneamente a um target / 

categoria em que o DI pode intervir.  

 
“Design que considera toda a diversidade humana em relação à capacidade, idioma, cultura, gênero, idade 
e outras formas de diferença humana” (Tradução nossa). 
58 Damos como exemplo designers, arquitetos, engenheiros e outros profissionais que desempenhem um 
papel fundamental no desenvolvimento de produtos, espaços ou serviços. 
59 Tanto as estatísticas como os grupos presentes na pirâmide foram retirados da pesquisa realizada pela 
empresa Microsoft em 2003, com o objetivo de compreender os benefícios que a tecnologia pode trazer no 
desenvolvimento de projetos inclusivos (University of Cambridge, 2017). 
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Ilustração 15 - Representação da tabela da diversidade humana ( Microsoft apud University of Cambridge, 2017). 

 
Graças à tabela supracitada, é possível deduzir que o DI serve essencialmente para o 

grupo designado de “Severe difficulties” (dificuldades severas), o qual já coloca 

constrangimentos importantes no dia a dia de qualquer indivíduo. Nada impede, todavia, 

que se resolvam também as dificuldades com menor importância. É fundamental referir 

que os projetos inclusivos só acabam por ser bem-sucedidos se forem reconhecidos os 

verdadeiros requisitos e limitações do próprio público-alvo, tendo como obrigação incluir 

igualmente toda a sociedade (Pereira, 2009, p. 39). Um ótimo exemplo do que foi 

mencionado é a existência de rampas em locais públicos Apesar de estas serem 

projetadas a pensar nos indivíduos que necessitam de cadeira de rodas para a sua 

mobilidade diária, as mesmas podem ser utilizadas por qualquer indivíduo. 

Sempre que se aborda o DI, é imprescindível referir ainda que palavras / conceitos 

abarcam: não apenas a inclusão per se mas também a acessibilidade. Ambas as 

palavras provêm do latim: “Inclusio”, ou inclusão, “Ação de conter, encerrar, 

compreender ou integrar; ato ou e efeito de incluir ou de se incluir” (Academia das 

Ciências de Lisboa, 2001, p. 2062); e “Accessibilitas” ou acessibilidade que 

corresponde:  

“Qualidade daquilo a que se pode chegar com facilidade, que é de fácil acesso; [...] fácil 

de obter, que é acessível [...] qualidade do que está aberto a inovações, do que é 

receptivo, do que não oferece obstáculos à aceitação de alguma coisa; Possibilidade de 

acessos;” (Academia das Ciências de Lisboa, 2001, p. 49). 

A principal finalidade do DI é almejar universalidade, garantindo que todos os indivíduos 

possuem as mesmas regalias e direitos, auxiliando o combate à discriminação e 
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possibilitar uma mudança na comunidade (Santos, Vieira e Senna, 2011, p. 2). Para os 

autores (2011), a inclusão social passa por: 

“[...] um processo bilateral no qual as pessoas ainda excluídas e a sociedade buscam, 

em parceria equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 

oportunidades para todos” (Santos, Vieira e Senna, 2011, p. 2). 

É fundamental referir que a inclusão social depende claramente da modificação e 

transformação da sociedade (Santos, Vieira e Senna, 2011, p. 2) tendo consciência que 

esta terá que estar efetivamente preparada e apta para essa mudança e adaptação. O 

combate ao preconceito, o respeito pelo próximo e aceitação das necessidades da 

sociedade têm sido fatores importantes para permitir que aos poucos se adapte e 

incluam indivíduos com severas dificuldades. 

Com o passar do tempo e o estabelecimento deste conceito, muitos foram os autores60, 

instituições61 ou centros62 de design que, tendo conhecimento da diversidade humana 

se focaram em desenvolver soluções inclusivas. Entre muitos, destacamos dois que 

individualmente desenvolveram alguns princípios com o intuito de melhorar o processo 

metodológico do projeto em DI.  

 
60 Destacamos o designer August de los Reyes mas também John Clarkson, Roger Coleman, Kat Holmes, 
ou Marcelo Sales. 
61 Como e.g. o Institute for Design and Disability (EIDD) criado em 1991. Especializado em diversas áreas 
nomeadamente o Design Inclusivo, foca-se na luta pela igualdade e o combate à exclusão de indivíduos 
que possuam algum género de limitação ou deficiência (Institute for Design and Disability, 2003). 
62 O Helen Hamlyn Center for Design foi desenvolvido em 1999 e sucede da investigação Design Age. 
Foca-se, acima de tudo, no Design para  a qualidade de vida dos indivíduos com algum tipo de necessidade 
social. Procura soluções baseadas em dois fatores: Diversidade e saúde / idade (Royal College of Art, 
2021). 
Para além deste, enumeramos outros centros: Centre for Acessible Environments (CAE); Center for 
Inclusive Technology (CFIT), Inclusive Design Research Centre (IDRC); Observatório Português de Design 
Inclusivo (Parceria entre a FAUL e o Centro Português de Design) e no campo da disseminação a Reatech 
(Feira internacional de tecnologias em reabilitação, inclusão e acessibilidade). 
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Destacamos Kat Holmes63, que em parceria com a empresa Microsoft64 desenvolveu 

um manual de métodos inclusivos intitulado de “Inclusive Design Toolkit”65 Holmes em 

Mismatch66 (2018, p. 13), mostra a sua perspetiva sobre este conceito, elencando três 

princípios fundamentais: 

1- “Reconhecer a exclusão” – Deve-se conseguir identificar quais são as razões 

que levam a que existam dificuldades em manusear um objeto ou frequentar um 

espaço que incorra em exclusão. Será através da consciência destas limitações 

que se solucionará o problema. O ato de excluir pode muitas vezes ocorrer com 

base em descriminações (Holmes, 2018, p. 13); 

2- “Aprender com a diversidade” – Cada vez mais o ser humano é capaz de se 

moldar a uma variedade de situações, devendo-se, portanto, conseguir tirar o 

maior proveito dessa capacidade. É fundamental que o utilizador consiga 

adequar-se ao produto / serviço / ambiente (Holmes, 2018, p. 13); 

3- “Resolver para um, estende-se para muitos” – Deve-se sempre projetar para o 

maior número de indivíduos, universalmente, nunca esquecendo que cada um 

poderá ter uma reação ou experiência distinta. Independentemente de se 

desenvolver produtos inclusivos para indivíduos com alguma limitação física, é 

importante permitir que qualquer indivíduo possa usufruir do produto em si 

(Holmes, 2018, p. 13). 

 
63 Kat Holmes (n.1978), trabalhou durante quatro anos com a empresa Microsoft como diretora de design 
inclusivo e saiu em 2017. Escreveu a obra “Mismatch: How Inclusion Shapes Design”, responsável por o 
desenvolvimento do Mismatch.design que se dedica exclusivamente a conteúdos inclusivos (Holmes, 
2021a). Desenvolveu o kit “Microsolft Design Toolkit”, nomeado pela Fast Company como o projeto mais 
radical. Atualmente o kit está presente no museu Cooper-Hewitt em Nova Iorque sendo uma referência e 
uma ferramenta em diversas Universidades que ministram Design. A partir de 2018 começou a trabalhar 
com a empresa Google para desenvolver novos projetos inclusivos (Holmes, 2021a). 
64 Desenvolvida por Bill Gates e Paul Allen em 1975, em Albuquerque, Novo México (The Gates Notes LLC, 
2021). Apresenta-se como “uma empresa de serviços e dispositivos, empenhada em criar um conjunto de 
soluções para particulares e empresas e que lhes permitam tirar maior partido das atividades que mais 
valorizam, onde quer que estejam […] a Microsoft conduz a sua atividade e estratégia global em função de 
oito áreas de negócio” (Microsoft, 2022).  
65 Kit de ferramentas desenvolvido por Holmes em parceria com a empresa Microsoft que corresponde a 
um manual com métodos ou etapas de carácter fácil e direto, com o intuito de clarificar como deve 
relacionar-se um projeto considerado de Design Inclusivo. O manual permite ainda que através destes 
procedimentos alguns fatores, como a deficiência, passem a ser vistos como estímulo. Em 2017 o kit foi 
distinguido como a “World Changing Idea” pela revista americana Fast Company e premiado pela 
Associação de Design Interativo (Interaction Design Association - ixDA) (Holmes, 2021b). 
66 Lançado por Kat Holmes em 2018 com o intuito de demonstrar como os projetos inclusivos conseguem 
desenvolver propostas de Design inovadoras que funcionem para qualquer indivíduo, combatendo a 
exclusão (The Mit Press, 2022). A sua obra foi reconhecida com o “prémio 800-CEO-Read” no grupo de 
inovação e criatividade (The Mit Press, 2022). 
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A partir da sua investigação, Holmes deteta como um projeto de design pode 

inadequadamente conduzir à exclusão, mas consegue evidenciar que é também através 

do design que existe a capacidade de a solucionar (The Mit Press, 2022). Desta forma, 

quanto mais iniciativas existirem para solucionar os problemas identificados existirem, 

mais hipóteses há de os conseguir resolver. Sobre a interação e a competência do papel 

do design, Dreyfuss67 menciona (1995, p. 3): 

“When the point of contact between the product and the people becomes a point of 
friction, then the industrial designer has failed. On the other hand if people are made 
safer, more comfortable, more eager to purchase, more efficient – or just plain happier – 
[…] then the designer has succeeded”.68 

Claro que, para atingir esse resultado e disponibilizar a solução mais adequada e final, 

o designer terá de passar por várias hipóteses ou tentativas e realizar diversos testes e 

modelo / ou protótipos, por forma a melhorar todas as falhas detetadas.  

Optámos por transcrever diretamente Marcelo Sales69 que, tal como Holmes, foi 

responsável por disponibilizar uma plataforma online onde se encontram sete 

princípios70 dedicados essencialmente para o Design Interativo ou de Interfaces (do 

inglês “Interactive Design” e “Interface Design”)71, sendo: 

“”Proporcionar uma experiência equivalente – garantir que a sua interface ofereça uma 
experiência equivalente para todos, fazendo com que as tarefas sejam realizadas de 
maneira que atendam a todas as necessidades sem prejudicar o entendimento o 
conteúdo. 

 
67 Henry Dreyfuss (1904 – 1972) foi pioneiro do Design Industrial e cenógrafo de teatro, Foi consultor de 
Design da cadeia de lojas Macy’s e em 1928, abriu o seu primeiro atelier / empresa designado “Henry 
Dreyfuss Associates”. Exerceu ao lado de protagonistas como Norman Bel Geddes (1893-1958), como seu 
discípulo no ano de 1920. Autor de “The Measure of Man” (1960) e “Designing for People” (1955), foi 
membro e primeiro presidente da Society of Industrial Design of America. Responsavel por diversos projetos 
como: aeronaves, relógios, telefones, aspiradores, tratores, aparelhos auditivos entre outros (Smithsonian 
Design Museum, 2022). 
68“Quando o ponto do contacto entre o produto e as pessoas se torna um ponto de atrito, então o design 
industrial falhou. Por outro lado, se as pessoas se tornarem mais seguras, mais confortáveis, mais ansiosas 
para comprar, mais eficientes – ou simplesmente mais felizes – o designer foi bem-sucedido” (Tradução 
nossa). 
69 Marcelo Sales (fl. 2018) é designer, professor, mentor, especialista na área da acessibilidade e Design 
Thinking (Sales, 2022). Responsável por desenvolver “Tudo é acessibilidade” e “Guia WCAG”, que o autor 
descreve como “a base fundamental para que […] tenha produtos digitais verdadeiramente inclusivos e 
acessíveis” (Sales, 2021). Formou-se em Desenho Industrial, Design thinking e Ciências Humanas, deu 
várias palestras e participou em diversas entrevistas e podcasts (Sales, 2022). 
70 Os princípios mencionados por Marcelo Sales no site “designinclusivo.com”, foram originalmente 
desenvolvidos por Henny Swan, Ian Pouncey, Heydon Pickering e Léonie Watson e posteriormente 
adaptados e traduzidos pelo mesmo. A fonte original encontra-se em inclusivedesignprinciples.org. 
71 Uma vez que o projeto se foca no desenvolvimento de uma APP através do Design Inclusivo e de 
Interação é importante estabilizar estes princípios para que sejam adotados nas nossas metodologias de 
desenvolvimento do projeto.  
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Considerar a situação – [...] Certifique-se de que você está oferecendo uma experiência 
equivalente para as pessoas, independentemente das circunstâncias de uso [...] seus 
usuários podem ser avançados, iniciantes, jovens, idosos, crianças [...] todas essas 
situações podem ter algum impacto no uso. Para usuários que possuem algum tipo de 
necessidade específica, o impacto de uso pode ser ainda maior. 

Ser consistente – Usar convenções familiares e aplicá-las de forma consistente. 
Interfaces que são familiares costumam aplicar padrões bem estabelecidos [...] deve ser 
aplicado consistentemente dentro da interface para reforçar seu significado e propósito 
[...] deve ser aplicado as funcionalidades, comportamentos [...] deve informar as mesmas 
coisas da mesma maneira. 

Dar o controle – Possibilitar que as pessoas possam interagir com o conteúdo da forma 
que preferirem. Não remova ou desative a possibilidade de o usuário alterar e ajustar as 
configurações padronizadas do navegador ou da plataforma que usa, como orientação 
de tela, tamanho da fonte, zoom ou contraste. Evite também alterações no conteúdo de 
forma automática, que não tenha sido provocada por uma ação do próprio usuário. 

Oferecer escolha – As pessoas devem ter diferentes maneiras de concluírem 
determinadas tarefas, especialmente aquelas que são complexas ou não são 
padronizadas [...] Ao fornecer alternativas para o layout e conclusão da tarefa, você 
oferece às pessoas opções adequadas às circunstâncias no momento. 

Priorizar o conteúdo – Ajude as pessoas a se concentrarem nas principais tarefas, 
funções, recursos e informações, priorizando-as no conteúdo e layout [...] Identifique o 
propósito central da interface e em seguida, destaque o conteúdo e as funções 
necessárias para se cumprir esse propósito. 

Adicionar valor - Considere a importância dos recursos e entregas e como eles melhoram 
a experiência para diferentes usuários. Os recursos devem agregar valor à experiência 
do usuário, oferecendo maneiras eficientes e diversificadas de localizar e interagir com 
o conteúdo [...] recursos do dispositivo, como API’s de voz, geolocalização, câmara e 
vibração [...]”” (Swan et al. apud Sales, 2019). 

Entre os vários modelos de boas práticas, adotámos o modelo de Sales, não só por ser 

especialista na área da acessibilidade, mas também pelos princípios serem diretamente 

relacionados com interfaces gráficas. Visto que o nosso projeto “Move to talk” será 

composto por uma Interface (APP), faz sentido evidenciar e adotar a metodologia de 

Design por ele apresentada. Independentemente destes princípios terem sido 

desenvolvidos sobretudo para projetos digitais, Sales refere ainda que podem ser 

ajustados para produtos de outro carácter (Sales, 2019). 

Conclui-se, reforçando que, independentemente das diferentes definições que possam 

existir ou não para o DI, considerámos a de Clarkson e Coleman (2013) supracitadas 

como as melhores caracterizadoras. Após esta breve revisão, depreende-se, portanto, 

o DI como uma solução global que permite incluir utilizadores que de alguma forma 
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foram excluídos ou impossibilitados de utilizar um produto ou usufruir de um serviço num 

“mar” de utilizadores sem restrições (Clarkson e Coleman, 2013, p. 1). 

Em todo o processo de Design Inclusivo desenvolvido neste projeto, teremos em conta 

tanto as metodologias apresentadas por Holmes e Sales bem como os princípios por 

eles divulgados. Estes constituirão um bom ponto de partida para a viabilidade e 

validação do nosso protótipo.   

4.2. DESIGN DE INTERAÇÃO 

“Good design is also an act of communication between the designer and the user, except 
that all the communication has to come about by the appearance of the device itself. The 
device must explain itself”.72 

— (Norman, 2002, p.xi). 

Para o bem e para o mal cada vez mais nos relacionamos com as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), um sistema que apoiado sobretudo em interfaces 

gráficas alterou dramaticamente o modo como o indivíduo interage com o mundo à sua 

volta. 

Adotámos o termo “Design de Interação” (IxD – “Interaction Design) definido pelos 

designers Bill Moggridge73 e Bill Verplank74 por volta dos anos 80 (Cooper et al., 2007, 

p. xxviii). Segundo Preece et al75 (2002, p. 6) e a Interaction Design Association (IxDA)76 

 
72 “Um bom design também é um ato de comunicação entre o designer e o usuário, exceto que toda a 
comunicação deve ocorrer pela aparência do próprio dispositivo. O dispositivo deve explicar-se” (Tradução 
nossa). 
73 Bill Moggridge (1943 - 2012) foi pioneiro na área do Design Interativo, diretor do Museu Nacional de 
Design Cooper-Hewitt em Nova Iorque, ajudou a fundar a IDEO, professor de Design Interativo no Royal 
College of Art e na Universidade de Stanford. Defendia o potencial do Design no dia a dia de um indivíduo, 
e desenvolveu o primeiro computador portátil em 1981. Autor das obras de referência como “Designing 
Media” (2010) e “Designing Interations” (2006) foi eleito em 2006 como um dos melhores livros na categoria 
de “Inovação e Design”. Premiado com o prémio “Prince Philip Designers Prize” (2010) e eleito vencedor 
do prémio “Cooper-Hewitt’s National Design Awards” (2009) (IDEO, 2022b). 
74 Bill Lawrence Verplank (fl.1971) é consultor, designer, professor e engenheiro. Em 1965 cursou 
engenharia e design de produto na Universidade de Standford. Em 1971 foi convidado para professor na 
mesma faculdade dando conteúdos sobre o pensamento, concluiu o seu doutoramento em 1977 no MIT, 
onde ganhou o prémio de ensino do instituto e a medalha Goodwin. Trabalhou em parceria com Bill 
Moggridge desenvolvendo novas interfaces gráficas, passando a designá-las de “Design de Interação”. 
Autor da obra reconhecida mundialmente, o “Designing Interactions” (Verplank, 2016).  
75 Jennifer J. Preece (n.1949) estudou na Open University, é especializada em engenharia, biologia, ciência 
computacional e foi diretora do College of Information Studies até 2015. Foi professora e posteriormente 
diretora do Research Centre for People and Systems Interactions em Londres durante dois anos, 
disponibilizou o “primeiro curso de educação à distância em HCI na British Open University” (Shneiderman, 
2018). É reconhecida pelo seu trabalho na área da computação e lançou o livro designado de “Interação 
Humano-Computador” (1994) (Shneiderman, 2018). 
76 Foi a primeira associação relacionada com o Design Interativo, é considerada a maior e conta com cerca 
de 100.000 membros. Em 2005, a IxDA foi fundada com o intuito de satisfazer as carências relacionadas 
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(2022), o IxD é uma disciplina do Design que se foca em desenvolver produtos 

interativos para permitir aprimorar e auxiliar a interação, relação e troca de informações 

entre o utilizador e os objetos / serviços. Esta área permite conceber bons projetos 

interativos e desenvolver formas que tornem a interação e o produto competentes e 

acessível de compreender, facultando uma boa experiência ao utilizador (Preece, 

Rogers e Sharp, 2002, p. 2). Esta interação bem pensada e estruturada distingue-se na 

ação efetuada pelo utilizador e a troca de comportamentos / ou respostas por parte do 

objeto com o mesmo (Neves, 2012, p. 134). 

No que concerne todo o processo de Design de Interação, Verplank em “Interation 

Design Sketchbook” (2009), refere que este campo do Design foca-se essencialmente 

no utilizador, e que para ser bem-sucedido, se terá sempre de evidenciar algumas 

perguntas como sendo etapas a concluir (Verplank, 2009, p. 6-8). Verplank coloca três 

questões relevantes (Verplank, 2001, p. 126-127): 

1- “How do you do?” – Esta pergunta foca-se na maneira como a área do Design e 

o próprio designer afetam e influenciam o mundo ou o indivíduo a quem o produto 

se destina (público-alvo). Ao projetar, o designer deverá pensar na maneira 

como o indivíduo irá reagir e comportar-se com o respetivo produto (Verplank, 

2001, p. 127). 

2- “How do you feel?” – O designer deve tentar perceber o que o utilizador irá sentir 

ao manusear o objeto a partir das propriedades do mesmo. O designer para além 

de projetar o produto / serviço, planeia a resposta que este irá dar ao utilizador. 

Nesta etapa é relevante que o utilizador realize uma ação e o objeto comunique, 

não só para entender se a ação foi bem-sucedida ou não, mas para que lhe 

desperte emoções. Estas emoções passam sempre pelas habilidades sensoriais 

(Verplank, 2001, p. 127).  

3- “How do you know?” – A última pergunta tem por base a relação entre o utilizador 

e o objeto, e o papel do designer em ajudar os utilizadores a entender o 

funcionamento do produto. É importante determinar se o utilizador para 

compreender o funcionamento do objeto, necessita de um “mapa” com uma 

 
com o Design de Interação, acreditando que a sua prática pode ajudar a modificar o status quo. A 
Associação afirma como principais valores a diversidade e a inclusão (IxDA, 2022). 
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visão abrangente do mesmo ou de indicações passo a passo (Verplank, 2001, 

p. 127).  

A partir destas premissas conseguimos perceber que, tratando-se de um objeto físico 

ou digital, elas estão diretamente associadas à relação Objeto – Corpo Humano, no qual 

o Design Centrado no Utilizador ou User Centered Design (UCD) será um dos fatores-

chave para uma boa interação. É fundamental que esta relação seja proveitosa 

garantindo que o utilizador vivencie experiências intuitivas, prolongadas e 

predominantemente satisfatórias (Moggridge apud Rito, 2013, p. 29). Verplank destaca 

ainda que o Design de Interação possui quatro elementos fundamentais a ter em conta 

em toda a metodologia e desenvolvimento de design, sendo: a motivação77, o 

significado78, os modelos79 e o mapeamento80 (Verplank, 2001, p. 131). É a partir destas 

que se irá obter a solução mais adequada, consoante as necessidades do público-alvo. 

Isto sem nunca esquecer que poderão ser sempre detetados erros na fase de modelos 

e mapeamento, os quais terão de ser solucionados antes da sua conclusão.   

Tal como no capítulo anterior, apresentamos dois autores com visões distintas, mas que 

defendem a importância do Design de Interação (IxD) na relação com o indivíduo. 

Donald Norman81 (2002) no incontornável “The Design of everyday things”82 

estabeleceu seis princípios de Design para uma boa compreensão e usabilidade. Para 

além de ser um nome relevante na área das metodologias cognitivas aplicadas ao 

Design, Norman reforça a ideia de que quando concebemos um produto devemos 

 
77 Segundo o autor, o design parte de duas opções: uma ideia diferenciada do que existe ou a identificação 
de um problema /erro encontrado, sendo a motivação o primeiro passo do projeto (Verplank, 2001, p.130).  
78 Está diretamente associado à situação em si e é nesta fase que o designer relaciona a motivação ao 
propósito final do projeto e cria um significado (Verplank, 2001, p.130).  
79 Através destes modelos o designer consegue delinear etapas ou ações que levam o utilizador a entender 
como deve realizar facilmente uma determinada tarefa (Verplank, 2001, p.131). 
80 O mapeamento (orig. mapping), por norma, está associado ao facto desta área do Design relacionar-se 
essencialmente com sistemas computacionais com um ecrã. Nesta etapa o Designer foca-se na 
interatividade e desenvolve elementos (como botões) estruturados para, posteriormente, serem utilizados 
livremente (Verplank, 2001, p.131). 
81 Donald Norman (n.1935) é professor Universitario, designer, executivo Industrial, autor, pscicólogo e 
cientista cognitive. Participou do grupo internacional IDEO, fundador do grupo Nielsen Norman e do Design 
Lab, trabalhou durante vários anos para empresas como: Apple Inc. ou Hewlett Packard (HP). Premiado 
com o diploma honorário, e autor de diversos títulos, nomeadamente "The Design of Everyday Things", 
trabalha essencialmente na área da engenharia, usabilidade e o design centrado no utilizador (Norman, 
2022). 
82 “[…] published in 1988, cognitive scientist Don Norman provocatively proposed that the fault lies not in 
ourselves, but in design that ignores the needs and psychology of people” (Bertrand Livreiros, 2022a). O 
autor para além de alertar para a importância de desenvolver um bom projeto de design, enumera ainda 
alguns princípios de Design que reforçam a comunicação e interação entre o produto e o utilizador. 
“[…] publicado em 1988, o cientista cognitivo Don Norman propôs provocativamente que a falha não está 
em nós mesmos, mas no design que ignora as necessidades e a psicologia das pessoas” (Tradução nossa). 
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pensar não só no público-alvo como na própria interação que os mesmos terão com 

esse produto (Norman, 2002, p. 17-27).  

Enumeramos então os seis princípios: 

1- “Visibilidade”, na qual o autor reforça a noção que o utilizador só poderá entender 

quais são as funcionalidades e como devem ser utilizadas se estas forem 

claramente evidentes, e hierarquizada de acordo com a sua importância (Norman, 

2002, p. 17-23);  

2- “Feedback”, ou resposta, tem de garantir ao utilizador que a ação que realizou foi 

bem-sucedida, dando continuidade à sua interação com o objeto. Sem essa 

confirmação o utilizador tenderá a considerar que a ação não foi concluída, 

repetindo-a desnecessariamente, ou sair da mesma por julgar que o dispositivo 

encravou ou o software teve algum bug (Norman, 2002, xii);  

3- “Restrições”, segundo o autor o melhor modo de garantir que o utilizador não 

comete qualquer falha e possui uma boa usabilidade é permitir que a ação não seja 

efetuada de outra forma, limitando o seu acesso (Norman, 2002, p. xxi (12)); um 

bom exemplo é um botão de ação que esteja temporariamente indisponível, que 

por norma se apresenta em cinza.  

4- “Modelos conceptuais”, para desenvolver um bom projeto de Design, são essenciais 

modelos conceptuais, pois é a partir destes que somos capazes de identificar quais 

as ações que estão disponíveis de serem realizadas. Sem um modelo, qualquer 

indivíduo apresentará problemas ao manusear o produto. Ou seja, quanto mais, 

melhor serão compreendidos (Norman, 2002, p. 12-17).  

5- “Mapeamento” baseia-se na ligação entre as ações (botões) e o resultado das 

mesmas. Desenvolver o mapeamento permitirá compreender e organizar todo o 

funcionamento do objeto. A forma do movimento muitas vezes pode ajudar a 

compreender a ação, um bom exemplo é a ação de aumentar o som, na qual a 

barra do volume terá obrigatoriamente de ser incremental. Independentemente de 

parecer óbvio o gesto de subir a barra, posteriormente aumenta o som, sendo um 

mapeamento bem-sucedido e compreendido pelo utilizador (Norman, 2002, p. 23-

27).  
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6- “Aparência (Affordances)83”, contrariamente a outros autores, Norman menciona 

que estas não se referem às propriedades físicas do produto em si, mas sim à 

relação e interação entre o objeto e utilizador. A relação é caracterizada por dois 

fatores: pelas próprias caraterísticas do objeto e pela capacidade do utilizador as 

entender para conseguir interagir com o mesmo (Norman, 2002, p. 9-11).  

Norman acredita e valoriza ainda a importância das emoções positivas destacando 

como interferem na nossa aprendizagem e facilitam o modo como interpretamos e 

manuseamos um objeto (Norman, 2004, p. 166). Segundo o mesmo, se o utilizador 

vivenciar sentimentos prazerosos, confortáveis, bons, estará mais suscetível a aprender 

e interagir com o mundo ao seu redor (Norman, 2004, p. 166). 

Debrucemo-nos também no IxD onde Dan Saffer84  e Jennifer Preece defenderam que 

deve ter por base sete atitudes: 

1- “Focar nos utilizadores” – O designer deve ter sempre em consideração o 

utilizador uma vez que este é um dos focos do Design Interativo. Dado que para 

o utilizador o que importa é a concretização das suas intenções, é importante 

conseguir captar o que é verdadeiramente relevante para o mesmo (Saffer, 

2010, p. 6). 

2- “Oferecer alternativas” – O designer deve providenciar escolhas ao usuário para 

que o mesmo salvaguarde as suas exigências e necessidades. Saffer refere 

ainda que se deve encontrar / criar uma “terceira opção” ao invés de escolher 

entre duas indesejáveis85 (Saffer, 2010, p. 6). 

3- “Conceber ideias e protótipos” – O Brainstorming86 é o método utilizado pelos 

designers mais adequado para criar e testar soluções em grupo. Deve-se 

 
83 Termo crismado por James Gibson (1986) como sendo o que o objeto tem para oferecer ao indivíduo 
(Henriques, 2020, p. 64). Norman aplica-o ao Design consistindo na identificação da função e da maneira 
como se deve manusear um objeto sem qualquer tipo de instruções (Norman, 2002, p. 9-11). 
84 Dan Saffer (n.1970), exerce a profissão de Designer há mais de 19 anos nas áreas de produto e de 
interação. Frequentou em Los Angeles a Universidade da Califórnia e a Universidade de Carnegie Mellon 
situada na Pensilvânia, onde se especializou na área do Design e obteve o seu mestrado. Diretor do Design 
de produto da Flipboard, foi nomeado cerca de várias vezes para o prêmio “The National Design Award”. 
Autor de várias publicações e livros, entre eles o Designing for Interaction (Saffer, 2022). 
85 “[…] a “third option” instead of choosing between two undersirable ones” (Saffer, 2010, p. 6). 
“[…] uma “terceira opção” em vez de escolher entre duas subescolhas” (Tradução nossa). 
86 “[…] a activity or business method in which a group of people meet to suggest a lot of new ideas for 
possible development” (Cambridge University Press, 2022b). 
“uma atividade ou método de negócios utilizado por um grupo de pessoas que se reúne para sugerir novas 
ideias para um possível desenvolvimento” (Tradução nossa). 
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sempre criar protótipos e / ou maquetes com consciência que estas representam 

apenas hipóteses de solução, não sendo a única solução (Saffer, 2010, p. 6). É 

a partir destes testes e da identificação dos problemas que se melhoram os 

pontos fracos e se chega ao produto final. 

4- “Colaboração e restrições” – O Design é maioritariamente concebido através do 

trabalho de equipa e é necessário um investimento visto que existem diversos 

elementos que condicionam o desenvolvimento de uma boa proposta, tais como 

o material, o custo entre outros (Saffer, 2010, p. 7). 

5- “Criar soluções apropriadas” – Por norma um designer deteta primeiro um 

determinado problema e posteriormente apresenta uma solução direcionada 

para o mesmo, porém, ela pode ser reaproveitada para outro projeto. Apesar de 

isto acontecer frequentemente (por vezes uma mais-valia), as hipóteses de 

soluções apresentadas não devem ser imitadas de um projeto para outro (Saffer, 

2010, p. 7). 

6- “Desenvolver / desenhar com um amplo campo de atuação” – De acordo com o 

autor, a prática e o desenvolvimento do Design estão diretamente associadas a 

inúmeras disciplinas científicas87 como a Arquitetura, Engenharia (Ilustração 16). 

À medida que o processo de design decorre, os designers dispõem de várias 

referências conseguindo encontrar no cruzamento interdisciplinar hipóteses de 

soluções, sejam estas positivas ou não (Saffer, 2010, p. 8). 

7- “Saber incorporar a emoção” – As emoções são um fator importante na criação 

de um projeto de design, uma vez que os produtos desenvolvidos sem emoção 

acabam por ser considerados pelo autor um produto “sem vida” (Saffer, 2010, p. 

8). As emoções são o meio-termo entre o utilizador e os produtos, e é a partir 

delas que o utilizador cria uma relação com o mesmo, seja esta positiva ou não. 

 

 
87 Foi a partir da interpenetração destas áreas que se exploraram novas abordagens e se constituiu o corpo 
de atuação do IxD que ajudaram a melhorar a interação entre o homem e o produto. Percebemos então, 
que o IxD se relaciona com diversas áreas servindo principalmente para explorar a experiência do utilizador 
e a Interação Humano-Computador (IHC) (Ilustração 16).   
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Ilustração 16 - Disciplinas cientificas tangenciais e complementares ao Design de Interação (Saffer, 2010, p. 21). 

 
Em “Designing for Interations”88 Saffer afirma ainda que,  no IxD para solucionar uma 

adversidade identificada e por forma a alcançar uma boa solução, há quatro modos89 

(Saffer, 2010, p. 32) e cinco componentes: movimento90; espaço91; tempo92; 

aparência93; textura94 e som95 (Saffer, 2006, p. 44-52). Foi a exploração e 

desenvolvimento destas interfaces, e a sua disseminação, que permitiram atualmente 

estar presentes em todo o lado e serem utilizadas quer para comunicar quer para efetuar 

tarefas relacionadas com trabalho ou entretenimento (Dias, 2014, p. 251).  

 
88 “Explore the new design discipline that is behind such products as the iPod and innovative Web sites like 
Flickr. While other books on this subject are either aimed at more seasoned practitioners or else are too 
focused on a particular medium like software, this guide will take a mre holistic approach to the discipline, 
looking at interaction design for the Web, software, and devices” (Bertrand Livreiros, 2022b). 
“Explora a nova disciplina de design que está por trás de produtos como o iPod e sites inovadores como o 
Flickr. Enquanto outros livros sobre esse assunto são direcionados a profissionais mais experientes ou 
estão muito focados em um meio específico como software, este guia terá uma abordagem mais holística 
da disciplina, analisando o design de interação para a Web, software e dispositivo” (Tradução nossa). 
89 De entre as quatro estão, o “Design Centrado no utilizador (UCD); a Atividade Centrada no Utilizador; 
Design de Sistemas e o Design Génius” (Saffer, 2010, p. 32).  
90 Para existir uma ação têm obrigatoriamente de existir um movimento, sem este elemento não existe uma 
interação entre o utilizador e o objeto (Saffer, 2006, pág. 44). 
91 “[…] all interactions take place in a space” (Saffer, 2006, p.46). O espaço é o elemento onde sucede o 
movimento, seja este um espaço próprio real ou digital. É o espaço que disponibiliza a situação para que 
suceda o movimento (Saffer, 2006, p. 46). 
92 Cada ação / interação possui o seu tempo, podendo ou não demorar mais do que o previsto. Desta forma, 
é essencial que o designer tenha consciência desta condicionante (Saffer, 2006, p. 47). 
93 Existem alguns elementos, como as propriedades, que são fundamentais para o Design e a forma como 
ocorre a utilização e interação efetuada pelo utilizador, sendo por sua vez: cor, proporção, estrutura, 
fisionomia, peso, entre outros (Saffer, 2006, p. 48-49). 
94 Está principalmente relacionada com ao aspeto do objeto em si, porém no que diz respeito ao tato pode 
oferecer diversas indicações ao utilizador. O designer ao inserir uma certa textura num objeto consegue 
demonstrar como o objeto funciona ou como pode ser manuseado. Segundo o autor a textura fornece 
diferentes experiências que permitem perceber se um objeto é “delicado” ou “sólido” (Saffer, 2006, p. 50). 
95 O som pode disponibilizar informações relevantes para o utilizador, e pode ser considerado um fator 
fundamental para a interação, principalmente no que concerne a feedbacks ou avisos (Saffer, 2006, p. 51). 
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Apesar de existirem diversos autores que apresentam abordagens diferenciadas sobre 

o IxD, para o nosso projeto Move to Talk, adotámos a fórmula e os princípios 

apresentados por Donald Norman. Não descurando as prescrições de Dan Saffer, que 

foi adotado por nós como manual de boas práticas para a APP metodológica do Design.  
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5. CASOS DE ESTUDO 

“Are these failures? No, they are learning experiences”  

— (Norman, 2013, p. 64). 

 

Com o desenvolver da investigação foram observados casos de estudos de acordo com 

a temática escolhida. A análise foi dividida em duas partes: a primeira consiste na 

investigação de casos de estudos correspondentes a aplicações existentes no mercado; 

e a segunda relacionada com dispositivos de pulso.  

O principal objetivo desta análise é sistematizar os pontos fortes e fracos de cada caso, 

observar o levantamento crítico dos utilizadores, desenvolver um “Design Persona”96 e 

por fim apresentar uma critica pessoal a partir do conhecimento obtido sobre cada caso. 

A análise passa por uma breve descrição caso a caso, apresentando os pontos fortes e 

fracos sob a forma de grelhas de análise. Posteriormente toda a informação foi 

sintetizada e apresentada em tabelas comparativas, para elucidar qual o melhor 

posicionamento estratégico e distintivo da nossa APP no mercado atual. Nas tabelas 

comparativas foram inseridas algumas especificações e funcionalidades consideradas 

relevantes tanto para as aplicações como para os dispositivos de pulso. No caso das 

aplicações, focámo-nos nas funcionalidades relacionadas com a tradução, já nos 

dispositivos de pulso centrámo-nos na capacidade para captação de som e nas 

características físicas e digitais necessárias. 

5.1. APLICAÇÕES (APPS) 

Com o objetivo de localizar distintivamente a nossa APP no mercado e oferecer um 

produto que corresponda as necessidades do público-alvo, serão então analisadas 

quatro aplicações que apresentam alguns contributos para a resolução do problema.  

 
96 Representa uma das metodologias de Design. “Personas consolidate archetypal descriptions of user 
behavior patterns into representative profiles, to humanize design focus, test scenarios, and aid design 
communication” (Martin e Hanington, 2012, p. 132). 
“Consiste em descrições sobre padrões de comportamento do utilizador em perfis representativos, para 
humanizar o foco do design, testar cenários e ajudar a comunicação” (Tradução nossa). 
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5.1.1. HAND TALK – TRADUTOR PARA LIBRAS97 

 
Ilustração 17 - Screenshot da aplicação Hand Talk. (Ilustração 

nossa, 2022). 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ilustração 18 - Logótipo da aplicação Hand Talk. (Hand Talk, 

2022a). 

 
Hand Talk é uma APP que traduz automaticamente e em tempo real texto e áudio 

mediante inteligência artificial e com a animação de um avatar (Hand Talk, 2022a) 

denominado de “Hugo” (no masculino) ou “Maya” (no feminino) (Ilustrações 17 e 18). A 

tradução é executada a partir da Língua Oral Português do Brasil para duas Linguas 

Gestuais – a LIBRAS e ASL98. 

Criada em 2012 por Ronaldo Tenório99, Thadeu Luz100 e Carlos Wander101, foi 

distinguida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2013, como World Summit 

Award Mobile102 (Bogas, 2018). Premiada também como a “Solução mais inovadora do 

mundo” e “Melhor app social da américa latina” entre os anos de 2015 e 2016 (Hand 

Talk, 2022b). Para além da opção de tradução, oferece ainda um dicionário de consulta, 

 
97 A Libras (Língua Brasileira de Sinais), descrição pela qual é mais conhecida, corresponde à Língua 
gestual utilizada pela comunidade surda do Brasil. 
98 American Sign Language (ASL) ou Língua Gestual Americana.  
99 Empreendedor, diretor executivo e cofundador da APP, responsável pela sua idealização (Hand Talk, 
2022b). 
100 Cofundador da APP, arquiteto e especialista em animação especialmente 3D. Foi responsável pelo 
desenvolvimento do avatar 3D e da sua animação (Hand Talk, 2022b). 
101 Cofundador, possui uma carreira com mais de 19 anos na área da programação e foi responsável por 
toda a programação e software da APP (Hand Talk, 2022b). 
102 Fundada em 2010 como extensão da Word Summit Awards. A WSA-mobile é o concurso responsável 
por premiar as melhores abordagens no que diz respeito a aplicações movéis. A seleção é efetuada em 
cinco grupos, cada um deles com um tema diferente, como por exemplo “ambiente e saúde” ou “educação” 
(mLab ECA, 2014). 
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uma loja onde se pode personalizar o avatar e uma seção de vídeos didáticos sobre a 

LG. Ao longo do seu processo de evolução a empresa detentora do Hand talk adquiriu 

o ProDeaf (APP concorrente), apostando numa atualização de recursos e num UI / UX 

(User Interface / User Experience) diferenciado (Bogas, 2018). Se o utilizador não 

estiver conectado com a internet durante o uso da sua APP, a tradução será feita em 

dactilologia e não por gestos. Isto acontece porque o software que recorre à Inteligência 

Artificial necessita naturalmente dessa conectividade.  Para além da APP, a empresa 

disponibiliza igualmente um site e um blog nos quais o utilizador pode consultar 

informações sobre e-books gratuitos ou os próximos eventos da empresa. Uma vez que 

esta APP só está disponível para tradução em duas LG’s, a sua utilização apenas se 

aplica ao Brasil e aos Estados Unidos. 

Disponível para ser descarregada na loja Google Play e na APP Store, consegue desta 

forma abranger um grande número de usuários (mais de um milhão de downloads e 

cerca de 42 244 utilizadores) que a classificam com uma avaliação de 4,7 numa escala 

de Likert. 

Design persona103 
 
Traços – Séria; funcional; clara; intuitiva; completa. 

Características gerais – Pedagógica; comunicativa; segura; inovadora; atual; gratuita. 

Mapa de personalidade – Amigável, não dominante. 

 
Elementos Visuais: 
 
Cores – Laranja; branco; cinzento. 

Tipografia – Regular; sem serifa; simétrica; legível; formal, moderna. 

Grafismo – Cartunesco; contemporânea; animação imediata; sofisticado; limpo; 

coerente.   

 
103 Baseado na ficha de apresentação inserida na dissertação desenvolvida por Cláudia Manso em 2020.  
Vide MANSO, Cláudia (2020) - Projeto VIA: design e uma APP para registo e mapeamento de arte urbana 
em Lisboa. [Em linha]. Lisboa: Universidade Lusíada de Lisboa. Dissertação de Mestrado em Design. 
Disponível em WWW:<URL: http://repositorio.ulusiada.pt/handle/11067/5546> 

http://repositorio.ulusiada.pt/handle/11067/5546
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Crítica dos utilizadores: 
 
Apesar da maioria dos utilizadores considerar esta APP ótima e funcional, outros 

enumeram problemas e sugerem melhorias na APP, como: 

• Tendencialmente existe uma má tradução do texto inserido devido à falta de 

acompanhamento sobre a evolução da LG, ou utilização da dactilologia ao invés 

dos gestos ou movimentos; 

• Habitualmente existem problemas de utilização na tradução devido à baixa 

sensibilidade do microfone que apresenta dificuldades de identificação; 

• Notificações excessivas, sugerindo ter uma opção para filtrá-las ou desativá-las; 

• Existência excessiva de bugs104 após a nova atualização em 2021.  

 
Crítica pessoal: 
 

• Traduz a informação inserida apenas em duas LG’s, sendo que atualmente 

existem mais de vinte. Esta APP possibilita uma melhoria na forma de 

comunicação, mas restringe-se apenas a indivíduos surdos que dominem a 

Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS) e a Língua de Sinais Americana (ASL).  

 

Dos quatro casos de estudos apresentados, este caso de estudo foi o que mais inputs 

forneceu para a compreensão dos objetivos e métodos a incluir no nosso projeto. 

Através desta APP foi possível compreender que nova abordagem poderíamos 

apresentar, levando em consideração algumas funcionalidades, o sistema e quais 

aspetos comunicativos que foram inseridos na hipótese de solução durante o processo 

projetual. Levaremos em conta as críticas apresentadas pelos utilizadores desta, de 

forma a garantir que não cometemos os mesmos erros descritos. 

Dado que, atualmente no mercado esta APP é a proposta de solução mais estruturada 

contendo mais potencialidades do que fraquezas, será o ponto de partida de todo o 

projeto Move to talk. Teremos especial atenção às suas características e às críticas 

colocadas pelos utilizadores (positivas e negativas) por forma a garantir que não 

 
104 Segundo o Lexico Dictionary Oxford, a definição de bug será “An error in a computer program or system.” 
(Oxford University Press, 2022c). 
“Um erro num programa ou sistema de computador” (Tradução nossa). 
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cometemos os mesmos erros. A inserção de funcionalidades extras que consideramos 

necessárias fará com que consigamos descolar desta APP.  

5.1.2. RYBENÁ 

 
Ilustração 19 - Screenshot da aplicação Rybená (Ilustração 

nossa, 2022).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 20 - Logótipo da aplicação Rybená (Grupo ICTS, 

2022). 

 
A APP Rybená é uma iniciativa criada e desenvolvida pelo Grupo ICTS105, mais 

especificamente pela empresa Rybená Ltda e por indivíduos surdos que habitam no 

Brasil (Brito, 2020) (Ilustrações 19 e 20). A inclusão de indivíduos surdos no processo 

de design desta APP revela uma consciência metodológica muito correta possibilitando 

a auscultação e incorporação das suas reais necessidades. A Rybená traduz 

automaticamente textos e áudios nas LO (Português do Brasil) para a LIBRAS, através 

de inteligência artificial e de um avatar 3D. O aparecimento deu-se incipientemente em 

2005, através do desenho à mão do avatar masculino, que posteriormente foi 

digitalizado e inserido na APP (Grupo ICTS, 2021a) Em 2009 foi publicada uma versão 

atualizada, na qual se introduziu para além do avatar 3D, uma tradução mais eficaz 

(Grupo ICTS, 2021a). Uma das últimas atualizações (2017) permite que o utilizador 

consiga rodar o avatar 360 graus para uma melhor visualização dos seus movimentos; 

para personalizar o avatar e para abrir a APP mais facilmente (Grupo ICTS, 2021a). 

 
105 Criado em 1997, consiste num conjunto de vários grupos que se focam em desenvolver soluções 
modernas e eficientes no mundo da tecnologia. De entre estas estão: Rybená Ltda e a CTS Ltda (Grupo 
ICTS, 2021b). 
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Para além da APP, desenvolveu-se em paralelo um site que disponibiliza notícias em 

LIBRAS e três serviços que o utilizador pode adquirir de acordo com as suas 

necessidades. A APP só está acessível para tradução numa LG (LIBRAS) e destina 

apenas a comunicação a indivíduos brasileiros.  

Acessível nas plataformas Google Play e APP Store, possui cerca de 350 utilizadores 

que a classificam esta APP com 3,9 estrelas, de 1-5. 

Design persona 
 
Traços – Simples; funcional, lento. 

Características gerais – Educativo; acessível; com imperfeições e erros; gratuito, com 

algumas funcionalidades pagas. 

Mapa de personalidade – Amigável, não dominante. 

 
Elementos Visuais: 
 
Cores – Predominância nos azuis; branco, escala de cinzas. 

Tipografia – Regular; itálica; sem serifa; compreensível. 

Grafismo – Mediano; animação lenta; percetível.  

 
Crítica dos utilizadores: 
 
Inclusão de sugestões e/ou problemas encontrados pelos utilizadores: 

• Exigência de dados privados como acesso a fotografias e à atividade pessoal do 

utilizador no smartphone, sem qualquer justificação, necessidade ou utilidade 

para o uso da APP; 

• Problemas de interface a nível gráfico e de usuário; 

• Problemas ao nível de programação; 
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• A tradução de palavras ou frases é demasiado rápida ou lenta, nunca é feita com 

a mesma cadência, proporcionando uma deficiente interação. 

Crítica pessoal: 
 

• Tradução demora a ser executada; 

• Falhas no processo de tradução, não sendo por vezes concluída; 

• Não existe possibilidade de repetição da tradução de palavras ou frases, o que 

implica que o utilizador tenha de iniciar todo o processo de tradução novamente, 

causando uma má experiência; 

• Ausência da opção para alterar a velocidade dos movimentos na LG. Se o 

utilizador pudesse escolher entre uma animação mais lenta ou mais rápida 

permitiria que a aprendizagem e memorização dos movimentos fosse mais 

acessível. 

De entre as quatro APP’s, esta foi sem sombra de dúvidas a que menos contribuiu para 

a investigação. A pesar de ser mais um contributo, não acrescenta nada de novo ou 

relevante, e é acima de tudo muito lenta. Teremos em conta essencialmente os pontos 

fracos encontrados, por forma a não os repetir na APP Move to talk. 
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5.1.3. SPREAD THE SIGN 

 
Ilustração 21 - Screenshot da aplicação Spread the sign 

(Ilustração nossa, 2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 22 - Logótipo da aplicação Spread the 

sign.(Europeikst Teckensprakcenter, 2019). 

 
Descrito na Google Play como “o maior dicionário de Línguas Gestuais do Mundo”, 

Spread the sign é um projeto internacional que tem como principal objetivo divulgar a 

tradução de qualquer palavra de uma LO para uma LG (Ilustrações 21 e 22) (Europeikst 

Teckensprakcenter, 2019). Criada pela organização European Sign Language Centre 

(ESLC)106, a APP possui cerca de 200 mil gestos (Europeikst Teckensprakcenter, 2019)  

e dispõe da capacidade de traduzir palavras em mais de trinta e duas LG. Para além do 

dicionário estão ainda disponíveis outras funcionalidades como o alfabeto manual 

(dactilologia), uma opção de favoritos, câmara lenta e uns sinais infantis com ilustrações 

para os mais novos. Estas funcionalidades extras só são facultadas se o utilizador 

adquirir a versão avançada ou “Pro Version”. Dispõem ainda de uma página Web com 

o mesmo nome, na qual se pode consultar o dicionário, as LG’s, o alfabeto manual na 

versão gratuita e as categorias do dicionário. Tratando-se apenas de um dicionário, 

 
106 O European Sign Language Centre (ESLC) descreve-se como uma “nonprofit organization, working for 
making sign language available all over the word. [It is] located in Sweden – the sign language capital of 
Europe. Since 2006 we [they] have documented more than 500.000 words in sign language and is active in 
more than 40 countries” (Europeikst Teckensprak center, 2020).  
“Organização sem fins lucrativos, trabalha para tornar a lingua de sinais disponível em todo o mundo. Está 
localizado na Suécia – a capital da língua de sinais da Europa. Desde 2006 documentamos mais de 500.000 
palavras em língua de sinais e atuamos em mais de 40 países” (Tradução nossa). 
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graças à implementação das diferentes LG’s na APP amplia bastante o grupo de 

utilizadores.  

Acessível tanto no Google Play como na APP Store, possui mais de cinco mil 

utilizadores que a classificam com 4 (de 1-5), logo a APP aparentemente oferece aos 

utilizadores o que eles procuram.  

Design persona 

Traços – Tradicional; minimalista; funcional; erudito. 

Características gerais – Informativo; claro; confortável; fiável; gratuito, mas com 

funcionalidades extras pagas. 

Mapa de personalidade – Amigável, não dominante.  

 
Elementos Visuais: 

Cores – Branco; laranja; cinzento. 

Tipografia – Regular; negrito; sem serifa; minimalista; limpa; clara. 

Grafismo – Pouco elaborado; informal; auxiliado por vídeos; percetível. 

 
Crítica dos utilizadores: 
 
Embora a maioria dos utilizadores pareça cotar bem esta APP, outros apontam 

adversidades e sugerem recomendações para a sua melhoria, nomeadamente: 

• Ausência da opção de gravação de áudios para procurar a palavra que se 

pretende traduzir no dicionário; 

• Em algumas ocasiões as palavras são bem traduzidas; 

• Algumas palavras não foram encontradas no dicionário; 

• Preferência por tradução de frases ao invés de palavras; 

• Obrigatoriedade de pagamento para obtenção das funcionalidades extras; 
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• Ausência de uma opção que explique as regras da LG, como por exemplo a 

distinção entre género masculino e feminino. 

 

Crítica pessoal: 
 

• Ao entrar na APP é-nos apresentado diretamente o dicionário. Apesar de ter sido 

inserida a opção de procura por palavras através da barra de pesquisa, poderia 

ter sido implementada a procura por categorias ou letras do alfabeto como 

disponibiliza o site. Se esta funcionalidade existisse seria mais fácil pesquisar 

uma palavra no dicionário mediante a introdução de sinónimos dentro da mesma 

categoria; 

• Por forma a acelerar o processo de identificação e tradução para LG, poderiam 

ter inserido a opção de microfone para pesquisar por áudio o que se pretende 

traduzir; 

• Algumas funcionalidades extras na APP (e.g. alfabeto manual) exigem 

pagamento sendo paradoxalmente disponibilizadas gratuitamente no próprio 

site, o que denuncia pouca coerência entre as duas plataformas; 

• Possui maior número de funcionalidades pagas do que gratuitas. 

O estudo desta APP, permitiu-nos compreender a importância da implementação desta 

funcionalidade (Dicionário) na nossa APP Move to talk. Com base no número de 

utilizadores que a descarregaram e avaliam, é possível perceber que existe curiosidade 

e vontade de aprender como se traduzem palavras em movimentos gestuais. Teremos 

em conta, não só as críticas elaboradas e encontradas pelos utilizadores, por forma a 

melhorar e incorporar na nossa APP, mas também as potencialidades encontradas,  
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5.1.4. LEEPI 

 
Ilustração 23 - Screenshot da aplicação Leepi (Ilustração 

nossa, 2022). 

 

 
 

 

 

 

 
Ilustração 24 - Logótipo da aplicação Leepi (Princep, 2020)  

 
Leepi é uma APP desenvolvida na Índia por Prince Patel e Aditya Narayan e tem como 

principal função permitir que a LG seja gratuita a todos mediante o conceito da 

representação de gestos ou sinais  (Devpost, 2022) (Ilustrações 23 e 24). Nesta APP, o 

sistema fornece uma representação de um gesto a partir de um modelo 3D, e o utilizador 

terá apenas de reproduzir a imagem com o respetivo sinal em dactilologia ou 

movimento, gravando-o com a câmara do smartphone (Devpost, 2022). Se a 

representação não estiver de acordo com os parâmetros impostos pela mesma, surgirá 

em tempo real um feedback com instruções (Devpost, 2022) (e.g. “as mãos estão muito 

longe” ou “as mãos estão muito perto”), indicando que o utilizador tem que se ajustar 

para que a representação seja compreendida corretamente pelo software. A APP possui 

uma vertente pedagógica composta por diferentes módulos e etapas, incentivando os 

utilizadores a completar fases pré-definidas.  

O funcionamento da Leepi passa pela identificação de letras do alfabeto, gestos e o 

próprio rosto. A par disso, no campo da engenharia, conecta-se com a biblioteca 
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TensorFlow Lite107 e com a estrutura MediaPipe108 permitindo melhorar a eficácia e 

simplicidade de utilização (Devpost, 2022). Um dos fatores positivos e vantajosos é o 

facto de esta não necessitar de estar conectada à internet, funcionando também, em 

modo offline. Premiada como uma das dez vencedoras do Android Developers 

Challenge (ADC) no ano 2020 (Google Developers, 2020) disponibiliza apenas um 

idioma (Inglês) e permite que se explore só uma LG, a  ASL.109  

Acessível unicamente para sistemas Android através do Google Play, conta mais de mil 

downloads. Destes, cerca de quarenta e dois utilizadores classificam a Leepi com 2,5 

valores (1-5), considerando-se uma classificação mediana.  

Design persona: 
 
Traços – Lúdico; estimulante; direta; recompensadora. 

Características gerais – Didático; interativo; gratuito; cuidado; incompleto. 

Mapa de personalidade – Amigável, não dominante.  

 
Elementos Visuais: 
 
Cores – Branco; cinzento; azul; rosa; roxo entre outras. 

Tipografia – Regular; Semi-Bold; Negrito; hierarquizada; sem serifa; ligeiramente 

curvilínea; funcional. 

Grafismo – Simples, aprimorado; refletido; amigável. 

Crítica dos utilizadores: 
 

 
107 Software com um “conjunto de ferramentas para machine learning no dispositivo que ajuda os 
desenvolvedores a executar modelos em dispositivos móveis […] Suporte a várias plataformas, inclusive 
dispositivos Android e iOS, Linux […] compatibilidade com diversas linguagens, incluindo Java, Swift […] 
Alto desempenho com aceleração de hardware e otimização de modelos […]” (Google, 2021a). 
108 Consiste numa “[…] open source cross platform framework for building pipelines o process perceptual 
data of different modalities, such as video and audio […]” (Bazarevsky e Zhang, 2019). O MediaPipe permite 
efetuar o rastreamento da mão identificando-a, do corpo humano, do rosto, de objetos, entre outros (Google 
, 2020a). 
“[…] uma estrutura de plataforma cruzada de código aberto para construir pipelines para processar dados 
perceptivos de diferentes modalidades, como vídeo e áudio […]” (Tradução nossa). 
109 Língua Gestual Americana. 
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• Algumas limitações em executar a leitura de sinais (com a mão muito longe ou 

muito perto); 

• A captação do sinal através da câmara é lenta, sugerindo a alteração da 

velocidade do software que reconhece o sinal; 

• Limitação nos recursos de aprendizagem, tendo apenas quatro módulos 

(Iniciante, comida, objetos e comuns) excessivamente fáceis de completar. Para 

além destes, parece apresentar mais quatro módulos, os quais, no entanto não 

são possíveis de desbloquear, nem na opção por pagamento. 

 

Crítica pessoal: 
 

• Em recentes atualizações foram corrigidos alguns bugs no que concerne à 

execução da letra e captação, sendo mais rápida e bem-sucedida; 

• Existem bloqueios na imagem com o gesto para o utilizador reproduzir, e por 

vezes não chega a surgir; 

• Permite que o utilizador vá saltando as representações necessárias para imitar, 

sem as terminar, apresenta posteriormente o modulo como completado com 

sucesso; 

• Cada módulo tem duas partes e três exemplos de sinais para o utilizador 

reproduzir. Após a conclusão dos quatro módulos não é possível avançar para 

novos, apenas repetir os efetuados. 

 

A análise e investigação desta APP foi bastante útil. Foi possível compreender que 

fatores técnicos são necessários à Move to Talk para oferecer um bom desempenho, 

nomeadamente: TensorFlow, MediaPipe e Inteligência Artificial. Estes serão utilizados 

no processo de tradução, sendo apenas necessário possuir o sistema MediaPipe para 

tradução por gravação de vídeo (movimentos gestuais). Para além disso, nessa mesma 

funcionalidade, iremos utilizar também o feedback em tempo real como experimentámos 

na APP Leepi. Estas indicações permitirão que o utilizador compreenda melhor os 

movimentos a reproduzir e familiarizar-se com o processo. Finalizamos referindo que 

esta APP deu um forte contributo para todo o nosso projeto, principalmente a nível 

técnico da área de Engenharia Informática que autor não domina. 
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5.2. DISPOSITIVOS DE PULSO (HARDWARE E SOFTWARE) 

Com o objetivo de minimizar o problema da captação e identificação de sons relevantes 

para a segurança do indivíduo surdo, foram analisados casos de estudos de dispositivos 

de pulso e sistemas similares. Nesta análise, apresentamos uma breve descrição de 

cada um dos dispositivos, referindo os seus pontos fortes e fracos, em que estado de 

desenvolvimento se encontram e disponibilidade de aquisição. Ao contrário das APP’s, 

estes dispositivos não poderão ser testados por nós nem apresentar uma crítica 

pessoal, pois até à data apenas se encontram num estado projetual. 

5.2.1. SILENCE 

 
Ilustração 25 - Conceito Silence (Sempre Editora, 2018). 

 
Silence, tem como principal objetivo identificar o choro de bebés que se encontrem fora 

do campo de visão de pais especialmente quando surdos (Ilustração 25). O conceito foi 

desenvolvido por quatros estudantes do curso de Design do Instituto Mauá de 

Tecnologia (Brasil), e procuravam desenvolver um projeto de impacto social 

significativo, que prestasse auxílio à comunidade surda nas tarefas diárias de cuidador 

de bebés (Sempre Editora, 2018). O projeto é composto por duas pulseiras, para que 

funcione corretamente é necessário não só a utilização de ambas, em conexão via 

internet ou Bluetooth (Sempre Editora, 2018). Uma das pulseiras é direcionada para o 

bebé / criança e a outra deve ser utilizada por cuidadores ou pelos próprios pais. Quando 

uma criança chora, a pulseira deteta através de microfones as frequências sonoras 

características do choro, transmitindo a informação visualmente (através da vibração e 

de pictogramas) para a pulseira (Sempre Editora, 2018). 

À data da redação o produto ainda se encontra em fase de testes de modelo, procurando 

financiamento para o desenvolvimento, lançamento e comercialização. 

Tal como em qualquer um dos casos de estudo apresentados, este conceito possui 

pontos fortes e fracos. Apesar de considerarmos a ideia de um recém-nascido ter no 
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seu pulso uma pulseira eletrónica um pouco excessiva e prematura, o conceito é 

interessante, bem como a sugestão da identificação do som por vibração e pictogramas. 

Esta potencialidade será um dos fatores a ter em conta no nosso projeto Move to talk. 

5.2.2. VIBERING 

 
Ilustração 26 - Conceito Vibering (James, 2008). 

 
Vibering for safety é o projeto para um dispositivo de pulso como principal função de 

detetar e identificar sons que traduzam ameaças no raio de ação do indivíduo surdo 

(James, 2008) (Ilustração 26). O projeto caracteriza-se por dois componentes físicos, 

um relógio de pulso e um conjunto de dois anéis (um em cada mão), sendo que ambos 

devem usar-se em simultâneo para permitir colaboração (James, 2008). Os anéis 

possuem a função de captar e identificar som envolvente ao ambiente do surdo, já o 

relógio com o auxílio de vibração, é responsável por apresentar no ecrã informação 

acerca do som capturado (James, 2008). Para além de identificar sons, reconhece ainda 

frases comuns (e.g.“com licença”), os gestos de acenar e o chamamento pelo nome do 

utilizador (James, 2008). A ideia apresentada pelos designers Kwang-seok Joeon, Min-

hee Kim e Hyun-joong Kim, afirma ser um projeto essencial para aumentar o nível da 

segurança dos surdos. Não transpôs, contudo, a fase de hipótese de conceito, e não foi 

produzido.  

Este conceito, todavia, como vimos, para além da deteção de sons, diferencia-se pela 

capacidade de identificar outros elementos fundamentais, como: nome do utilizador, 

frases comuns e o gesto acenar. Esta função constituí um elemento importante a 

ponderar na nossa solução, mesmo sendo necessário que o utilizador grave as frases 

comuns e o seu nome para posteriormente ser identificado.  
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5.2.3. ARIA 

 
Ilustração 27 - Conceito Aria (Wilson, 2009). 

 
O Aria é outro sistema de pulseira vibratória que serve como mecanismo de advertência 

no auxílio de indivíduos com limitação auditiva, potenciando a socialização em espaços 

comuns (Wilson, 2009) (Ilustração 27). À semelhança de outros casos a pulseira 

identifica um som ao redor do utilizador, emite um aviso táctil e permite visualizar um 

pictograma correspondente. A pulseira tem a capacidade para isolar seis sons e iluminar 

os respetivos pictogramas associados (Wilson, 2009), de entre eles estão: telefone (ou 

telemóvel); campainha; alarmes de incêndio; despertador e outros. Contrariamente aos 

outros casos de estudo, este projeto aposta também na customização da aparência, 

disponibilizando cinco cores selecionáveis pelo utilizador: azul, verde, amarelo, 

vermelho e roxo. O Aria (à semelhança do Vibering for Safety) não passou ainda da fase 

de conceito nem foi desenvolvido comercialmente. 

Dos quatro casos de estudo, para além deste ser o único que distingue os sons capazes 

de identificar, é o único que apresenta o som de três modos: vibração, pictograma e 

iluminação, dispensando visualização obrigatória do ecrã. Esta oferece algumas 

vantagens (evitando mais gastos principalmente na sua construção) e desvantagens 

(impossibilitando a adição de novos sons, sendo para isso necessário uma 

reconfiguração do dispositivo). A apresentação do som com base na iluminação é um 

fator vantajoso a ter em conta no nosso projeto.  
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5.2.4. SIGN LANGUAGE RING 

 
Ilustração 28 - Conceito Sign Language Ring (Starr, 2013). 

 
Em 2013, o dispositivo “Sign Language Ring” venceu o Red Dot Awards110 

demonstrando à partida qualidade e inovação (Starr, 2013) (Ilustração 28). 

Desenvolvido por alunos da Asia University, destina-se a indivíduos com problemas 

auditivos, auxiliando-os no processo de comunicação, tanto na transmissão de 

informação como na receção (Starr, 2013). À semelhança do Vibering o produto é 

composto por uma pulseira e por um conjunto de anéis a serem utilizados em 

simultâneo. A diferença passa por para lá de um anel em cada mão, serem necessários 

três anéis por mão. Quando o produto é utilizado por indivíduos surdo, os anéis - através 

dos sensores de movimento - identificam os gestos efetuados na LG e transmitem para 

a pulseira a informação áudio para o ouvinte interpretar o que lhe foi transmitido (Starr, 

2013). Por seu turno para um ouvinte (sem dispositivo) o microfone inserido na pulseira 

capta o que foi verbalizado e apresenta no ecrã conteúdos em texto, para o surdo (Starr, 

2013). Quando o utilizador acabar de comunicar e não quiser usar os anéis, pode 

guardá-los na própria pulseira. Apesar de ser apenas mais um conceito, este diferencia-

se por intervir na comunicação ao invés da mera identificação de sons. 

Apesar de focar-se na problemática principal da nossa investigação Move to talk, o 

conceito semelhante não é exatamente o pretendido, uma vez que implica que o 

utilizador adquira um objeto. Poderá ser um entrave para aqueles que não possuam 

capacidade financeira para investir neste género de produtos. Contudo, teremos em 

conta as suas potencialidades, principalmente a gravação de movimento traduzível para 

texto. 

 
110 Red Dot Awards é um concurso internacional que ocorre todos os anos e foca-se em produtos 
relacionados com o design, integrando projetos de: branding, design de produto, de comunicação e conceito 
de design. Os vencedores ganham um selo oferecido pela red dot com o intuito de marcar a diferença 
perante os seus oponentes (Red Dot, 2022). 
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5.3. GRELHAS DE ANÁLISE 

Apresentamos em primeiro lugar um conjunto de tabelas de matriz qualitativa – que 

correspondem às aplicações descritas anteriormente – resumindo mediante o 

isolamento de variáveis os pontos fortes e os pontos fracos / problemas, que julgamos 

fulcrais para o enfoque e sintonia conceptual do nosso projeto Move to talk.  

Tabela 1 - Pontos fortes e fracos da aplicação Hand Talk (Ilustração nossa, 2022). 

 
 

Tabela 2 - Pontos fortes e fracos da aplicação Rybená (Ilustração nossa, 2022). 
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Tabela 3 - Pontos fortes e fracos da aplicação Spread the Sign (Ilustração nossa, 2022). 

 
 

Tabela 4 - Pontos fortes e fracos da aplicação Leepi (Ilustração nossa, 2022). 

 
 

Através desta análise, fomos capazes de cruzar os pontos fortes e pontos fracos de 

cada APP, bem como as funções consideradas mais comuns e/ou raras. Concluímos 

que, entre as funcionalidades mais comuns encontra-se: a tradução efetuada em texto 

ou áudio (em uma ou duas LG’s) e a partilha do conteúdo através de redes sociais ou 

Bluetooth.  

Quanto às funcionalidades raras conseguimos identificar pelo menos cinco: um sistema 

de gamificação que estimula o uso (jogo / recompensa) existente na APP Leepi; a 

tradução efetuada em mais do que duas ou três LG’s, como se pode verificar na APP 

Spread the Sign; a dactilologia para crianças em Spread the Sign, com o intuito, de 

mediante ilustrações, ajudar as crianças a memorizar o alfabeto da LG; alteração da 

velocidade de tradução presente na APP Hand Talk; personalização do avatar e por 

último, duas formas de visualização do avatar (cara / corpo inteiro).  
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Dado que se pretende que o nosso projeto Move to Talk constitua também uma síntese 

crítica das diversas funcionalidades presentes nas quatro APP’s (entre outras), estarão 

incorporadas tanto as funções comuns como as raras que identificámos.  

Finalizamos reforçando que dos quatro casos de estudo apresentados e analisados, a 

APP Hand Talk é a que até ao momento, oferece uma proposta mais sólida e coerente 

com as verdadeiras necessidades dos surdos. Tornou-se naturalmente um ponto de 

partida para o desenvolvimento da nossa proposta. 

Seguindo a mesma metodologia usada para as APP’s, apresentamos seguidamente 

tabelas para dispositivos de pulso que julgamos fulcrais para o enfoque e sintonia 

conceptual do nosso projeto.  

Tabela 5 - Pontos fortes e fracos do dispositivo Silence (Ilustração nossa, 2022). 

 

 
Tabela 6 - Pontos fortes e fracos do dispositivo Vibering (Ilustração nossa, 2022). 
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Tabela 7 - Pontos fortes e fracos do dispositivo Aria (Ilustração nossa, 2022). 

 

 
Tabela 8 - Pontos fortes e fracos do dispositivo Sign Language Ring (Ilustração nossa, 2022). 

 

Tal como nas APP’s das tabelas anteriores, expomos os pontos fortes e pontos fracos  

dos dispositivos de pulso. Conseguimos assim compreender entre funcionalidades 

comuns encontram-se três elementos: a identificação dos sons; a inclusão do microfone 

para captação e identificação do som; e o alerta através de um sistema dúplice de 

vibração e pictogramas.   

Como funcionalidades mais raras, encontra-se a identificação de frases disponível no 

dispositivo Vibering, e os anéis com sensores de movimentos implementado no 

dispositivo Sign language Ring. Finalizamos referindo que, de entre os quatro 

dispositivos de pulso, o Vibering é o que oferece uma proposta mais sólida e coerente 

com as verdadeiras necessidades dos surdos. Independentemente disso, teremos em 
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conta tanto as funcionalidades comuns como as raras destes dispositivos na proposta 

de solução a apresentar. 

5.4. TABELAS COMPARATIVAS 

Após o recurso às grelhas de análises expõem-se um conjunto de tabelas comparativas 

entre as aplicações supracitadas, segundo variáveis (e.g. funcionalidades, usabilidade 

e/ou utilização, as LG disponíveis, entre outras). 

A leitura é reforçada mediante a adoção de quatro cores: verde para o símbolo “”, 

valida que o caso de estudo possui essa funcionalidade; vermelho para o símbolo “” 

que confirma a ausência da funcionalidade; amarelo para o símbolo “±” remete para 

“parcialmente” e por fim o cinza neutro para o símbolo “?”quando não nos foi possível 

reconhecer ou detetar a funcionalidade.  

5.4.1. FUNCIONALIDADES 

Foram comparados conteúdos de caracter global, que consideramos mais importantes 

a incluir ou não. Como podemos verificar na tabela 9, dos casos de estudo, o Hand talk 

(sem excluirmos a nossa Move to talk) é o que mais funcionalidades apresenta. O 

projeto Move to talk pretende tirar partido de potencialidades e excluir ou atenuar 

limitações, a partir do cruzamento crítico destes casos de estudo. Obviamente para além 

destas, serão testadas e inseridas novas funcionalidades consideradas relevantes ou 

complementares para a resolução dos problemas. 
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Tabela 9 - Tabela comparativa das aplicações quanto às funcionalidades entre os casos de estudo e a nossa proposta (Ilustração 
nossa, 2022). 
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5.4.2. UTILIZAÇÃO E NAVEGAÇÃO 

Na tabela 10, serão apresentados conteúdos relacionados com a navegação e utilização 

da APP, ajudando a entender a interface (UI) e a experiência de utilização (UX). Das 

sete, pretende-se evitar acima de tudo falhas na usabilidade da APP e funcionalidades 

extras que impliquem um pagamento por parte do utilizador. 

Tabela 10 - Tabela comparativa das aplicações em relação à utilização e navegação (Ilustração nossa, 2022). 

 

5.4.3. LÍNGUAS GESTUAIS DISPONÍVEIS 

Na última tabela, comparamos um dos fatores mais relevantes do projeto, as LG’s 

disponíveis em cada uma das aplicações analisadas. Uma vez que não existe uma LG 

universal, é importante fornecer alternativas. Para solucionar esta condicionante, a APP 

Move to Talk terá as principais LG’s utilizadas através da percentagem de falantes a 

nível mundial. Ao disponibilizar uma lista mais substancial, permitimos a comunicação 

entre indivíduos de diferentes nacionalidades. 
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Tabela 11 - Tabela comparativa das aplicações quanto às línguas gestuais disponíveis (Ilustração nossa, 2022). 

 
 

Através deste capítulo, foi-nos possível com maior assertividade, tomar decisões quanto 

aos elementos que devem ou não ser inseridos na nossa APP e como devemos 

posicionar-nos perante o mercado.  
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Após finalizar as tabelas comparativas relacionadas com as aplicações, serão de 

seguida apresentadas e analisadas as tabelas comparativas relativas a dispositivos de 

pulso.  

5.4.4. SONS CAPTADOS 

Os sons captados e identificados serão um elemento relevante do projeto para 

potencializar índices de integridade física e segurança de indivíduos surdos. É 

fundamental reconhecer quais devem ou não ser inseridas e a sua hierarquização. Na 

tabela 12, mostramos quais são os sons que podem ser identificados em cada 

dispositivo de pulso ou cada caso e quais pretendemos inserir no projeto Move to talk. 

De modo a incorporar inovação e otimização no nosso projeto serão incluídos alguns 

sons que consideramos fundamentais no dia a dia dos indivíduos surdos. 

Apesar da lista apresentada na tabela 12 conter sete sons, uma frase e um gesto, estes 

forma inseridos consoante o que o autor (ouvinte) no seu ponto de vista considera mais 

relevante. Para projetar um produto que vá de acordo às reais necessidades dos 

indivíduos surdos, tenciona-se, numa fase posterior de testes do modelo o 

preenchimento de questionários para compreender quais os sons que estes qualificam 

como mais pertinentes. Posteriormente, os resultados serão (ou não) inseridos no 

projeto nas conclusões acerca dos testes de usabilidade.  

Importa destacar que, no desenvolvimento do projeto, a lista apresentada na tabela 12, 

será dividida e organizada conforme a hierarquia, relevância e perigo.  
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Tabela 12 - Tabela comparativa de sons capturados pelo dispositivo (Ilustração nossa, 2022). 

 

5.4.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS OU DIGITAIS DOS DISPOSITIVOS 

A última tabela diz respeito às propriedades morfológicas, sensorias ou digitais dos 

dispositivos, analisando se possuem características capazes de captar, identificar e 

alertar para sons fundamentais de relação com o ambiente. 
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Tabela 13 - Tabela comparativa quanto às características físicas ou digitais dos dispositivos (Ilustração nossa, 2022). 

 
 
Embora o nosso projeto desenvolva e explore a vertente da APP para smartwatches e 

não um relógio em si, na última tabela inserimos novamente o projeto Move to talk pois 

o próprio smartwatch selecionado incluirá essas mesmas características e outras. 
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6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

“Make things visible on the execution […] so that people know what is possible and how actions 
should be done”  

– (Norman, 2002, p.197-198). 

 

Concluída toda a revisão de literatura, o enquadramento teórico e a análise paramétrica 

comparativa de casos de estudo, é-nos possível proceder à criação do nosso projeto, o 

“Move to Talk”. Este foi dividido em dois componentes principais, começando por 

explicar o desenvolvimento da APP dirigida para smartphones e só posteriormente a 

sua extensão para smartwatches, incluindo o desenvolvimento das características do 

Interface Gráfico (UI) e a experiência do utilizador (UX). Para o desenvolvimento 

projetual adotámos as fórmulas revelantes, como os seis princípios do Design de Donald 

Norman (2013), já referidos. 

6.1. APLICAÇÃO MOVE TO TALK 

Começamos o capítulo destinado ao desenvolvimento descrito do nosso projeto da APP 

Move to talk, clarificando princípios fundamentais e as metodologias enunciadas. Com 

um carácter mais específico descrevemos: os fatores técnicos que permitem o seu 

funcionamento; a estratégia de comunicação, a adequação estratégica à criação da 

marca; a ficha de apresentação; os elementos gráficos e visuais; e por fim, uma análise 

técnica detalhada da APP. Descrevemos os fatores relevantes da sua arquitetura, como 

algoritmos e storyboard111 entre outros elementos necessários para a construção e bom 

desenvolvimento do projeto.  

A APP divide-se em quatro áreas indispensáveis. É a partir delas que o utilizador 

desenvolverá ações e funções necessárias para a correta utilização:  

Área de comunicação – Através do tradutor o ouvinte poderá comunicar com surdos e 

vice-versa. 

 
111 Segundo Martin e Hanington, um storyboard “[...] provide a visual narrative that generates empathy and 
communicates the context in which a technology or form factor will be used [...] can helps visually capture 
the important social, environmental, and technical factors that shape the context of how, where, and why 
people engage with products” (Martin e Hanington, 2012, p. 170). 
“Fornece uma narrativa visual que gera empatia e comunica o contexto no qual uma tecnologia ou fator de 
forma será usado [...] pode ajudar a captar visualmente os importantes fatores sociais, ambientais e técnicos 
que moldam o contexto bem como, onde e porque as pessoas se envolvem com produtos” (Tradução 
nossa). 
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Área de informação – O utilizador terá acesso ao esclarecimento de dúvidas, acederá a 

notícias ou eventos relacionados com a temática e com Instituições ligadas à 

comunidade.  

Área de educação – O utilizador poderá assistir a vídeos e completar aulas de apoio à 

aprendizagem em qualquer LG disponível, adquirindo novos conhecimentos. 

Área de socialização – Permitirá que sejam integradas não só a comunidade surda como 

a restante sociedade. Poderão desfrutar da partilha de informações, chats, jogos de 

competição entre outras funcionalidades que estimulam a socialização. 

6.1.1. FATORES TÉCNICOS 

Para que a APP consiga captar, identificar e traduzir a LG, é importante utilizar um 

conjunto de elementos que formem um sistema capaz. Através da análise de casos de 

estudos e a leitura de publicações científicas nas áreas da engenharia informática, foi-

nos possível perceber que o melhor sistema para efetuar a ação de tradução é a 

Inteligência Artificial (AI)112. Para que a AI funcione, juntamente com os elementos que 

a caracterizam, seria necessário realizar uma componente de programação. Neste 

processo é fundamental que exista uma base de dados, na qual devem ser inseridos os 

movimentos juntamente com a dactilologia, para que seja associado cada gesto a uma 

palavra na LP, e vice-versa. Desta forma, quando o utilizador optar por escrever a 

palavra “Olá”, o software conseguirá selecionar qual o gesto a representar apresentado 

pelo avatar / personagem.  

 
112 “A capacidade dos computadores de realizar atividades que normalmente requerem inteligência humana 
[…] é a capacidade das máquinas de usar algoritmos, aprender com os dados e usar o que aprenderam 
para tomar decisões, assim como um ser humano faria” (Rouhiainen, 2018, p. 17) (Tradução nossa). Um 
ótimo exemplo da AI presente nos smartphones é a Siri desenvolvida pela empresa Apple Inc. 
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Segundo Rouhiainen113 (2018) para além da base de dados, a AI depende 

substancialmente do machine learning,114 das redes neurais115, do deep learning116 

(Rouhiainen, 2018, p. 19-22). 

Pretende-se que o processo e programação da AI no nosso projeto seja semelhante ao 

da APP Hand Talk, analisada anteriormente. Propomos o recurso à AI, à modelação e 

animação 3D, contudo ao invés de ser inserido apenas o avatar / personagem auxiliar, 

será também apresentado o elemento da mão para representação da dactilologia. Este 

fator complementa o desenvolvimento do nosso projeto, mas acima de tudo permite ao 

utilizador ter uma melhor leitura e compreensão da tradução por dactilologia. O sistema 

AI adotado para desenvolver o projeto Move to talk é o da empresa Google, integrada 

em parceria117. Apesar de ser uma empresa disseminada por todo o mundo, o seu 

sistema AI apenas permite que a tradução seja efetuada de texto ou áudio para 

movimentos gestuais apresentados pelo avatar 3D, sendo necessário identificar outro 

sistema capaz de gravar e entender os movimentos. Após estudarmos que soluções no 

mercado poderíamos usufruir, focámos a nossa atenção noutra oferta disponibilizada 

também pela empresa Google, o sistema MediaPipe.  

Como foi mencionado anteriormente o sistema MediaPipe, criado pela Google AI118 é 

capaz de integrar diversos processos, nomeadamente: reconhecimento facial119, 

 
113 Lasse Rouhiainen (fl.2018), consultor e autor “Artificial Intelligence:101 Things You Must Know Today 
About Our Future”, conhecido pela sua especialização e trabalho na Inteligência artificial (AI) e tecnologia. 
Formou-se na Universidade Finlandesa Haaga-helia e posteriormente frequentou a Universidade de Oxford 
procurando explorar as vantagens que a inteligência artificial possui (Rouhiainen, 2022a). Vencedor do 
prémio “Coração de Ouro”, percorreu diversos países lecionando workshops, palestras TED Talk, cursos, 
entre outros (Rouhiainen, 2022b). 
114 “[…] É uma das principais abordagens da inteligência artificial […] é um aspecto da computação em que 
computadores ou máquinas têm a capacidade de aprender sem serem programados para isso” (Tradução 
nossa) (Rouhiainen, 2018, p. 19). 
115 Permite o funcionamento do deep learning, estas redes são estruturadas em diversas posições com o 
intuito de identificar interações e padrões nos dados de informação (Rouhiainen, 2018, p. 22). 
116 “Consiste num subcampo de aprendizagem de computadores/máquinas usado para resolver problemas 
muito complexos que normalmente envolvem grandes quantidades de dados […] é produzido através do 
uso de redes neurais, que são organizadas em camadas para reconhecer relacionamentos e padrões 
complexos […]” (Tradução nossa) (Rouhiainen, 2018, p. 21-22). Um ótimo exemplo é a interação com a 
Alexa ou Google. 
117 Entre parceiros poderão estar quaisquer empresas que trabalharem com AI, inclusive a Microsoft ou a 
Apple Inc. Das “duas grandes”, a Apple já trabalha com assistentes virtuais e AI, e a Microsoft já possui 
tradutores de reconhecimento gestual (como o Microsoft Kinnect) para computadores e está a explorar o 
campo dos smartphones para futuramente implementar os seus serviços. Ambas as sugestões poderiam 
ser selecionadas. 
118 A Google AI é uma subdivisão da própria Google, que se foca em explorar especialmente a Inteligência 
Artificial para solucionar problemas dos seus utilizadores e permitir desenvolver tarefas mais facilmente 
(Dean, 2018).  
119 Este tipo de processo é utilizado para desbloquear o smartphone com recurso ao uso do rosto (Face 
ID).  
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identificação e rastreamento de indivíduos, posições, a própria mão ou objetos 

tridimensionais, rastreamento da íris com uma estimativa da sua profundidade, entre 

outros (Google, 2020b). Este sistema está presente num dos casos de estudo 

analisados anteriormente, o Leepi. O mesmo parece-nos ser bastante eficiente e servirá 

igualmente como suporte de entretenimento (jogo) a inserir na APP. Ou seja, o 

MediaPipe será utilizado, em dois elementos: reconhecimento dos gestos efetuados 

pelos surdos e gravados pelos ouvintes para posteriormente serem traduzidos e jogos 

a inserir na APP nos quais o utilizador terá que efetuar uma repetição de movimentos 

solicitados através da câmara do seu smartphone. Na ilustração 29, demonstramos 

como funciona o sistema MediaPipe. 

 
Ilustração 29 - Representação do funcionamento do sistema MediaPipe (Bazarevsky e Zhang, 2019). 

 
No site da MediaPipe, apesar de a Google permitir que se descarregue a ferramenta 

para computadores, a nossa solução passa por implementar uma colaboração / 

parceria. Esta poderia assentar em contrapartidas financeiras que permitem 

disponibilizar o programa em versão smartphone, como sucede com a APP Leepi. Como 

qualquer parceria, a dependência dos dois sistemas Google oferece vantagens e 

desvantagens. No que concerne as vantagens, estas passam efetivamente por ter 

acesso a todo o serviço em boas condições e de forma complete, solicitar à empresa a 

inserção de dados correspondentes aos movimentos e associação às palavras, todo o 

desenvolvimento em engenharia de sistemas e programação do software dotando a 

APP de uma logística a nível internacional como a da Google. Quanto às desvantagens, 

passam sobretudo por estar dependente de outra empresa e de partilha de informação 

técnica quando desenvolver a programação da APP. Concluímos reforçando que para 
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o desenvolvimento do nosso projeto a nível de sistemas informáticos é necessário: a 

implementação da AI para o reconhecimento, identificação e tradução e a modelação / 

animação 3D do avatar em conjunto com o MediaPipe120 (ambos da Google)121.  

Uma vez que não se enquadra na presente dissertação em projeto e não temos qualquer 

domínio de engenharia informática ou no campo da AI, apostaremos na realização de 

um modelo funcional com recurso à plataforma Adobe Xd deixando de parte a 

programação de raiz. Desta forma, os elementos a serem simulados serão os gestos ou 

movimentos para o processo da tradução e a captação desses movimentos a partir da 

do texto, áudio e a gravação efetuada pela câmara do smartphone. 

A inserção da categoria de jogos constituirá uma componente de cariz didático mais do 

que lúdico. Fará uso dos princípios de gamificação para estimular os utilizadores a 

aprender a LG e acederem regularmente à APP. Será possível jogar através da 

utilização da câmara fotográfica do smartphone com a opção de gravação de vídeo em 

tempo real. O objetivo consiste em o utilizador se familiarizar com fatores primordiais 

para a leitura, identificação e captação dos movimentos, nomeadamente a distância da 

mão ao dispositivo smartphone; a rapidez com que deve ser efetuado; o movimento e/ou 

gesto e a própria execução dos movimentos em si. Estes são critérios fundamentais 

para a boa execução de outras funcionalidades instaladas na APP, como o tradutor 

(tradução a partir da gravação dos movimentos gestuais do surdo, traduzidos para áudio 

e / ou texto). Será a partir do jogo que o utilizador ganhará uma maior experiência e uma 

correta postura da mão.  

Visto que o sistema de gamificação não é o objetivo principal da APP mas uma 

ferramenta, será apenas inserido um ranking122 que gratifique o jogador. Será fornecida 

a hipótese de jogar sozinho (dispondo do seu tempo para completar o jogo e aprender) 

ou jogar em competição a dois (uma competição saudável na qual claramente existe a 

necessidade de concluir o jogo primeiro que o seu adversário, aprendendo mais 

rapidamente a efetuar os movimentos corretamente).  

 
120 Para entender melhor como funciona a identificação e captação dos movimentos das mãos pelo 
MediaPipe, sugere-se a consulta da página da Google AI. Para além de explicar o que é e como funciona, 
a empresa apresenta um gráfico com o modelo de reconhecimento do movimento. Consultar: 
https://ai.googleblog.com/2019/08/on-device-real-time-hand-tracking-with.html. 
https://ai.googleblog.com/2020/12/mediapipe-holistic-simultaneous-face.html. 
121 Importa referir que a empresa Google já disponibiliza o sistema MediaPipe para diversas ferramentas, 
quer seja Androids, iOS, ferramentas de programação como C++, JavaScript ou Coral (Google, 2020b). 
Não sendo um impedimento para o desenvolvimento do protótipo quer em sistemas iOS como Android. 
122 Um ranking de 0 a 1000 pontos, considerado por nós um ranking básico.  
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A utilização da APP tirará máximo partido das funções de raiz existentes no próprio 

smartphone, como o ecrã, a câmara fotográfica e/ou de vídeo, GPS, o microfone, o 

teclado, as colunas, internet e o sistema de vibração. Já no smartwatch, utilizaremos o 

ecrã, a iluminação, o sistema de vibração e os sensores de movimento (GPS).  

6.1.2. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

Para o desenvolvimento da Identidade Visual da Marca, adotámos o conceito e as 

etapas de Wheeler123 (2013). Esta afirma que todo um processo de criação de uma 

marca deve ser guiado por nove variáveis (visão, significado, autenticidade, 

diferenciação, sustentabilidade, coerência, flexibilidade, comprometimento e valor)124 

(Wheeler, 2013, p. 29), e cinco etapas (condução de pesquisa, clarificação da estratégia, 

Design de Identidade, criação de pontos de contacto e a gestão de ativos)125 (Wheeler, 

2013, p. 116-209).  

No que concerne ao naming do nosso projeto, optámos por eleger “Move to talk”126, pois 

remete para a característica principal da própria LG: o movimento das mãos como 

suporte de comunicação dos indivíduos surdos. Era importante que o naming da marca 

e da APP tivessem uma associação não só com a temática da investigação, como um 

conceito diferenciador e de fácil memorização. Uma vez que o intuito desta APP é 

abranger o maior número de utilizadores possível, num mundo globalizado, optámos 

pela designação em língua inglesa. 

 
123 Alina Wheeler (n.1948) é consultora de Branding. Publicou em 2017 a última edição do seu “Designing 
Brand Identity” que consiste numa espécie de manual de marketing. Liderou diversas equipas com o intuito 
de renovar e recriar marcas, ou o próprio sistema de marketing (Wheeler, 2022). Para além de Wheeler 
poderíamos também referir Wally Olins (n.1930), especialista em branding. 
124 Visão – a visão da marca, capacidade de ver o futuro de uma nova forma; Significado – princípios, ideia 
ou posição que a marca representa, as marcas mais eficientes representam sempre alguma coisa; 
Autenticidade –  ilidade num mundo em constante mudança, tendo consciência que pode existir 
complicações inesperadas; Diferenciação – é necessário demonstrar a diferença perante o mercado e fazer 
com que os clientes compreendam essa diferença e os princípios; Coerência – a marca tem de dar o que 
prometeu causando o efeito desejado ao cliente; Flexibilidade – a marca tem de ser flexível e tem de estar 
preparada para sofrer qualquer tipo de alterações; Comprometimento – habilidade de gerir bem a marca e 
Valor – demonstrar algo singular e original (Wheeler, 2013, p. 30-46). 
125 Condução da pesquisa – entender a marca / empresa, para tentar representá-la da melhor forma 
possível; clarificação da estratégia – com as informações obtidas através da primeira etapa delinear uma 
estratégia para a marca por forma a posicionar-se no mercado; design de identidade – refere-se a todo o 
processo criativo após a investigação ser efetuada; criação de pontos de contacto – criar uma linguagem 
visual diferenciadora e constante para criar pontos de contacto com o consumidor e gerenciador de ativos 
– gerir a marca de forma harmoniosa e construir uma imagem positiva da mesma, disponibilizando um 
empenho a longo prazo (Wheeler, 2013, p. 116-209). 
126 “Move-te para falares” (Tradução nossa). 
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Escolhido o nome para o projeto, foi desenvolvida a sua Identidade Visual127 em sintonia 

com os valores da marca (Ilustração 30).  

 
 

Ilustração 30 - Versão principal do logótipo (Ilustração nossa, 
2022). 

 

 
 
 

Ilustração 31 - Versão imagótipo (Ilustração nossa, 2022). 

 
 
 

O logótipo é composto por dois elementos, o logótipo (fonte corporativa com o nome) e 

o imagótipo128. No logótipo foi adotada a fonte Barlow em versão ExtraLight e respetiva 

família. Relativamente ao imagótipo, é constituído por dois componentes fundamentais: 

o balão que remete diretamente para a noção de comunicação em banda desenhada 

(característica e função principal da nossa  APP) e o elemento das mãos como clara 

referência à LG e os seus respetivos gestos (Ilustração 31). A repetição ou arrastamento 

visual das mãos traduz movimento e representa em LG a palavra “Olá”. Este gesto foi 

selecionado por ser universal e do conhecimento de grande parte da sociedade, sendo 

utilizado quer por surdos quer por ouvintes. Para afinar e reforçar a associação do 

logótipo com o imagótipo alinhou-se o balão de comunicação com a palavra “talk” por 

serem dois elementos correspondentes à comunicação. 

Em situações onde não seja possível inserir toda marca (e.g. no ícone da Google Play 

ou na APP Store), optar-se-á pela versão com o imagótipo (Ilustração 32). As utilizações 

das diferentes versões da APP devem ser geridas de acordo com o espaço 

disponibilizado e com a estratégia conforme o seu manual de normas. 

 
127 Ainda segundo o mesmo autor “Brand Identity is tangible and appelas to the senses. You can see it, 
touch it, hold it, hear it, watch it move [...] fuels recognition, amplifies differentiation, and makes big ideas 
and meaning accessible [...] takes disparate elements and unifies them into whole systems” (Wheeler, 2013, 
p. 4). 
“A identidade da marca é tangível e apela aos sentidos. É algo que tu podes ver, tocar, segurar, ouvir, 
observar como se move [...] incentiva o reconhecimento, amplifica a diferenciação e cria grandes ideias e 
significado acessível [...] leva diferentes elementos e os unifica em sistemas inteiros” (Tradução nossa). 
128 Adoptámos a notação proposta por Noberto Chaves para o conceito de imagótipo como sendo 
“imágenes-imagotipos- pueden adoptar características muy diversas, pues su único requisito genérico es 
su memorabilidad y capacidade de diferenciación respecto del resto” (Chaves, 2010, p. 51). 
“As imagens podem adotar características muito diversas, porque o seu único requisito genérico é a 
memorização e a capacidade de se diferenciar das demais” (Tradução nossa). 
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Importa referir que toda a identidade da marca Move to talk, independentemente da 

estratégia ou a sua aplicação, deverá ser uniforme e coerente, utilizando os mesmos 

elementos representativos (tipografia, forma e cores) (Ilustração 32). Desta forma 

demonstramos uma marca equilibrada, sólida, garantindo coerência projectual entre 

produto, experiência e serviço. 

 
Ilustração 32 - Mockups exemplificativas da aplicação da marca Move to talk (Ilustração nossa, 2022).   

 
Tenciona-se a partir da estratégia de comunicação que os elementos para divulgação 

do projeto sejam inseridos em contextos acessíveis e de proximidade com o futuro 

usuário. A título de exemplo, que esteja vocacionado para as associações relacionadas 

com a comunidade surda. 

Para o desenvolvimento do planeamento estratégico da marca Move to Talk, seguimos 

as metodologias de Design “Delft Design Guide: Design Strategies and Methods”129. A 

análise SWOT130, que desenvolveremos abaixo, auxilia não só a parametrizar uma 

estratégia de comunicação, como entender os pontos fortes e as limitações da nossa 

proposta. Esta análise foi efetuada tanto para a APP para smartphones, como a sua 

extensão em smartwatch, a partir do ambiente externo131 e do interno132. 

 
129 Compilação ou súmula de metodologias de design servir como um guia para 70 boas práticas de design, 
desenvolvidas em Delft, mas que grande parte utiliza mundialmente (BIS Publishers, 2022). 
130 Desenvolvida por Albert Humphrey (1936-2005) nas décadas de sessenta / setenta, a “SWOT Analysis 
is a method that helps you to systematically analyse the strategic position of a company's business and to 
develop a strategic marketing plan” (Boeijen et al., 2014, p. 73). 
“A análise SWOT é um método que auxilia a sistematicamente e posicionamento estratégico dos negócios 
de uma empresa e o desenvolvimento de uma estratégia de marketing” (Tradução nossa). 
Como a análise SWOT foram desenvolvidos também o storyboard (Apêndice C) e o algoritmo (Apêndice 
D).  
131 Ajuda a entender tanto o mercado como a concorrência e os seus serviços, permite ainda identificar as 
ameaças reais e oportunidades de uma empresa (Boeijen et al., 2014, p. 73). 
132 Ajuda a perceber quais são os elementos fortes e fracos da empresa em confronto com a concorrência 
(Boeijen et al., 2014, p. 73). 
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Análise SWOT da APP para smartphones: 
 
Ambiente interno: 
 
- Forças133: 

• Agiliza a comunicação entre ouvintes e surdos ou surdos que comuniquem com 

diferentes línguas gestuais; 

• Disponibiliza, mais de onze LG’s para a tradução; 

• Tradução representada através de um avatar / personagem, disponível no 

género masculino e feminino; 

• Identifica e traduz em três media: áudios, textos e vídeos gravados a partir da 

própria APP; 

• Traduz movimentos em modo online e dactilologia no modo offline; 

• Oferece funcionalidades que vão de encontro às necessidades do público-alvo, 

nomeadamente: alfabeto, dicionário, notícias, aulas, vídeos entre outros; 

• Destinada simultaneamente a ouvintes e/ou surdos; 

• Interface gráfica homogénea, explícita e sintética; 

• Facilidade de usabilidade com ações diretas e intuitivas; 

• Disponível em plataforma iOS (Apple Inc.) e Android (Google Play); 

• Integra vários conceitos presentes no mercado e melhora as suas limitações; 

• Permite sincronizar um smartwatch por forma a agilizar o problema da captação 

e identificação de sons perigosos ao redor de um indivíduo surdo (permitindo 

atuar noutra área para além da comunicação). 

 

 

 

 
133 Elementos do projeto que possibilitam vantagens em confronto com a concorrência e oferecem um 
prestígio positivo. 
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- Fraquezas134: 

• Sem acesso à internet algumas funcionalidades passam a ser apresentadas com 

em modo offline, não podendo disponibilizar a sua melhor versão; 

• Sem internet, o software não consegue aceder à inteligência artificial para 

representar a tradução por movimentos gestuais, apresentando em dactilologia; 

• Dependência de um smartphone ou tablet para descarregar e usufruir da APP; 

• Dependência da colaboração com a empresa Google. 

 
Ambiente Externo:  
 

- Oportunidades135: 

• Disponibiliza aulas e vídeos de aprendizagem às inúmeras LG’s; 

• Possuí um sistema de gamificação para estimular o utilizador a utilizar a APP 

frequentemente;  

• Alerta e sensibiliza para os problemas relacionados com a comunidade surda; 

• Faculta notícias atualizadas sobre campanhas / eventos / reuniões ou 

acontecimentos relacionados com a comunidade surda; 

• Gratuita, sem necessidade de efetuar pagamentos adicionais para usufruir de 

funcionalidades extras ou mais relevantes; 

• Possibilidade de inserir novos idiomas de LG’s para tradução, através de 

atualização; 

• Possibilita qualquer melhoria através de atualizações facilmente executadas. 

 

- Ameaças136: 

• Concorrência forte e premiada, como exemplo mencionamos a APP Hand Talk. 

 
134 Aspetos do projeto que demonstram inferioridade em confronto com a concorrência, sendo menos 
positivo. 
135 Elementos positivos que podem oferecer oportunidades importantes ao projeto. 
136 Elementos negativos que podem ser prejudiciais para o projeto constituindo uma influência negativa. 
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6.1.3. FICHA DE APRESENTAÇÃO  

A ficha de apresentação da APP pretende descrever todo o conceito por trás da marca, 

o nome, o léxico visual, os seus componentes e os objetivos. Para o desenvolvimento 

desta ficha tivemos por base os conceitos apresentados por Aaroon Walter no livro 

“Designing for Emotion” apud Claúdia Manso137. 

- Nome:  Move to talk. 

- Visão global: Permite melhorar a comunicação entre surdos e ouvintes; comunicação 

e o uso de diferentes LG; detalhes sobre a caracterização de cada LG; Partilha de 

notícias; interação em grupos; jogos; vídeos; aulas; informações adicionais como 

dicionários, alfabetos, e expressões utlizadas frequentemente. 

- Características gerais: Comunicativa; direta; intuitiva; moderna; séria; funcional; 

segura; interativa. 

- Traços: Comunicativa; social; informativa, pedagógica; recompensadora. 

 
- Elementos Visuais: 
 
i - Cores: No que concerne as cores, optou-se por escolher uma cor predominante 

(azul), e três gradações entre branco, cinzento e preto (Ilustração 33). 

 
Ilustração 33 - Representação da paleta de cores utilizada na aplicação (Ilustração nossa, 2022). 

 
137 Vide MANSO, Cláudia (2020) - Projeto VIA: design e uma APP para registo e mapeamento de arte 
urbana em Lisboa. [Em linha]. Lisboa: Universidade Lusíada de Lisboa. Dissertação de Mestrado em 
Design. Disponível em WWW:<URL: http://repositorio.ulusiada.pt/handle/11067/5546>. 

http://repositorio.ulusiada.pt/handle/11067/5546
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A cor azul é predominantemente utilizada como elemento de destaque, não só na 

própria marca, como na APP e em toda a Identidade Visual.  

Apesar de não existir uma cor associada aos surdos, foi elaborado um levantamento 

sobre quais as cores que as associações ou instituições diretamente relacionadas com 

esta comunidade mais utilizam.  Através desta análise foi possível compreender que 

esta é a cor predominante e maioritariamente presente é o azul - União Europeia de 

Surdos (EUD), Associação de surdos do Porto (ASP), Associação de surdos do 

concelho de Almada (ASCA), Associação de surdos do concelho de Seixal (ASCS), 

entre outras. Segue-se assim a tendência de lógica preceptiva do grupo. Na ilustração 

34, apresentamos um Mood board138 simplificado com exemplos do que mencionámos. 

 
 

Ilustração 34 – Mood board dos logótipos das Instituições e Associações ligadas à comunidade surda (A.a.V.v. composição do autor, 
2022). 

 
De modo a manter esta coerência, selecionamos uma tonalidade de azul-escuro, 

proporcionando assim um forte contraste entre o balão de comunicação e o movimento 

das mãos. Este contraste permite uma boa legibilidade. Verifica-se ainda, uma relação 

sígnico hierárquica entre a cor azul-escura e o preto utilizados no logótipo.  

Na APP, o azul será utilizado essencialmente nos elementos de destaque que compõem 

o layout, como menus, pictogramas, botões de ação direta e em alguns fundos inseridos, 

e.g. no menu do smartwatch e no OnBoarding139 (Ilustração 35). Com a inserção desta 

 
138 “An arrangement of images, materials, pieces of text, etc. intended to evoke or project a particular style 
or concept” (Oxford University Press, 2022d)  Neste caso, o nosso moodboard é simplificado contendo 
apenas os logótipos das instituições, associações ou elementos ligados à comunidade surda. 
“Um arranjo de imagens, materiais, pedaços de texto, entre outros, destinados a evocar ou projetar um 
estilo ou conceito particular” (Tradução nossa). 
139 “An optional OnBoarding experience that’s fast, fun, and educational can help people get the most from 
your app without getting in their way” (Apple, 2022g). 
“Uma experiência de integração opcional, rápida, divertida e educativa que pode ajudar as pessoas a 
aproveitar ao máximo a sua APP sem atrapalhar” (Tradução nossa). 
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cor nos elementos acima descritos, levamos o utilizador a associar cada vez mais a cor 

azul-escura à nossa marca e projeto. O branco, o cinzento e o preto funcionam como 

cores secundárias. 

      
Ilustração 35 - Representação do layout da aplicação Move to talk (Ilustração nossa, 2022). 

 
O cinzento foi inserido como auxílio ao azul na relação figura / fundo dos botões com 

ações secundárias ou temporariamente desativadas (Ilustração 35). Desta forma 

conseguimos não só hierarquizar as diferentes ações como permitir que o utilizador 

navegue mais intuitivamente. 

A cor branca foi escolhida por oferecer contraste e leitura ao conteúdo, seja em 

elementos de fundo como nos textos, ícones ou pictogramas, essencialmente quando a 

cor azul-escuro for predominante (Ilustração 35). Isto permitirá que em toda a APP 

sejam melhorados os índices de visibilidade / legibilidade e reduzir ao mínimo o ruído 

visual que uma paleta satura e mais cromática provocaria no interface. 

Por último, o preto é adotado na restante tipografia, onde não seja possível utilizar o 

branco ou nos elementos estruturais que compõem a APP como ícones ou pictogramas 

(Ilustração 35). Esta só será utilizada quando a cor de fundo for clara (como o branco 

ou o cinzento), de modo a garantir um bom contraste. Para além disso, o preto é utilizado 
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em alguns elementos originais que constituem o layout da Google e Apple como o 

notch140 ou a barra de ferramentas, e foi logicamente adotado pelo nosso protótipo. 

É importante salientar que a cor de texto inserido quer na barra de navegação, como na 

área segura, varia de acordo com a cor de fundo, nomeadamente em elementos gráficos 

como os botões. Temos assim como principal fator a legibilidade do conteúdo escrito e 

o contraste na relação figura / fundo.  

ii - Tipografia: Apesar de tanto o sistema operativo Android selecionado para o 

desenvolvimento do protótipo, como o sistema iOS terem uma fonte nativa especifica 

(Android – Roboto / iOS – San Francisco Pro Display), nada nos impede que se 

selecione uma fonte alternativa. Para manter a coerência em todo o projeto optámos por 

utilizar a mesma fonte adotada na marca Move to talk, a Barlow141 (Extra-Light, Regular, 

Semi-Bold e Bold) (Ilustração 36). A mesma será usada igualmente para todo o 

Branding. Tratando-se de uma tipografia ligeiramente curvilínea, contemporânea, sem 

serifa, funcional e legível, a família Barlow oferece treze versões diferentes, 

proporcionando um bom leque de escolha consoante as necessidades ou organização 

da informação.  

Organizámos ainda toda a informação inserida na APP a partir da adoção das diferentes 

opções desta tipografia. 

 
140 “[…] refers to a smartphone screen that features an irregular shape due to a cutout on one of the device’s 
edges (usually the uppermost one) rather that a regular, rectangular screen” (Bayley e Halliday, 2022). 
“[…] refere-se à tela de um smartphone que apresenta um formato irregular devido ao recorte numa das 
margens do dispositivo (geralmente a superior) em vez de uma tela retângular, regular” (Tradução nossa). 
141 Criada por Jeremy Tribby, designer formado em artes pela UC Berkeley. “[…] creator of the Arthouse 
family of typefaces for NBCUniversal […] also created Barlow, a straight-sided titling font family for Google 
Fonts, where it has been served over the web 100 billion times […] works as a design technologist at Plaid 
[…] (Tribby, 2011). 
Obtivemos esta fonte através do website “Google Fonts”, onde se descreve: “Barlow is a slightly rounded, 
low-contrast, grotesk type family. Drawing from the visual style of the California public, Barlow shares 
qualities with the state's car plates, highway signs, busses, and trains” (Google, 2018). 
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Ilustração 36 - Representação da família tipográfica Barlow utilizada na aplicação (Ilustração nossa, 2022). 

 
iii – Grafismo (notas gerais): O grafismo do Interface será de desenvolvimento estático 

bidimensional no que concerne a elementos como botões, ícones, pictogramas e 

conteúdo textual, mas também tridimensionalmente no que diz respeito ao avatar / 

personagem, à animação, às ilustrações e imagens.  

Deverão ser sempre utilizados elementos coerentes, como a mesma tipografia, cores e 

imagem, quer na marca como na sua identidade visual, aumentando a experiência de 

interface como um todo homogéneo. O grafismo será sintético, funcional, percetível, 

moderno, diferenciado, amigável, fiável, entre outras características que contribuem 

para uma boa estratégia de comunicação.  

No que diz respeito ao grafismo das ilustrações para a animação, será curvo, dentro da 

mesma paleta, simples, mas intuitivo, de fácil compreensão e memorização. A ideia 

passa por apostar apenas nos elementos essenciais para demonstrar como a palavra é 

representada em LG. Importa salientar que as duas ilustrações correspondentes à 

animação serão o mais semelhante possível, para transmitir a ideia de que a animação 

da mão (dactilologia) faz parte do avatar / personagem usado para representar o 

conteúdo em movimentos gestuais (Ilustração 37). 
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Ilustração 37 - Representação do grafismo das animações em modo gestual e datilográfico, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022).     

  

iv – Métodos de gamificação: Por forma a incentivar os utilizadores a usufruir 

regularmente da APP será usado um processo de gamificação que auxilie a 

memorização dos componentes linguísticos da LG. Apresentamos quatro opções de 

“jogos” com o respetivo sistema de gamificação imediata, onde pretendemos alcançar 

uma componente didática através do aumento do interesse pelo uso da APP. A 

gamificação, numa percentagem não muito agressiva, está presente apenas na 

atribuição de pontos como recompensa, única e exclusivamente virtual, evoluindo 

consoante a etapa concluída. Dado que o foco da APP não é somente a gamificação, o 

somatório de pontos atribui somente um nível de ranking básico que potencie a 

competitividade saudável entre os utilizadores. 

6.1.4. ARQUITETURA E ELEMENTOS 

Apesar de ser disponibilizada nas duas plataformas mais comuns para smartphone, 

(Android e iOS) por uma questão operativa decidiu optar-se pela primeira para o 

desenvolvimento, testagem e validação do protótipo. Tornou-se importante selecionar 
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um programa correto, o Adobe Xd142 pois não só disponibiliza vários templates143 de 

dispositivos predefinidos, como possuí a opção de os criar conforme as necessidades.  

Visto que o programa não aparenta disponibilizar o tamanho exato do ecrã144 do 

dispositivo para testes145, optámos por selecionar um protótipo personalizado, com uma 

resolução de 2400x1080 (342x759px) de 6,67 polegadas, e atualizado com o sistema 

MIUI 12146 (Ilustração 38). 

 

 
Ilustração 38 - Descrição do dispositivo utilizado para o protótipo (Ilustração nossa, 2022). 

É importante salientar que o modelo selecionado (Xiaomi Redmi note 9 Pro) possuí as 

mesmas dimensões em polegadas que diversos modelos de smartphones, de ambas 

plataformas147. Como mencionado anteriormente, utilizaremos o software Adobe Xd, por 

ser complexo, possuir diversos templates, animações e ainda disponibilizar uma 

biblioteca de UI148 de forma gratuita. Apesar do software assegurar que redimensiona o 

Interface para qualquer resolução de ecrã, por precaução preferimos utilizar um modelo 

com a mesma resolução. Desta forma garantimos que nada será deformado e que 

advenham distorções do próprio layout. 

 
142 Ferramenta de design acessível a um iniciado e que permite desenvolver protótipos realistas. Está 
disponível para sistemas iOS e Windows (Rae, 2020). Esta disponibiliza modelos de ecrã prontos a serem 
utilizados, compatíveis com smartphones, smartwatches, sites e publicações de redes sociais. 
143 “[…] Something that serves as a model for others to copy; A preset format for a document or file” (Oxford 
University Press, 2022e). 
“Algo que serve de modelo para outros copiarem; Um formato predefinido para um documento ou ficheiro” 
(Tradução nossa). 
144 Apesar de o programa disponibilizar cerca de nove suportes para dispositivos móveis, nenhum deles 
possui o tamanho exato do dispositivo para testes, sendo necessário criar um. 
145 Para testar a APP será utilizado o smartphone do autor, modelo Xiaomi Redmi Note 9 Pro com um ecrã 
de 6,67 polegadas.  
146 Sistema operativo criado pela empresa Xiaomi e instalado em todos os seus smartphones e lançada a 
27 de abril de 2020 num evento organizado na China (Mehta, 2020). 
147 Dentro da plataforma Android com 6,67 polegadas estão incluídas diversas marcas e modelos cada vez 
mais adquiridas (os) como: Xiaomi Poco X3 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 11i, Huawei P Smart 
Plus 2021, Samsung A70, Samsung Galaxy S20 Plus. 
148 Através das plataformas da Adobe, é possível adquirir um kit de elementos UI para a construção de 
interfaces, tanto para Android como para iOS. Ambos os downloads são gratuitos, completos e o kit 
apresenta todos os elementos de forma similar aos encontrados nos dispositivos para venda, sendo, 
portanto, uma mais-valia. Ao utilizar estas bibliotecas estaremos a ser coerentes e a fornecer ao utilizador 
um sistema com o qual está familiarizado. 
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Na ilustração 39, indicamos alguns exemplos de smartphones com a mesma resolução 

que o selecionado. 

 
Ilustração 39 - Descrição dos dispositivos Android compatíveis com 6,67 polegadas (Ilustração nossa, 2022). 

 
Ao longo do desenvolvimento do protótipo seguiremos as diretrizes e condicionamentos 

impostos pela Google e Apple Inc., consultadas através das suas plataformas, para 

garantir que construímos Interfaces de forma válida, disponibilizando uma experiência 

positiva e coerente ao utilizador. Respeitaremos todo o layout adotado há vários anos 

por ambas as empresas, mas daremos especial enfoque aos seus quatro elementos 

construtivos: a área segura149, as margens de segurança150, a área de toque151 e a 

grelha construtiva152.  

Dado que o Xiaomi Redmi Note 9 Pro é um smartphone com um ecrã consideravelmente 

grande, é normal que a área segura seja proporcionalmente maior que os smartphones 

de versões anteriores. De acordo com o Google, um smartphone que tenha até 599 dp, 

 
149 Área onde é seguro inserir a informação sem que esta seja distorcida ou se misture com outros 
elementos. “The safe area also defines the area within a view that isn’t covered by a navigation bar, tab bar, 
toolbar, or other views” (Apple, 2022a). 
“A área segura define a área dentro de uma vista que não é coberta por uma barra de navegação, barra de 
separador, barra de ferramentas ou outras vistas” (Tradução nossa). 
150 Referem-se às áreas onde é aconselhável inserir o conteúdo, sendo aplicada uma margem vertical 
esquerda e direita. Por norma os valores são alterados consoante os diferentes ecrãs, sendo que ecrãs 
maiores implicam margens de segurança maiores (Google, 2021c).  
151 Área com as dimensões mínimas definidas e aconselháveis para o toque “To balance information density 
and usability, touch targets should be at least 48 x 48 dp with at least 8dp of space between targets.” 
(Google, 2021c). 
“Para equilibrar a densidade de informação e a usabilidade, os alvos tácteis devem ter pelo menos 48 x 48 
dp com pelo menos 8 dp de espaço entre alvos” (Tradução nossa). 
152 “[…] responsive layout grid adapts to screen size and orientation, ensuring consistency across layouts 
[…] is made up of three elements: columns, gutters, and margins” (Google, 2021b). 
“[…] a grade de layout reativa adapta-se ao tamanho e orientação da tela, garantindo consistência entre os 
layouts […] é composta por três elementos: colunas, calhas e margens” (Tradução nossa). 
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possui uma margem de segurança de 16 dp/pt para conseguir garantir um bom 

espaçamento, enquadramento e a leitura da informação (Ilustração 41) (Google, 2021b). 

 
Ilustração 40 - Representação das margens de segurança e área segura recomendadas pela Google (Google, 2021b). 

 
Em relação à área de toque, apesar da Apple recomendar uma área mínima de 44 x 44 

pts, por desenvolvermos o protótipo em Android, seguiremos a área de toque da Google 

que sugere que seja cerca de 48 x 48 dp (Ilustração 40) (Google, 2021c).  

 
Ilustração 41 - Representação de dimensões da área de toque recomendadas pela Google (Google, 2021c). 

 
Tendo em conta que todo o projeto tem por base a inclusividade e acessibilidade é 

fundamental que a área de toque seja grande o suficiente e o conteúdo bastante visível. 

Desta forma, asseguramos não só que os elementos são legíveis e acessíveis como a 

ação do toque seja realizada com sucesso, evitando que o utilizador tenha de repetir a 

ação. 

Com o intuito de organizar os diversos elementos, ambas as marcas responsáveis pelos 

dois sistemas operativos aconselham o uso de uma grelha de construção com cerca de 

8 x 8 dp/pt153 (Google, 2021c). Será com base nessa permissão que iremos inserir e 

compor elementos gráficos como, ilustrações, símbolos, imagens, botões, vídeos, entre 

 
153 Independentemente do dispositivo (tablet, computador ou smartphone) todos os elementos devem estar 
de acordo com esta grelha quadrada (Google, 2021c). 
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outros. No que concerne estes elementos, todos deverão dispor das dimensões154 

recomendadas e ter um padding155 de pelo menos 24 dp, tanto na vertical como na 

horizontal (Google, 2021c).  Na ilustração 42, podemos observar a representação da 

grelha de construção com as medidas aconselhadas e os elementos nativos156 

correspondentes ao dispositivo selecionado. 

 
Ilustração 42 - Representação da grelha de construção aconselhada pela Google (Ilustração nossa, 2022). 

 
De notar ainda que as ações que o utilizador realizará ao navegar na nossa APP, serão 

o Tap157, Scroll158 na vertical, Drag159 para a esquerda, direita e cima ou baixo, Pan160,  

 
154 As dimensões variam consoante o elemento que se pretende apresentar. No que toca aos elementos 
principais, a Google recomenda que para a barra de notificações sejam aplicado 24 dp e para a barra de 
aplicativos (menu de navegação) cerca de pelo menos 56 dp (Google, 2021c). 
155 De acordo com a Google, o “padding” é um dos três elementos que compõem um conjunto de regras 
conhecido por método de espaçamento, sendo constituído por: espaçamento, dimensões e alinhamento. 
Este termo refere-se ao espaço utilizado entre elementos que compõem a interface, contribuindo para a 
sua boa organização. Este espaçamento tem que ser coerente, sendo recomendado que se use pelo menos 
24 dp, em ambas as direções (Google, 2021c).  
156 Como nativos consideram-se os elementos naturais desenvolvidos para navegar no smartphone. O 
utilizador pode escolher navegar através dos gestos ou de botões. Na figura 43, é apresentada a versão de 
navegação por gestos também designado por gestos de deslizamento, onde invés de botões aparece 
apenas a barra de navegação. Estes elementos foram retirados do kit iOS disponibilizado pela Apple no 
site https://developer.apple.com/design/resources/.  
157 “[…] allow users to interact with elements and access additional functionality” (Google, 2021d). 
“[…] permitem que os usuários interajam com elementos e acessem a funcionalidades adicionais” 
(Tradução nossa). 
158  “[…] scroll vertically throught content in a list” (Google, 201d). 
“[…] ação de rolar verticalmente pelos conteúdos de uma lista” (Tradução nossa). 
159 “Users can slide surfaces to bring them into and out of view” (Google, 2021d). 
“OS usuários podem deslizar as superfícies para trazê-las para dentro e fora de vista” (Tradução nossa). 
160 “Panning allows users to move expansive surfaces in any direction” (Google, 2021d). 
“Panning permite que os utilizadores movam superfícies expansivas em qualquer direção” (Tradução 
nossa). 
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Zoom in e Zoom Out161. Estas são ações162 familiares ao utilizador no uso de outras 

aplicações, o que auxilia o manuseamento e navegação do Move to talk. 

6.2. DISPOSITIVO DE PULSO 

A extensão para smartwatches será utilizada para atenuar o problema da captação dos 

sons em redor do indivíduo surdo, possibilitando uma melhoria substancial para a sua 

própria segurança. Neste ponto, serão inicialmente descritas todas as informações 

correspondente à APP, expondo os fatores técnicos que possibilitam o seu 

funcionamento e a estratégia de comunicação utilizada. Finalizamos referindo a lista de 

sons presente na APP e disponíveis para captação, e a arquitetura e os elementos 

gráficos de construção necessários para a criação do modelo.  

Esta extensão da APP está relacionada acima de tudo com a área da comunicação, 

existindo uma transmissão de informação e relação entre o objeto e o utilizador, sendo 

fundamental que seja bem-sucedida. Esta é fulcral para o projeto, pois sem boa 

comunicação e sem a sua compreensão, o indivíduo não será capaz de entender qual 

o som perigoso detetado.  

6.2.1. FATORES TÉCNICOS DO DISPOSITIVO 

Relativamente ao dispositivo, uma vez que se pretende igualmente fornecer uma 

variante da APP para um smartwatch, será uma mais-valia para nós, continuar a utilizar 

o sistema EMUI pois a Xiaomi já possui vários modelos de relógios inteligentes. O 

smartwatch selecionado para o desenvolvimento do protótipo foi o Xiaomi Mi Watch 163 

com ecrã de 1,78 polegadas. A utilização sincronizada entre os sistemas utilizados nos 

smartphones e smartwatches tem vindo a oferecer várias funcionalidades interessantes, 

conseguindo que o mundo dos smartwatches se expanda cada vez mais. Duas das mais 

 
161 “[…] make the image of something or someone appear much larger and nearer, or much smaller and 
further away” (Cambridge University Press, 2022c). 
“[…] fazer com que a imagem de algo ou alguém pareça muito maior e mais próxima, ou muito menor e 
mais distante” (Tradução nossa). 
162 Importa referir ainda que todas estas ações foram inseridas e estruturadas consoante as regras da 
Google, consultadas no site “Material Design”. 
163 Smartwatch desenvolvido pela empresa Xiaomi, disponível para Android e iOS. Possuí diversas 
funcionalidades como: Bluetooth; Wi-fi, atender e receber chamadas ou notificações; medição da saturação 
de oxigénio no sangue, do stress e do PAI; monitoramento de frequência cardíaca e da qualidade do sono; 
comunicação com o assistente de voz da Xiaomi; armazenamento e reprodução de música; resistência à 
água; wifi; Bluetooth; GPS, capacidade de descarregar aplicações; NFC para realizar pagamentos, entre 
outros (Xiaomi Global Community, 2022). 
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recentes funcionalidades inseridas nestes dispositivos, e que serviu de referência para 

o nosso projeto, foi a APP “Ruído”164 e o AssistiveTouch165 (Ilustração 43). A primeira, 

disponível apenas para os dispositivos recentes Apple Watch166, permite que o utilizador 

controle a sua saúde auditiva. Já o segundo, possibilita que o utilizador navegue e 

controle o seu smartwatch através dos gestos da mão, evitando o contacto direto no 

ecrã. Apesar de ambas as funcionalidades serem inovadoras e recentemente 

adicionadas, funcionam apenas com recurso ao sistema (iOS), não sendo possível 

utilizadores com dispositivos Android tirarem proveito das mesmas. Tendo em conta 

esta limitação, é fundamental que a vertente da APP seja também disponibilizada nos 

dois sistemas de forma a abranger ao máximo o nosso público-alvo (não obstante o 

nosso protótipo ser testado apenas no Android). 

 
Ilustração 43 - Representação da aplicação "Ruído" e "Assistive Touch” do Apple Watch (Apple, 2022b; Apple, 2022c). 

 
De forma a garantir o bom funcionamento da extensão da APP é necessário tirar o 

máximo partido de alguns elementos inseridos de raiz no dispositivo. De entre os vários 

recursos físicos e virtuais destacamos: o ecrã e a iluminação com o intuito de alertar 

 
164 Segundo os dados inseridos no site da Apple Inc., o utilizador “[…] pode ativar as notificações desta app 
para receber um aviso quando o Apple Watch identificar níveis de som prejudiciais para a audição no 
ambiente” (Apple, 2022b). Esta função é disponibilizada graças à presença do microfone no smartwatch, 
sem este elemento não seria possível captar os níveis de som. 
165 O AssistiveTouch é um recurso recentemente adicionado aos smartwatches desenvolvidos pela Apple. 
Segundo a mesma, o utilizador pode utilizar este recurso porque “O AssistiveTouch ajuda a utilizar o Apple 
Watch, se tiver dificuldade em tocar no ecrã ou premir os botões. Os sensores de movimento integrados no 
Apple Watch podem ajudar a atender chamadas, controlar um cursor no ecrã e abrir um menu de ações, 
tudo através de gestos com a mão” (Apple, 2022c). Até ao momento, foram disponibilizados quatro gestos 
que o utilizador deverá aprender para conseguir navegar no smartwatch a partir desta funcionalidade. 
166 Dispositivo de pulso criado pela Apple Inc, disponibiliza diversas funcionalidades, destacando-se a 
capacidade de a partir do iPhone descarregar inúmeras APPs para serem usadas no Apple Watch. Por 
exemplo, APPs de serviços Take Away, Fitness, multimédia (música), entre outros. O smartwatch permite 
ainda: efetuar chamadas, receber e responder a mensagens; oferece uma descrição detalhada na prática 
de exercícios físicos para melhorar a sua saúde; GPS; monitorizar o sono e os batimentos cardíacos; utilizar 
o microfone e o altifalante; pagamentos com o relógio; utilizar a memória interna para ouvir música entre 
outras (Apple, 2022d). 
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visualmente o indivíduo, a vibração como alerta sensorial e o microfone e altifalante para 

conseguir capturar o som ao redor do indivíduo. 

Apresentamos na ilustração 44, uma lista de ações e sons que serão disponibilizados 

na extensão da APP, e que se encontram organizados em três grandes grupos por 

relevância crescente (importante, pouco urgente e urgente). A hierarquização das 

categorias possibilita que o utilizador selecione os que para si são mais importantes. 

Esta seleção terá posteriormente impacto no modo como o alerta será dado ao 

utilizador, sendo que cada categoria possuirá alertas distintos. 

 
Ilustração 44 - Representação das listas de ações / sons disponíveis na aplicação (Ilustração nossa, 2022). 

 
O objetivo desta organização é que o utilizador possa escolher quais os sons mais 

relevantes e em quais pretende ativar avisos no dispositivo de pulso. Para tornar esta 

alteração fácil e intuitiva, a mesma poderá ser efetuada tanto na APP Move to Talk, 

descarregada para um smartphone, como na sua extensão para smartwatches. Tendo 

em consideração que o utilizador pode não ter por perto do seu smartphone, 

considerámos que esta ação possa ser efetuada em ambos os objetos.  

A lista será, portanto, dividida em dois tipos de sons, os nativos predefinidos e os sons 

personalizados. Os primeiros, como o nome sugere, estão predefinidos por defeito, pois 

consideramos sons indispensáveis à segurança. Nestes, o utilizador não poderá ativar 

ou não os sons pois serão sempre automaticamente captados, independentemente da 

vontade do usuário. Estes serão sempre apresentados com a cor vermelha de perigo 
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iminente, pois englobam os mais perigosos, como aproximação de veículos ou alarmes 

contra incêndios (Ilustração 44). Os segundos designados por sons personalizados, 

correspondem aos que o utilizador pode acrescentar ou não à sua lista. Uma vez que 

estes pertencem às categorias menos urgentes ou importantes, serão apresentados 

comum a cor laranja ou amarela, e deixamos ao critério do utilizador escolher adicionar 

à sua lista ou não. A título de exemplo, poderão adicionar ou não o choro de um bebé, 

o toque da sua campainha de casa ou o toque do seu telefone fixo (Ilustração 44). 

Importa salientar que, embora os sons que o utilizador deseje identificar estejam 

presentes numa lista fornecida, poderá existir um limite de acordo com os requisitos do 

sistema. A par disto, através das sugestões apresentados por eles na APP Move to Talk, 

poderão ser adicionados mais a esta lista. Para além disso, o utilizador poderá através 

da APP, gravar algum som que queira ser alertado. 

6.2.2. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DO DISPOSITIVO 

Sendo o projeto Move to Talk constituído por uma APP para smartphones e sua 

extensão para smartwatches, a estratégia de comunicação descrita no capítulo “6.1.2. 

Estratégia de comunicação”, aplicar-se-á de um modo corrente entre ambos. Concluída 

a análise SWOT, na qual analisámos a APP para smartphone podemos transitar para a 

segunda fase. Esta com igual propósito de identificar quais os pontos fortes e fracos, 

centra-se agora na extensão da APP para smartwatches.  

Análise SWOT à extensão da APP para smartwatch: 
 
Ambiente interno: 
 
Forças:  
 

• Adapta-se a um dispositivo existente (smartwatch), não sendo necessário 

desenvolver um dedicado, nem obrigar o utilizador a obter acessórios; 

• Identifica e alerta para 9 sons de segurança importantes; 

• Através da APP ou do smartwatch é possível selecionar os sons a identificar e a 

respetiva vibração; 



Incomunicado: Design de um sistema de comunicação para a surdez e/ou mudez. 

Natacha Eliana Santos Pereira   149 

• Disponibiliza dois tipos de vibrações customizáveis consoante a gravidade do 

aviso; 

• Disponível para plataformas iOS e Android; 

• Possui conexão via Bluetooth entre o smartphone e o smartwatch aumentando 

o nível de interação e funcionalidades; 

• Acessível para todos os smartwatches que suportem aplicações a partir do 

Google Play e da APP Store. 

 

Fraquezas: 
 

• Destinada apenas a indivíduos surdos, não sendo utilizada pelos ouvintes; 

• Atualmente é apenas um modelo, não sendo possível realizar a sua 

programação e posteriormente a sua testagem; 

• Limite da identificação / captação dos sons consoante o software a utilizar. 

 

Ambiente externo: 

 

Oportunidades: 

• A variedade de sons associáveis, dota o sistema com capacidade de expansão 

para atualizações, fornecendo conteúdos novos e / ou melhorados; 

• Através da APP no smartphone, disponibiliza-se a opção para introduzir novos 

sons; 

• Acompanhando-o 24h por dia como extensão corporal permite melhorar a 

qualidade de vida e de segurança do utilizador a tempo inteiro.  

 

Ameaças:  

• Dependência de um smartwatch, especialmente capaz de descarregar 

aplicações do Google Play ou da APP Store ou outra plataforma; 

• Dependência de um smartwatch que possua os recursos físicos e virtuais 

descritos: altifalante, microfone, ecrã, sensores de vibração, entre outros. 
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Encerramos este subcapítulo salientando a relevância desta análise como um contributo 

real ao desenvolvimento desta extensão para smartwatch. Esta será uma mais-valia na 

valorização da melhoria da integridade física e da qualidade de vida no dia a dia de um 

surdo. De todas as forças identificadas, a mais relevante parece ser a identificação dos 

sons e a sua customização, quer na elaboração de listas ou na associação dos alertas 

a níveis de vibração e iluminação. Apesar de só estarem disponíveis dois modos de 

vibração - longo e curto repetitivo – não deixa de ser uma mais-valia do projeto. Como 

limitação, salientamos duas: a impossibilidade da APP (smartwatch) atingir um campo 

mais vasto de utilizadores fora da comunidade de surdos; e o facto de não nos ser 

possível arranjar um smartwatch que descarregue APPs para testar esta extensão.  

O desenvolvimento desta análise, a construção do layout e a possibilidade de 

atualizações (que falaremos mais adiante) ao longo de todo o projeto, possibilita-nos 

aferir e melhorar fraquezas identificadas e garantir uma solução mais bem-sucedida. 

6.2.3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DO DISPOSITIVO 

O programa que utilizaremos como suporte ao desenvolvimento do protótipo da APP 

para smartwatch será o mesmo que utilizámos para a própria APP Move to Talk, ou 

seja, o Adobe Xd. Uma vez que o programa disponibiliza opções de protótipo para 

smartwatch167, faz sentido que se continue a utilizá-lo, em nome da coerência e da 

economia de recursos. Para além disto, o programa disponibiliza ainda a opção de criar 

um protótipo com um tamanho de ecrã totalmente personalizado, não sendo obrigatório 

utilizar as quatro opções disponibilizadas. 

Ao longo dos anos o mundo dos smartwatches foi bastante explorado, tendo sido 

disponibilizados diversos modelos com variadas dimensões de ecrã. Visto que o 

programa providência alguns tamanhos, a nossa preferência foi pelo Xiaomi Mi Watch 

de 44 mm, por ser um ecrã de grande dimensão 1,78 polegadas, com uma área de 

visualização de 977 mm², resolução de 368px por 448px (184x224) e uma densidade 

de pixéis de 326 ppi (Ilustração 45) (Versus, 2021; Xiaomi Global Community, 2022)  

 
167 O programa disponibiliza cerca de quatro opções para o protótipo, tendo estes: 38 mm, 40 mm, 42 mm 
e 44 mm. Estes são as dimensões encontradas nos smartwatches mais vendidos. 
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Ilustração 45 - Representação dos dados do smartwatch selecionado para o modelo (Xiaomi Global Community, 2022). 

 
Apesar dos sistemas para smartwatches geralmente redimensionarem e adequarem a 

interface de acordo com as APPs baixadas, optámos por selecionar o de 44 mm por ser 

também um tamanho universal168. Na ilustração 46 é possível entender que também 

foram comercializados modelos de 44 mm para o sistema iOS (Apple Inc), com o mesmo 

tamanho de ecrã e resolução, o que evita problemas de distorção e ajustes no layout. 

 
Ilustração 46 - Representação dos dispositivos iOS compatíveis de 44 mm (Apple, 2022a). 

 
No que concerne ao sistema operativo foi utilizado o Android criado pela empresa 

Xiaomi, o MUIU com a versão desenhada especificamente para smartwatches, sendo 

que nada impede que o utilizador emparelhe o dispositivo a um smartphone com um 

sistema operativo diferente169. Este foi selecionado também por fazer parte dos sistemas 

que compõem o sistema Android, mantendo a coerência entre a APP para smartphones 

com a extensão para smartwatches operativo diferente. Este foi selecionado também 

 
168 Existem diversas marcas a desenvolver smartwatches de 44 mm, tanto em modelos redondos como 
quadrados. Damos como exemplo os: Apple Watch Serie 6, Apple Watch SE, Apple Watch Serie 4, 
Samsung Galaxy Watch 4, Samsung Galaxy Watch Active 2, Smartwatch IWO 13, entre outros. 
169 Ao contrário dos smartwatchs da Apple, a Xioami permite que os seus dispositivos inteligentes sejam 
utilizados em diversos sistemas operativos para além do seu. Visto que o smartphone para testes é de um 
sistema Android, este foi um dos motivos que nos levou a o selecionar este smartwatch. 
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por fazer parte dos sistemas que compõem o sistema Android, mantendo a coerência 

entre a APP para smartphones com a extensão para smartwatches. 

Para o desenvolvimento do protótipo, era fundamental selecionar um dispositivo que 

possibilitasse ao utilizador através do smartphone e do smartwatch descarregar 

APPs170, e que simultaneamente tivesse um microfone e altifalante inserido. Sem estas 

funcionalidades implementadas, não seria possível descarregar a versão da APP Move 

to talk, nem detetar os sons em redor do utilizador. Este smartwatch foi também eleito 

como modelo de construção, por ser de últimas gerações, garantindo que existirá 

acesso a novos recursos e atualizações. Para além disso, ao selecionar este modelo 

pretendemos tirar partido de alguns elementos físicos171 utilizados com o intuito de 

facilitar a navegação nas APPs descarregadas. 

Apesar do protótipo só ter sido efetuado no sistema Android, a intenção final passará 

efetivamente por disponibilizar a instalação da APP tanto para serviços Android (através 

da Google Play) como em iOS (através da App Store).  

Importa relembrar que quanto maior for o ecrã do dispositivo, maior será a sua 

visibilidade e a sua área segura, ou seja, a área de toque e respetiva margem de 

segurança. Relativamente às diretrizes e regras de construção do layout destes 

dispositivos, embora tenhamos encontrado para ambas as empresas172, daremos 

especial atenção às da Apple Inc. por serem mais completas e por terem regras 

direcionadas especificamente para dispositivos de 44 mm. 

O fabricante é muito claro relativamente aos elementos construtivos, referindo que o 

relógio de 44 mm possui cantos arredondados, uma área segura de 165pt x 182pt e 

uma margem de segurança com o mínimo de 9,5 pt (Ilustração 47) (Apple, 2022a). 

 
170 Até ao momento, os únicos relógios inteligentes encontrados pelo autor capazes de descarregar APPs 
foram os Apple Watch, Huawei Watch 3, e o Xiaomi Mi Watch versão chinesa (disponibilizada 
mundialmente). Qualquer um destes modelos poderia ser selecionado para o protótipo, mas voltamos a dar 
preferência ao Xiaomi visto que o protótipo da APP para smartphones já é desta marca. Assim, mantemos 
uma coerência em todo o projeto, ao nível do sistema operativo.  
171 Neste modelo e posteriormente a este, os dispositivos já permitem através da própria coroa (situada no 
lado direito) fazer scroll e através do toque rápido ou prolongado aceder a atalhos ou voltar atrás na ação, 
como se fosse um botão extra. 
172 As diretrizes da empresa Google, estão focadas essencialmente para a construção e utilização da 
sistema operativo Wear OS, disponibilizando os princípios de Design para um bom desenvolvimento 
(Google Developers, 2022). Já as da Apple Inc., são direcionadas principalmente para a construção de 
qualquer sistema para smartwatches. Vide https://developer.android.com/training/wearables/design/design-
principles e https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/watchos/overview/getting-
started/. 
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Ilustração 47 - Representação da área total de toque e das margens de segurança num dispositivo de 44 mm (Apple, 2022a). 

 
Quanto à área de toque, a empresa recomenda que para que um botão seja acessível 

e fácil de clicar num smartwatch de 44 mm, deverá ter entre 9 pt ou 22 pt consoante a 

sua forma (redondo ou quadrado) (Apple, 2022e) (Ilustração 48). Esses botões podem 

ainda ser totalmente circulares ou retangulares com uma das pontas mais arredondada. 

 
Ilustração 48 – Raios de canto recomendada para botões (Apple, 2022e). 

Estas foram as únicas informações referentes aos elementos construtivos encontradas, 

sendo apenas o nosso ponto de partida. Apesar de as empresas nas suas plataformas 

digitais apresentarem várias indicações para um bom desenvolvimento de protótipos, 

nada mencionam sobre a grelha de construção recomendada. Este elemento ficará ao 

nosso critério consoante o que acharmos mais eficiente. Após várias experiências, 

considerámos optar por uma grelha de construção de 8 x8 pt/dp, em conformidade com 

a grelha de construção utilizada no protótipo do smartphone (Ilustração 49). Esta grelha 

é de extrema relevância, pois será com base nela que organizaremos elementos 

gráficos como: pictogramas, animações, gifs173, formas e cores. 

 
173 Segundo  o dicionário da Oxford University, um gif consiste “A lossless format for image files that 
supports both animated and static images” (Oxford University Press, 2022f). 
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Ilustração 49 - Representação da grelha de construção utilizada, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Quanto à tipografia ou texto a inserir, a Apple é bastante explícita e refere que estes 

variam consoante a hierarquia da informação, mas devem ser suficientemente grandes 

para permitir uma boa leitura (Apple, 2022f). De entre as várias propostas 

recomendadas, para dispositivos de 44mm, a empresa menciona uma tipografia que 

varie entre os 13 a 40 pts, consoante a informação a apresentar (Ilustração 50).  

 
Ilustração 50 - Representação dos diferentes tamanhos de tipografia, escala reduzida (Apple, 2022f). 

Em relação à própria navegação, as ações que o utilizador irá efetuar para explorar o 

smartwatch serão o Tap, Scroll, Swipe left and right, firm press and long press. Estas 

são ações que o utilizador já está habituado a realizar ao navegar em qualquer aparelho 

eletrónico, seja um smartphone, smartwatch ou tablet. 

Por último, importa declarar que não será possível desenvolver testes de usabilidade do 

protótipo através de questionários ao público-alvo. Para testar o protótipo seria 

necessário que o autor possuísse um smartwatch capaz de baixar APPs, não sendo o 

caso. Para além disso, para conseguir baixar a extensão da APP Move to talk quer 

através da Google Play ou da APP Store, é obrigatório que esta esteja patenteada, 

validada e licenciada por ambas as plataformas. Neste sentido, reforçamos que este 
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projeto surge no âmbito de Mestrado em Design, não possuindo tempo nem recursos 

para o concretizar.  

Iremos então desenvolver e apresentar o modelo da APP, como se estivesse apto a ser 

disponibilizado nas plataformas anteriormente mencionadas de forma a testar a 

experiência de UI. Para validar e enriquecer metodologicamente o projeto e assim como 

para compreender as reais necessidades do público-alvo, iremos efetuar um conjunto 

de questionários e, posteriormente, sintetizar os resultados. O conteúdo dos 

questionários debruçar-se-á na identificação dos sons relevantes para a comunidade 

surda e que devem ser detetados pela APP. A ideia passa não só por hierarquizar os 

mais importantes, como sugerirem sons não contemplados na lista apresentada.  

6.3. PROTÓTIPO E MODELO 

Neste capítulo abordaremos questões relacionadas com o modelo e o protótipo, a serem 

testados por utilizadores do público-alvo predefinido. Todo o conteúdo obtidos na 

investigação, serviu para enriquecer e reformular questões pertinentes do seu 

desenvolvimento. 

6.3.1. PROTÓTIPO DA APLICAÇÃO PARA SMARTPHONES  

A primeira interação entre o utilizador e a interface surge na seleção dos idiomas 

disponíveis. São inicialmente disponibilizados onze. O utilizador deve carregar em cima 

do idioma que prefere e pressionar o botão azul “Confirmar” para validar a sua 

preferência (Ilustração 51). Dado que a APP possui a vantagem de ser atualizada 

frequentemente, nada impede que, para além destes idiomas, futuramente sejam 

adicionados outros. Uma vez que se pretende combater a exclusão e abranger o maior 

número de utilizadores possíveis, foram adicionados os idiomas mais utilizados 

mundialmente174. 

 
174 Segundo o website Ethnologue Languages of the World  as línguas mais faladas mundialmente são: 
Inglês, Chinês, Hindi, Espanhol, Francês, Árabe, Russo, Português, Alemão, Japonês, Turco entre outras 
(Simons, Eberhard e Fennig, 2022b). 



Incomunicado: Design de um sistema de comunicação para a surdez e/ou mudez. 

Natacha Eliana Santos Pereira   156 

 
Ilustração 51 - Representação dos idiomas disponíveis atualmente na aplicação, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Após a seleção do idioma, o utilizador é reencaminhado diretamente para o Onboarding. 

Segundo as diretrizes e normas desenvolvidas pela Apple e apresentadas no seu site175, 

o Onboarding faz parte dos elementos de uma Interface gráfica e possibilita não só 

“receber bem” os novos utilizadores, como apresentar informações que estimulem o seu 

uso (Apple Inc., 2022g). Neste caso, serão apresentadas três frases estimulantes 

relacionadas diretamente com as funcionalidades da APP ou uma ação que o utilizador 

pode realizar durante o seu uso. Desta forma, através de uma pequena apresentação o 

utilizador começa a compreender melhor no que esta consiste e a ficar familiarizado 

com a mesma. De entre as várias opções disponíveis optámos por selecionar as 

seguintes apresentadas em discurso direto (mais afetivo e menos formal): 

1. Comunica – Comunica com os indivíduos surdos sem teres conhecimento sobre 

qualquer Língua Gestual; 

 
175 Consultámos as diretrizes de Interface Humana apresentadas no site da Apple Inc, na zona dedicada à 
“App Architecture”. Juntamente com outros elementos a empresa sugere cinco passos para o 
desenvolvimento de um correto OnBoarding e fazer com que os utilizadores disfrutem da APP: Apesar de 
quererem aprender a navegar, não esperam ter que memorizar conteúdos; apresentar contratos ou termos 
de utilização de forma a que não atrapalhe a experiência de utilização; antecipar o auxílio, identificar as 
etapas mais complicadas, disponibilizar o feedback necessário para esclarecimento de dúvidas para 
concluir uma etapa na primeira vez; nos tutoriais focar-se apenas no necessário, disponibilizar a opção de 
pular os tutoriais podendo consultá-los sempre que o utilizador quiser; Tornar o uso da APP e a 
aprendizagem da mesma prazerosa, usar animações e tirar partido da interação entre o indivíduo e o objeto 
para conseguir ensinar o utilizador a navegar na APP (Apple, 2022g). Mencionamos as diretrizes da Apple, 
pois como supramencionado, foram as únicas encontradas, que disponibilizavam as informações 
procuradas.  
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2. Traduz – Escreve, fala ou grava os movimentos que pretendes traduzir em tempo 

real; 

3. Desfruta – Tire o maior partido da nossa aplicação com as funcionalidades 

extras. 

É através destas mensagens estimulantes que se evidência a importância de comunicar 

com os indivíduos e apelar à inclusão social. Quanto à sua interação, o utilizador terá 

que realizar o movimento swipe left para aceder ao próximo ecrã, ou swipe right para 

voltar atrás (Ilustração 52). Este pode acompanhar as etapas do OnBoarding através 

das figuras circulares localizadas na parte inferior da página. Os utilizadores que não 

quiserem consultar o OnBoarding podem sempre optar por pular/avançar esta parte, 

sendo direcionados automaticamente para a fase de entrar / registar (login / register) 

(Ilustração 52). 

 
Ilustração 52 - Representação do OnBoarding, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Concluída a apresentação do OnBoarding, o passo seguinte consiste em efetuar o login. 

Aplica-se sempre caso já disponha de uma conta, ou deseje registar-se (Ilustração 53). 

Na primeira hipótese, o utilizador terá apenas que preencher os seus dados pessoais 

nos respetivos campos apresentados e confirmar o processo através do botão “entrar”. 

Se preferir, o utilizador poderá entrar na APP a partir de uma das suas redes sociais, 

tendo, no entanto, que dar permissão para que isso aconteça. 
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Ilustração 53 - Representação do processo de login, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Na segunda hipótese, será necessário criar uma conta para conseguir tirar partido das 

funcionalidades extras. Estas permitem: aceder ao histórico de tradução, aulas e vídeos 

(assistidos ou não), aos favoritos, à atividade recente, grupos adicionados, entre outras. 

O registo pode ser realizado de três modos: tradicional, inserindo os dados pessoais 

obrigatórios (nome, email e palavra chave); e através de uma rede social (Facebook ou 

conta Google) ou ainda através do número de telemóvel (Ilustração 53). O registo 

através de uma rede social implica que o utilizador forneça e conceda a associação 

dessa conta. Já o registo através do número de telemóvel requer que o utilizador forneça 

posteriormente o código de acesso de quatro números que permite validar o registo 

enviado por SMS (Ilustração 54). Importa salientar que ao inserir dados pessoais no 

registo na nossa APP, o utilizador será diretamente recompensado com 45 pontos. 

Todos os dados inseridos para o processo de registo serão apresentados no perfil do 

utilizador, existindo a possibilidade de mais tarde poderem ser alterados.  
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Ilustração 54 - Representação das opções de registo de conta, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Independentemente da opção escolhida para se registar (qualquer das três) terá que 

aceitar-se o parâmetro relacionado com os termos de serviço e privacidade. Ao validar 

a opção, o utilizador confirma, não só que leu toda a informação apresentada, como 

pressupõe a sua aceitação (Ilustração 55). Sem este passo não conseguirá efetuar o 

registo da conta na APP.  

 
Ilustração 55 - Representação dos termos de serviço e privacidade aceites, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Caso seja a primeira vez que usa a nossa APP e finalizada a fase do login, ou registo 

da conta, será apresentado um questionário para preencher. Este consiste em 
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perguntas relevantes que tem como finalidade conhecer o utilizador e parametrizar as 

suas preferências de comunicação (Ilustração 56).  

 

 
Ilustração 56 - Representação do questionário para preencher, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
De entre várias opções, escolhemos começar pela pergunta mais pessoal, 

questionando se este é ouvinte ou surdo. A opção irá influenciar a apresentação do perfil 

do utilizador e as suas categorias, gerando dois menus (não é, contudo, identificável 

pelo utilizador pois ao selecionar visualizará apenas o que lhe corresponde). Isso 

permite posteriormente ser questionado sobre a LG que utiliza (Ilustração 56). A opção 

que selecionar nesta fase será assumida para as restantes funções:  

1. A mensagem a traduzir será apresentada na LG selecionada; 

2. A informação presente no “Menu Media”, como vídeos, aulas e jogos, passarão 

a ser apresentada na LG selecionada; 

3. Todo o conteúdo do “Alfabeto”, “Expressões Comuns” e “Dicionário” será do 

mesmo modo apresentado na LG selecionada. 
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É importante referir que neste questionário estamos a selecionar a LG e não o idioma 

da APP, sendo dois elementos distintos176. Após o preenchimento do questionário, 

poder-se-á alterar sempre a LG selecionada, acedendo ao menu “Línguas Gestuais”. 

Na etapa seguinte, questionamos o utilizador sobre qual a LG que pretende aprender 

através da lista de funcionalidades disponíveis. Tal como na etapa anterior, após o 

preenchimento do questionário, disponibilizamos a possibilidade de alterar a posteriori 

a LG. Caso o faça, é importante salientar que recomeçarão todos os elementos de 

aprendizagem. Concluindo o preenchimento das três questões, surgirá o botão azul 

“Finalizar” (informando que a ação está ativa). O utilizador poderá finalizar o questionário 

e passar à próxima fase (Ilustração 56). 

Preenchido o questionário com sucesso, a última fase consiste na customização do 

avatar / personagem. O avatar é a personagem responsável por apresentar a 

mensagem traduzida de texto e áudio para movimentos gestuais. Desta forma, 

permitirmos a escolha do género, o especto físico, ou a roupa com a qual tenha maior 

afinidade. Apesar de termos desenhado apenas o avatar no género feminino para o 

protótipo e testagem da APP, ao ser lançada no mercado, ambas as opções estarão 

disponíveis (Ilustração 57).  

 

 
Ilustração 57 - Representação da seleção de género do avatar, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
176 A Língua Gestual que o utilizador optar por utilizar não tem qualquer relação com o idioma da APP. O 
mesmo pode selecionar utilizar a Língua Gestual Portuguesa (LGP) para comunicar com um surdo, contudo 
ter o idioma da APP em inglês, se for a sua preferência.  
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Tendo em conta a multiplicidade de layouts e menus, com interatividades diferenciadas, 

serão descritos nos seguintes subcapítulos aqueles que considerámos mais relevantes, 

não sendo um storyboard177.  

6.3.1.1. BARRA DE NAVEGAÇÃO INFERIOR (MENUS) 

A barra de navegação178 inferior, tal como o nome indica, corresponde à faixa inserida 

na parte inferior da APP, de modo a tornar a navegação mais acessível 

independentemente do menu em que se encontra e da ação que pretende realizar. A 

barra é constituída por “Menu Opções”, “Menu Línguas Gestuais”, “Menu Página inicial 

(Home)” e o “Menu Perfil do utilizador” (Ilustração 58).  

 
Ilustração 58 - Representação dos ícones da barra de navegação inferior, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Para que o utilizador compreenda cada um dos menus, foram identificados através de 

um ícone179, que caracteriza a sua ação ou destino. Para estacar o menu do fundo em 

que este se encontra, utilizaremos a cor180 preta. O segundo ícone (Menu das Línguas 

Gestuais) é composto pela bandeira e respetiva cor associada. Uma vez que a utilização 

da cor preta iria comprometer a leitura e identificação das bandeiras, sobretudo as que 

apresentam tonalidades semelhantes (e.g. Holanda, Rússia, França, Irlanda, Roménia 

ou Itália), optou-se por não a utilizar. Com vista a solucionar este problema, foi inserida 

uma barra preta sobre o ícone correspondente ao menu ativo e selecionado (Ilustração 

59).    

 
177 Para consultar a totalidade do storyboard, vide apêndice C. 
178 Segundo o Material Design, barras de navegação inferior “[…] allow movement between primary 
destinations in an app.” (Google, 2021e). A empresa refere ainda que por norma, esta barra possuí entre 
três a cinco destinos, sendo cinco o máximo recomendado (Google, 2021e).  
 “[…] permitem a movimentação entre os destinos principais de uma aplicação” (Tradução nossa). 
179 Conforme as diretrizes da Google (Material Design), as barras de navegação inferiores dispõem sempre 
de ícones, sendo recomendada a utilização de títulos se este por si só não for direto o suficiente (Google, 
2021e).  
180 Quanto à paleta cromática, a Google é muito explicita ao referir “Don´t use multiple or low-contrast colors 
in a bottom navigation bar, as they make it harder for users to distinguish the active item and navigate to 
other destinations” (Google, 2021e). 
“Não use múltiplas cores ou de baixo contraste numa barra de navegação inferior, pois elas tornam mais 
difícil para os utilizadores distinguir o item ativo e navegar por outros destinos” (Tradução nossa). 
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Ilustração 59 - Barra de navegação inferior com os menus selecionados, escala aumentada (Ilustração nossa, 2022). 

 
Quanto à caracterização e representação dos ícones da barra:  

• O primeiro é caracterizado por um ícone de três linhas horizontais que 

representa o menu “Opções” também designado de menu lateral. A sua 

utilização é consensual para qualquer utilizador, visto que é recurso comum a 

diversas APPs no mercado; 

• O segundo associado à bandeira do país, apresentando a LG escolhida pelo 

utilizador, seja na tradução, em animações, aulas ou vídeos. Dos quatro ícones, 

este é o único que têm obrigatoriamente de conter cor para além do preto para 

distinguir eficazmente as bandeiras; 

• O terceiro representado por um ícone de uma casa, refere-se à página inicial da 

APP designada “Home”; 

• O quarto e último, é representado pelo ícone do utilizador, para acesso ao perfil 

pessoal. 

Todos os pictogramas são recorrentemente utilizados em qualquer sistema operativo e 

intuitivos no seu entendimento, tendo-se tornado arquétipos nos interface digital.   

6.3.1.2. BARRA DE NAVEGAÇÃO SUPERIOR  

A barra superior, estará presente em quase todo o layout da APP (Ilustração 60). Esta 

é apresentada sempre que se pretenda aceder aos quatro menus, ou às seis 

funcionalidades principais. Juntamente com a barra inferior, informam o utilizador da 
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ação ou etapa em que se situa. A barra é constituída por dois elementos, o título181 da 

funcionalidade (localizado no centro) e o botão para retroceder (situado no canto 

superior esquerdo). Para depurar visualmente a barra superior foram inseridos títulos 

curtos, com uma ou duas palavras, e apenas um botão. A barra é apresentada sempre 

na cor azul, demonstrando que para além da ação estar ativa, está em uso. Geralmente, 

esta barra deve ser apresentada na parte superior do ecrã (Apple, 2022h) abaixo da 

barra de status composta por o relógio, nível de bateria, notificações e outros elementos. 

 
Ilustração 60 - Representação da barra de navegação superior, escala aumentada (Ilustração nossa, 2022). 

 

6.3.1.3. MENU OPÇÕES 

O menu “Opções” é o primeiro apresentado na barra de navegação inferior e foi inserido 

com a finalidade de agrupar recursos considerados secundários ou menos procurados. 

Este é constituído por seis elementos: histórico; sobre nós; sugestões; ajuda; redes 

sociais e terminar sessão (Ilustração 61). 

 
181 Os títulos da barra de navegação superior desenhados devem ser curtos, no máximo com 15 letras 
(Apple, 2022h). 
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Ilustração 61 - Representação do "Menu Opções", escala reduzida (Ilustração nossa, 2021). 

Na opção “Histórico”, é apresentado o registo de navegação durante o uso da APP, quer 

seja relativo à tradução, expressões comuns, dicionário ou outros elementos. Este menu 

foi inserido com o intuito de poupar tempo ao utilizador, evitando que volte a escrever 

uma palavra ou frase para de seguida traduzir. Da primeira frase à última, tudo o que 

for traduzido será guardado nesta seção. Se o utilizador ainda não tiver realizado ações 

de tradução de frases e utilizar o dicionário ou as expressões comuns, será apresentada 

apenas uma mensagem referindo que o histórico se encontra limpo (Ilustração 62). A 

mensagem apresentada em cinzento, refere uma ação temporariamente indisponível.  

 
Ilustração 62 - Representação do "Histórico" com e sem informação, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 



Incomunicado: Design de um sistema de comunicação para a surdez e/ou mudez. 

Natacha Eliana Santos Pereira   166 

Por último, nesta seção, é disponibilizada a opção para eliminar o histórico. Ao 

selecionar esta opção será automaticamente eliminado todo o conteúdo, não permitindo 

a seleção item a item.  

A segunda opção, “Sobre nós” foi adicionada para que o utilizador fique a conhecer mais 

sobre a empresa e o serviço Move to Talk. É dada uma breve descrição sobre os 

princípios da APP, em que consiste e quais os seus objetivos e funções (Ilustração 63). 

Para além desta informação, são disponibilizadas ainda as principais redes sociais 

(Facebook, Instagram, bem como webpage institucional, etc). 

 
Ilustração 63 - Representação da página "Sobre Nós", escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
A terceira opção de menu “Sugestões” foi inserida com o propósito de permitir uma 

interação direta e de feedback com a APP Move to Talk sobre a qualidade do produto e 

do serviço prestado. Esta opção revela como a experiência de utilizador UX da APP é 

considerada por nós como fundamental, pois permite constantemente melhorar ou 

introduzir alterações consideradas relevantes. Nela são apresentadas duas categorias: 

problemas e sugestões (Ilustração 64). A primeira destina-se a reportar problemas 

ocorridos e que possam ser resolvidos diretamente; a segunda permite manifestar 

opinião sobre qualquer outro assunto. Resta-nos referir que, em cada uma das opções, 

o utilizador deve explicitar o assunto da respetiva mensagem de texto. Após finalizar 

deverá enviar a sugestão através do respetivo botão azul. 



Incomunicado: Design de um sistema de comunicação para a surdez e/ou mudez. 

Natacha Eliana Santos Pereira   167 

 
Ilustração 64 - Representação das "Sugestões", escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

A quarta opção, “Ajuda”, tal como a designação indica, serve para auxiliar o utilizador 

com respostas a dúvidas de funcionamento. Para facilitar a procura, será apresentado 

um conjunto de perguntas frequentes (Ilustração 65). 

 
Ilustração 65 - Representação das páginas de "Ajuda", escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Ao selecionar uma das questões, será apresentada uma resposta detalhada e direta 

sobre a mesma (Ilustração 65). Se a dúvida não estiver presente na lista de perguntas, 

o utilizador pode optar por pesquisar de acordo com o que pretende. Uma vez que nesta 
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lista são apresentadas as dúvidas mais frequentes, a opção de procura através da barra 

de pesquisa deverá funcionar apenas como último recurso.  

No quinto elemento do menu de opções são apresentados atalhos correspondentes às 

principais redes sociais (Facebook, Instagram e a nossa webpage). Estes foram 

inseridos para expandir o acesso, a interação com o serviço e a obtenção de 

informações adicionais sobre a APP – o que fazemos, quais os nossos objetivos, 

novidades, entre outras (Ilustração 61). 

O último elemento é a opção “Terminar sessão” encerrando a conexão com a área 

pessoal da sua conta (Ilustração 66). Ao selecioná-la, o utilizador será sempre 

questionado se deseja realmente prosseguir e terminar a sessão da sua conta, mesmo 

sabendo que poderá voltar a entrar inserindo as suas credenciais. 

 

 
Ilustração 66 - Representação da opção de "Terminar sessão", escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 

6.3.1.4. MENU LÍNGUAS GESTUAIS 

Neste menu, o utilizador poderá alterar a LG através de um mapa mundo (Ilustração 

67). Para manter a coerência cromática da APP, este será apresentado com duas cores, 

o azul-escuro e o cinzento. O azul (ação ativa), representa os países que dispõem de 

uma LG própria e acessível através da APP e o cinzento (ação secundária) representa 

aqueles cuja língua não se encontra atualmente disponível. Numa gestão a médio prazo 

poderão ser adicionadas outras línguas gestuais, conforme se detete a necessidade 
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junto dos utilizadores. No menu opções > sugestões, os utilizadores podem referir que 

funcionalidades ou novos elementos gostariam que fossem adicionados, neste caso 

novas LG’s. 

Este menu, com recurso à geolocalização, permite que a APP detete a zona em que o 

utilizador se situa, apresentando-a automaticamente no mapa. Na ilustração 67, é 

possível perceber como naquele caso particular, o utilizador encontrando-se na América 

do Sul, apenas tem disponível a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Língua Gestual 

Americana182. 

 

 
Ilustração 67 - Mapa Mundo com as Línguas Gestuais disponibilizadas, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Esta funcionalidade reveste-se de grande importância pelo facto de, maioritariamente, 

cada país ter a sua própria LG. No caso português, dominando ou não a Língua Gestual 

Portuguesa (LGP), o utilizador não conseguirá comunicar no Brasil, a menos que efetue 

a troca para LIBRAS. É crucial que seja corretamente associada para o sucesso da 

comunicação entre indivíduos surdos com os ouvintes de diferentes línguas, regiões e 

dialetos locais. 

A procura de uma língua pode ser realizada de duas formas: através da barra de 

pesquisa ou manualmente pelo mapa. A primeira é a mais rápida de procurar, na qual 

o utilizador acede à barra e procura a língua pretendida. Esta implica algum 

 
182 Do original American Sign Languagem (ASL). 
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conhecimento prévio sobre quais existem. Na segunda, percorre manualmente o mapa 

através de movimentos (zoom in, zoom out ou pan) e seleciona o país e respetiva língua 

numa experiência semelhante à utilização do Google Maps. Para efetuar a troca de 

língua, basta pressionar sobre um dos países na cor azul, e sendo apresentado um pop-

up de notificação com informação sobre a LG disponível (Ilustração 68).  

 
Ilustração 68 - Processo de alteração da Língua Gestual, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Uma vez concluídas estas fases do processo, neste exemplo todas as 

funcionalidades183 que estão associadas ao uso dessa LG, passarão a ter a LIBRAS 

como predefinição. 

6.3.1.5. MENU PÁGINA INICIAL (HOME) 

Concluído o preenchimento do questionário inicial, o utilizador será direcionado de volta 

ao menu “Página Inicial (Home)”. Neste são apresentadas as seis funcionalidades 

principais da APP: tradutor, expressões comuns, media, dicionário, alfabeto e notícias 

(Ilustração 69). Dada a sua utilização frequente, a possibilidade de acesso direto a estas 

funcionalidades na página inicial evita a procura excessiva entre páginas da APP.  

 
183 As funcionalidades tradutor, aulas, vídeos e ou jogos passarão a assumir a Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS). 
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Ilustração 69 - Representação do "Menu página inicial (Home)", escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
A primeira e mais importante consiste no “Tradutor”. É a partir desta funcionalidade que 

o ouvinte conseguirá comunicar com indivíduos surdos e vice-versa, ou seja a função 

principal da nossa APP. A tradução pode ser efetuada em três modos: através da 

escrita, áudio ou gravação de movimentos (Ilustração 70). Estas foram selecionadas de 

acordo com os requisitos de cada utilizador, cabendo ao mesmo decidir das três, qual 

corresponde às suas necessidades.  

 
Ilustração 70 - Representação das três opções de tradução, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
A navegação pelas três formas de tradução será efetuada única e exclusivamente 

através do menu com o respetivo nome “opções de tradução” (botão ‘+’) (Ilustração 71). 

Este será apresentado em todos os layouts deste menu, estando sempre visível para 
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uma possível alteração do método de tradução. Deste modo a alteração do método de 

tradução consegue ser efetuada de modo rápido e eficaz. 

 
Ilustração 71 - Representação do "Menu das opções de tradução", escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Na primeira forma de tradução (escrita) o utilizador digita na barra de pesquisa azul e 

em texto, a mensagem que pretende traduzir. O conteúdo será apresentado na LG 

correspondente à mensagem de texto (Ilustração 72).  

Os movimentos gestuais serão sempre disponibilizados na LG selecionada inicialmente 

pelo utilizador, neste caso em LGP.  

 
Ilustração 72 - Representação do processo de tradução por escrita, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Na segunda opção (áudio), o utilizador terá que pressionar o menu das opções de 

tradução (botão “+”) para comutar para áudio (ícone do microfone). Quando realizar esta 

troca, pressiona continuamente o botão do microfone, a APP deteta o som ambiente e 

o ouvinte poderá começar a gravar a mensagem que pretende (Ilustração 73). Para 

terminar a gravação, o utilizador terá apenas de soltar o botão do microfone (experiência 

semelhante a APPs como WhatsApp e Instagram). Ao fazê-lo será apresentado o pop-

up de notificação a verde com a mensagem captada no áudio. O utilizador deverá 
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através do botão correspondente, confirmar a opção de traduzir, e será apresentada a 

animação com a mensagem em LG.  

 
Ilustração 73 - Representação da tradução or áudio, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Ambas as opções apresentam experiências e resultados semelhantes, apenas muda o 

método de tradução. Tanto a opção escrita, como áudio, a serem traduzidas em 

movimentos gestuais, será necessário que o ouvinte a mostre ao surdo virando o ecrã 

na sua direção. Importa referir ainda que as duas destinam-se a ser utilizadas no sentido 

de o ouvinte comunicar com o surdo. Em ambas as opções quando a tradução ocorre 

do modo previsto, será automaticamente disponibilizado ao utilizador o menu “pós 

tradução”. Este permite: adicionar a tradução aos favoritos; reproduzir novamente; 

partilhar ou alterar a velocidade da tradução (Ilustração 74).  

 
Ilustração 74 - Representação do "Menu pós tradução", escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 
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Na primeira opção, para adicionar uma tradução aos favoritos o utilizador terá apenas 

que clicar no ícone correspondente (estrela) e a expressão será adicionada à sua lista 

(Ilustração 75).  

 
Ilustração 75 - Representação do processo adicionar tradução aos favoritos, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Esta poderá ser visualizada posteriormente no menu > expressões > favoritos. Se a 

vontade do utilizador for repetir a animação apresentada, deverá selecionar o segundo 

ícone deste menu e a animação será reiniciada (Ilustração 76).  

 
Ilustração 76 - Representação do processo de repetição da animação, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Na terceira opção, para partilhar a tradução realizada, o utilizador deve selecionar o 

terceiro ícone e posteriormente escolher de que modo quer que a esta seja realizada. 

Entre várias opções, disponibilizamos: redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, 

Messenger), mensagens diretas e por partilhar dentro do chat da APP (Ilustração 77). 
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Ilustração 77 - Representação do processo de partilha de uma tradução, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Por último, para alterar a velocidade da tradução, o utilizador deve aceder ao quarto 

ícone. Para um melhor entendimento da tradução, a APP disponibiliza três velocidades: 

lenta, normal, rápida (Ilustração 78). A diferenciação de cada uma passa pela orientação 

do ícone e da mensagem de texto sinalizada sempre que a alteração for efetuada. 

 
Ilustração 78 - Representação das três opções de velocidade, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Se o utilizador não pretender utilizar a função pós tradução pode sempre optar por 

fechá-la através da seta azul (Ilustração 78). 

Na terceira e última opção, para efetuar a tradução através da câmara de vídeo, o 

ouvinte necessita de gravar os movimentos gestuais que o surdo está a realizar. Para 

aceder a esta funcionalidade, terá que pressionar o menu da opção de tradução (botão 
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+) e selecionar o ícone câmara, sendo direcionado para o modo de gravação de vídeo. 

Para começar a gravar bastará pressionar o botão de gravação redondo a azul. De 

modo a que a leitura dos movimentos seja efetuada com sucesso, ao gravar, o utilizador 

deverá centrar os movimentos das mãos do surdo dentro do campo de ação. Se a 

gravação for efetuada com sucesso, será mostrado um pop-up de notificação a verde, 

constituído pela mensagem correspondente à gravação dos movimentos gestuais e a 

respetiva LG utilizada (Ilustração 79). 

 
Ilustração 79 - Representação da tradução por gravação de vídeo, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Para auxiliar a compreensão do processo, serão apresentadas antes e durante a 

gravação, sugestões ou feedbacks como:  

1. “Centre os movimentos no campo de ação”; 

2. “Aproxime as mãos”; 

3. “Afaste as mãos”; 

4. “A gravar os movimentos”. 

 

Se ao gravar, as mãos não estiverem dentro do campo de captura, a leitura dos 

movimentos estará comprometida, por conseguinte, o processo não será realizado com 

sucesso. Para evitá-lo é indispensável que o utilizador seja alertado antes de começar 

a gravar. Na terceira imagem da figura 79, é possível verificar como os auxiliares serão 

apresentados, na cor branca sobre fundo preto, para que exista uma boa leitura e rápida 

compreensão. Será igualmente desfocada toda a imagem exterior ao campo de ação, 

evitando a captação de elementos desnecessários. Caso o movimento gestual implique 
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apenas as mãos, o utilizador deverá centrá-las no campo de ação, desfocando o resto 

(Ilustração 80). Se o movimento implicar a captação de algum elemento do corpo, o 

campo de ação e desfoque continuarão presentes, mas será mais abrangente 

(Ilustração 80). A intenção passa por apenas apresentar os elementos necessários à 

eficácia da captura. 

 
Ilustração 80 - Representação do campo de ação e desfoque de gravação, escala aumentada (Ilustração nossa, 2022). 

 
Contudo caso não seja possível traduzir, por uma má captação ou fator técnico, 

aparecerá o pop-up de notificação a vermelho informando o sucedido (Ilustração 81). 

Caso ocorra recomenda-se repetir o processo de gravação, selecionando o botão azul 

“Tentar novamente”. 

 
Ilustração 81 - Representação do pop-up de notificação da tradução malsucedida, escala aumentada (Ilustração nossa, 2022). 

 
Para o bom desempenho do tradutor e para que a APP aceda a funções importantes é 

necessário que o smartphone esteja conectado à internet (modo online). 

A diferença principal entre o modo online e o offline encontra-se na forma como a 

tradução é apresentada. Se estiver online, no processo de tradução por texto ou áudio, 

a APP poderá através da internet aceder a base de dados associando métodos de 
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inteligência artificial para representar a mensagem em gestos / movimentos (Ilustração 

82). Nesta representação, o conteúdo surge sob a forma de um “avatar / personagem” 

com cabeça, tronco e membros superiores.   

 

 
Ilustração 82 - Representação da palavra "Olá" em movimentos gestuais (Modo online), escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
No modo offline, o processo de tradução será representado com recurso à dactilologia, 

i.e., reproduzindo cada letra do alfabeto gestual português, complementando a palavra 

ou frase inserida (Ilustração 83). Na figura 83, é exemplificado como a palavra “Amor” 

será representada pelo método da dactilologia, utilizando apenas a mão.  

 
Ilustração 83 - Representação da palavra "Amor" em Dactilologia (Modo offine), escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 
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Ambas as animações possuem um grafismo coerente por forma a sugerir a mão do 

mesmo avatar. As ilustrações foram assim desenhadas com o intuito de partilharem a 

mesma linguagem visual, desenho e cor, e o mesmo grau de síntese formal.   

A segunda funcionalidade consiste em “Expressões comuns” que, como o termo indica, 

se refere a expressões frequentemente usadas numa conversação. Estas estão 

divididas em três categorias: saudações, conversa e favoritos. Tanto saudações como 

conversa possuem uma lista de expressões curtas e diretas para cumprimentar ou 

conversar com a maioria dos indivíduos, em tudo semelhante aos guias de conversação 

para viajantes (Ilustração 84).  

 
Ilustração 84 - Representação das "Expressões Comuns", escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Esta lista agiliza a interação e comunicação, evitando que o utilizador recorra sempre 

ao modo escrito mais lento e com pior experiência de utilização. Na figura 84, vemos 

como o utilizador pode aceder às expressões mediante de uma lista de sugestões, ou 

caso não encontre o pretendido, encontrar através da barra de pesquisa. Ao selecionar 

a expressão, a tradução será sempre realizada através de movimentos gestuais, sendo 

necessário que o ouvinte forneça ao surdo a respetiva imagem. Sempre que a tradução 

for efetuada para movimentos gestuais, irá igualmente ser complementada com o menu 

pós tradução (vide p. 169 e ilustração 74). A última categoria favoritos, permite ao 

utilizador adicionar expressões que considere mais relevantes numa só lista. Para 

adicionar, terá apenas que selecionar o ícone “estrela” correspondente à expressão que 

deseja, ou repetir o mesmo processo se a pretender retirar (Ilustração 85). 
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Ilustração 85 - Representação do processo de adicionar aos favoritos, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Todas as expressões selecionadas aparecerão adicionadas à página de favoritos, 

estando prontas a ser traduzidas novamente. Caso nada tenha sido adicionado, a lista 

permanecerá vazia, apenas com uma mensagem referindo a ausência (Ilustração 86).  

 
Ilustração 86 - Representação da lista de favoritos com ou sem expressões adicionadas, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
A terceira funcionalidade consiste nos “Media”. Estes foram divididas em três partes: 

Vídeos, Aulas e Jogos. A primeira apresenta uma lista de vídeos com diversas matérias 

relacionados com a LG como aprender a representar os dias da semana, números, 

alfabeto gestual, entre outras (Ilustração 87). A função é o esclarecimento de dúvidas e 

a estimulação da aprendizagem e memorização de uma LG. A lista está disponível por 

ordem cronológica com os mais recentes exibidos primeiro. Os vídeos são sempre 

acompanhados pela data de publicação, número de visualizações, de “gostos” e de 

partilhas. Se os vídeos mais recentes não forem aqueles que o utilizador procura, este 

poderá fazer scroll e explorar os mais antigos.  
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Ilustração 87 - Representação dos vídeos (media), escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Para melhor visualização e entendimento estes serão sempre reproduzidos em modo 

tela cheia e na posição horizontal (dependendo do formato gravado) (Ilustração 88). Os 

vídeos serão reproduzidos automaticamente após a seleção, contudo ações como parar 

ou colocar em pausa, terão que ser executadas pelo utilizador pressionando uma vez 

sobre a superfície de apresentação. 

 
Ilustração 88 - Representação da visualização dos vídeos em posição horizontal, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022) 

 
O componente de aprendizagem e as aulas, destinam-se especificamente aos 

utilizadores que pretendem evoluir em competências de LG. Nela estão inseridos vários 

recursos que estimulam a memorização e a utilização diária da APP (Ilustração 89). 



Incomunicado: Design de um sistema de comunicação para a surdez e/ou mudez. 

Natacha Eliana Santos Pereira   182 

 
Ilustração 89 - Representação das "Aulas", em escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
O primeiro elemento é a atividade recente. Apresenta o resumo semanal com 

percentagem de aulas assistidas. O utilizador pode assistir às várias etapas das aulas 

conforme desejar, não sendo obrigado a reiniciar. A única limitação é a de que conclua 

todas as etapas de cada aula para poder visualizar a próxima. I.e., não será permitido 

saltar diretamente para a segunda aula sem visualizar totalmente a primeira. A ordem 

das aulas é relevante uma vez que o conteúdo de cada uma é apresentado por ordem 

de importância e complexidade. À medida que for concluindo etapas, os botões “próximo 

->” passarão a ser representados na cor azul explicitando que estão ativos. Apenas 

quando todas as etapas das aulas forem concluídas será ativado o botão. 

A última componente foca-se nos jogos e no processo da gamificação que motivará e 

estimulará o utilizador. Por defeito estão inseridas três aplicações existentes no 

mercado: Hans On ASL, EKUI Alfabeto e Pocket Sign ASL. Embora não sejam 

consideradas jogos, albergam um sistema de gamificação e exercícios para replicar os 

movimentos gestuais. Este facto per se justifica a inclusão na nossa APP Move to Talk 

como exercício de aprendizagem. Para que estejam disponíveis será naturalmente 

necessária a criação de sinergias com os developers184 dos respetivos jogos. Ao 

 
184 De acordo com o Dicionário léxico, um developer consiste em “A person or thing that develops 
something” (Oxford University Press, 2022g). 
“Uma pessoa ou coisa que desenvolve algo” (Tradução nossa, 2022). 
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selecionar um das três, será exibida uma descrição de modo a que se consiga entender 

de que trata cada uma e qual o seu objetivo. Ao clicar no botão “jogar” será direcionado 

para a própria APP externa onde poderá jogar de acordo com as regras por ela 

estabelecidas. Na ilustração 90, é possível observar o procedimento.  

 
Ilustração 90 - Representação do processo para jogar, escala reduzida (Ilustração nossa, 2020). 

 
A navegação entre as três partes (vídeos, aulas e jogos) terá que ser efetuada através 

dos submenus também identificados como menus secundários. 

O “Dicionário” é a quarta funcionalidade principal desta APP (Ilustração 91). O dicionário 

ao invés de apresentar um significado, exibe a representação da palavra em movimento 

gestual. Para aceder às palavras o utilizador poderá procurá-la de duas formas: na barra 

de pesquisa (opção mais fácil) ou fazer scroll na própria lista.  
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Ilustração 91 - Representação do "Dicionário", escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
A quinta funcionalidade principal “Alfabeto” foi incluída para que cada letra do alfabeto 

na língua portuguesa possa ser representada em LG. O layout, disponibiliza a letra do 

alfabeto associada a uma imagem que representa a posição da mão em LG. Com o 

decorrer do tempo espera-se que experimente e memorize cada uma delas. Esta é 

importante para quem, para lá da interação imediata, pretenda aprender dactilologia. Na 

ilustração 92, damos como exemplo o alfabeto da LGP, contudo pode ser alterado para 

outra língua a partir do menu das Línguas Gestuais. 

 
Ilustração 92 - Representação do "Alfabeto" em LGP, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 
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A última funcionalidade principal, não menos importante, corresponde às “Notícias”. 

Com este recurso pretende-se disponibilizar notícias e/ou eventos relacionados com a 

comunidade surda. Serão apenas disponibilizadas as consideradas relevantes para a 

comunidade, por ordem cronológica, com as mais recentes à cabeça (Ilustração 93).  

 
Ilustração 93 - Representação das "Notícias" e eventos, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Após selecionar uma notícia ou um evento da lista, é descrita toda a informação 

disponível bem como a possibilidade de o utilizador partilhar ou gostar.  Se a informação 

publicada não for suficiente ou o utilizador pretender saber mais, poderá aceder à fonte 

original através da opção “Ver mais”.  A partilha pode ser efetuada pelas ferramentas 

inseridas no smartphone, como as mensagens ou Bluetooth, no próprio perfil da APP 

ou nas suas redes sociais através das aplicações mais utilizadas, como WhatsApp, 

Facebook, Instagram, Messenger e Twitter (Ilustração 94).  

 
Ilustração 94 - Representação da partilha de notícias, escala aumentada (Ilustração nossa, 2022). 
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Esclarecemos ainda que os conteúdos exibidos serão formativos como cursos, 

encontros, reuniões, palestras ou concursos. A navegação entre as duas escolhas terá 

que ser realizada através dos submenus, também designados de menus secundários.  

Finalizamos referindo que para o utilizador obter maior partido das seis funcionalidades 

principais é necessário que esteja conectado à internet. Sendo para alguns utilizadores 

impossível estar permanentemente em modo online, disponibilizamos também um modo 

offline, porém limitará alguns recursos da APP. No modo offline, o utilizador ficará 

privado de:  

1. Usufruir do chat para enviar uma mensagem ou efetuar uma ligação; 

2. Efetuar a tradução por texto ou áudio com gestos / movimentos, sendo 

necessário utilizar a dactilologia; 

3. Completar uma aula; 

4. Aderir a grupos; 

5. Jogar um dos quatro jogos disponíveis; 

6. Disfrutar das funcionalidades do smartwatch; 

7. Visualizar campanhas e notificações. 

Contudo, apesar de se encontrar offline, poderá utilizar as seis funcionalidades 

principais e as restantes não mencionadas na lista anterior. A diferença principal entre 

o modo online e o modo offline encontra-se na forma como a tradução é apresentada.  

6.3.1.6. MENU PERFIL DO UTILIZADOR 

Este menu é destinado aos dados do utilizador e contém informações pessoais, funções 

exclusivas e privadas. Ao aceder pela primeira vez o utilizador irá encontrar um perfil 

incompleto, sendo necessário preencher os campos inacabados e melhorar a 

experiência da APP.  Os únicos dados pré-existentes são relativos aos campos 

preenchidos anteriormente quando criou a conta: nome do utilizador; categoria; LG que 

utiliza; email e palavra-chave (Ilustração 95). No exemplo apresentado na ilustração 95, 

o utilizador terá somente que adicionar uma fotografia (podendo fazê-lo através da 

galeria de imagens do seu dispositivo), e a zona de residência (distrito, concelho e 

freguesia).  
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Ilustração 95 - Representação do perfil de utilizador por preencher e preenchido, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Para auxiliar a experiência de utilização do layout, dividimo-lo em três componentes ou 

zonas: Dados pessoais (com funções extras), estatísticas e as informações detalhada 

(Ilustração 96). 

 
Ilustração 96 - Representação da divisão do perfil, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 
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Na zona superior é apresentada a informação base do utilizador e as funções extras 

associadas à categoria do seu perfil (surdo). Por informação base, considerámos o 

nome, apelido, zona de residência e a fotografia de perfil, sendo estas informações 

visíveis apenas para utilizadores adicionados como “amigos”. As funções extras são 

representadas com três ícones correspondentes a três funções: QR Code185, 

(correspondente à leitura de códigos do próprio utilizador, ou seja, cada utilizador possui 

um próprio), utilizado para adicionar amigos; ícone do smartwatch, relativo ao menu do 

dispositivo smartwatch do utilizador; ícone do balão de conversação com acesso ao chat 

(Ilustração 96). Ao selecionar qualquer uma destas funções extras, o utilizador é 

diretamente reencaminhado para o respetivo menu de cada funcionalidade. A segunda 

zona é apresentada informação relativa a estatísticas e resultados relevantes atingidos 

pela utilização da APP. São fornecidos relativos ao número de amizades; percentagem 

da atividade até à data de consulta e a soma total de pontos. Esta informação irá sendo 

atualizada consoante o desempenho, a interatividade e as “conquistas” do utilizador.  

A terceira ou zona inferior, é utilizada a título informativo, sendo exibidos dois conjuntos 

de informações distintas, uma para dados pessoais detalhados; categoria selecionada; 

LG que utiliza; email e password. Outra onde são indicadas informações como: grupos 

que aderiu; número de notificações por ler; estatuto e ranking (com a posição que 

ocupa). Para além destes elementos, disponibiliza-se o botão “Editar perfil” a azul, para 

que se possam alterar dados pessoais (Ilustração 96). Dos dados apresentados, o 

utilizador poderá editar: foto de perfil; zona de residência; categoria; LG; email e a 

password. Toda a restante informação aparecerá a cinzento informando que não estão 

disponíveis para alteração. Os novos dados serão alterados e guardados se o utilizador 

confirme a ação (Ilustração 97).  

 
185 Segundo o dicionário Oxford um QR Code consiste numa “A machine-readable code consisting of na 
array of black and white squares, typically used for storing URL sor other information for reading by the 
camera on a smartphone” (Oxford University Press, 2022h). 
“Um código legível por uma máquina que consiste em uma matriz de quadrados pretos e brancos, 
normalmente usado para armazenar URLs ou outras informações para ser lido pela câmara de um 
smartphone” (Tradução nossa). 
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Ilustração 97 - Representação da alteração dos dados no perfil, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Como foi referido anteriormente, dependendo das escolhas do utilizador tomadas no 

questionário inicial, será apresentado um de dois perfis distintos. Por forma a facilitar a 

interação e navegação optou-se por criar dois menus distintos: para surdos e para 

ouvintes (Ilustração 98). O utilizador só detetará diferença ao alterar a categoria de 

“surdo” para “ouvinte”, sendo por isso desaconselhado. 

 
Ilustração 98 - Representação dos dois perfis existentes, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 
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Na ilustração 98, é possível verificar como entre os dois perfis só existem três 

diferenças: o título do perfil (perfil-surdo ou perfil-ouvinte), o ícone para smartwatch e a 

descrição da categoria selecionada (ouvinte ou surdo). Estas diferenças são 

necessárias porque diferentes utilizadores implicam necessidades distintas. Dá-se o 

exemplo do menu smartwatch que é apresentado somente no perfil-surdo, destinado a 

ser usufruído apenas por quem o pretende utilizar para captação e identificação de sons 

em redor. Uma vez que um ouvinte não possui estas limitações, não necessita que esta 

seja disponibilizada no seu perfil. O utilizador poderá ainda aceder a três atalhos: grupos 

que aderiu; visualização de notificações por ler e consultar o ranking com a respetiva 

posição que ocupa.  

O primeiro atalho, as notificações, engloba dois elementos: notificações recentes (lidas 

ou não) e histórico de atividade recente (ilustração 99). Foi necessário englobar a junção 

das notificações e da atividade numa só zona para que se possa consultar. O número 

de notificações e atividade por ler serão representados pelo ícone sino e 

simultaneamente a numeração e as frases a azul, como uma ação ativa. 

 
Ilustração 99 - Representação das notificações e histórico de atividade, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
O segundo atalho destina-se à interação com grupos. Estes foram criados com o intuito 

de facilitar o contato entre utilizador e as associações ou federações destinadas à 

comunidade. Ao navegar pela primeira vez na APP, quando se acede ao menu dos 

grupos através do perfil de utilizador, será apresentado um layout por preencher, ou 

seja, sem notificações ou convites para grupos. É recomendado que sejam adicionados 

alguns grupos à sua lista (Ilustração 100). Para tal, terá que pressionar o botão “+”, a 
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partir do qual será disponibilizada uma lista com sugestões de grupos de acordo com a 

sua localização e perfil. A seleção pode ser realizada através da barra de pesquisa, caso 

conheça algum grupo específico, ou através do movimento scroll. Ao encontrar e 

selecionar o conteúdo, o utilizador é reencaminhado para a página do grupo. Nesta será 

apresentada uma breve descrição: informações relativas ao tipo de grupo, o total dos 

membros que aderiram, quando foi formado, quais as campanhas atualmente 

disponíveis e as publicações realizadas (Ilustração 100). Sempre que o grupo 

apresentado é público, o utilizador não necessita de aguardar qualquer validação, basta 

que clique no botão azul “Aderir”.  

 
Ilustração 100 - Representação do processo antigo para aderir a um grupo, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Após o levantamento do preenchimento dos questionários, e de ter verificado por parte 

de alguns utilizadores a demora na realização desta ação, achámos por bem efetuar 

algumas alterações. Desta forma, ao invés de visualizar a lista e selecionar entrar na 

página do grupo e posteriormente aderir, o botão já estará disponível quando a lista de 

grupos for apresentada (Ilustração 101). Após aderir, o grupo permanecerá na seção 

“Os meus grupos” e para visualizar os dados relacionados com o mesmo (e.g. 

comentários ou campanhas), basta selecioná-lo que será encaminhado para a respetiva 

página com toda a informação (Ilustração 101). Desta forma invés de serem necessários 

quatro passos, passam a ser três, diminuindo também o tempo de ação. 
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Ilustração 101 - Representação do novo processo para aderir a um grupo, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Sempre que este tipo de ação for executado, o utilizador receberá uma notificação em 

pop-up, confirmando que o grupo foi adicionado com sucesso à sua lista. Segundo a 

lógica de gamificação obterá uma recompensa de dez pontos (Ilustração 102). 

 
Ilustração 102 - Pop-up de notificação quanto aos grupos adicionados, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
A partir do momento em que o utilizador aderiu ao grupo, poderá participar em 

campanhas ou eventos e interagir a partir de comentários, partilhas, gostos ou do chat 

público, sendo notificado sempre que existam novidades (Ilustração 103). 
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Ilustração 103 - Representação das campanhas, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Para visualizar uma campanha ou evento, o utilizador deverá verificar a lista186 

apresentada na página da associação e selecionar qual deseja ver.  Será apresentada 

toda a informação relacionada, desde o objetivo principal, a programação com as 

respetivas datas, a localização exata onde o evento irá decorrer, entre outras (fig.103).  

O último atalho consiste no ranking. Tirando partido das estratégias de gamificação, o 

atalho “Ranking” é critico para estimular o utilizador a usufruir das funcionalidades 

didáticas, como forma de aprendizagem, estimulando o acesso frequente à APP. O 

layout de ranking, apresenta-se através de uma lista, do primeiro para o último lugar, 

sendo cada posição representada por um avatar / fotografia do utilizador. Ilustramos 

como exemplo um ranking até ao décimo lugar (Ilustração 104). 

 
186 A lista será apresentada horizontalmente em forma de carrossel, sendo necessário fazer scroll vertical 
para percorrer todo o seu conteúdo.  
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Ilustração 104 - Ranking com as posições e os pontos adquiridos, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
As posições do ranking são determinadas pelo somatório de pontos adquiridos em cada 

etapa. Quanto maior o empenho, atividade e concretização de tarefas por parte do 

utilizador, maior será a pontuação e consequentemente a sua posição. Cabe ao 

utilizador, mediante os seus objetivos, determinar o nível que espera alcançar. Na figura 

104, pode observar-se como cada fila integra os seguintes elementos: fotografia de 

perfil, nome do utilizador, total de pontos adquiridos e a sua posição. Como, todavia, o 

foco da APP não se cinge a um sistema de gamificação, foi adotado um ranking simples. 

Pretendeu-se uma estimulação competitiva saudável que potencie apenas a utilização 

ao invés um jogo na sua forma pura. Foi necessário hierarquizá-lo segundo cinco níveis 

de bonificação sob a forma de pontos:  

Iniciante – 0 aos 100 pontos. 

Aprendiz – 100 aos 250 pontos 

Veterano – 250 aos 600 pontos. 

Veterano – 600 aos 1000 pontos. 

Mestre – superior a 1000. 
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Para alcançar determinado estatuto de ranking e obtenção de pontos foram 

consideradas nove ações relevantes:  

Registar e completar os seus dados para criar um perfil – 45 pontos. 

Convidar amigos a aderir à APP – 30 pontos  

Adicionar amigos – 20 pontos. 

Participar num grupo – 10 pontos. 

Convidar amigos para entrar em grupos – 5 pontos. 

Partilhar ou gostar de campanhas, notícias ou eventos – 15 pontos. 

Visualizar pela primeira vez um dos vídeos disponíveis – 5 pontos. 

Completar todas as etapas de uma aula – 60 pontos. 

Jogar e vencer um dos três jogos disponíveis – 10 pontos.  

 

Sempre que o utilizador concretizar uma das tarefas acima referidas, será exibida uma 

notificação pop-up, gratificando-o e informando quantos pontos foram adquiridos. Desta 

forma, incentiva-se a progressão de competências e experiências de interação com a 

comunidade. 

6.3.1.7. “POP-UPS” DE NOTIFICAÇÃO 

Os pop-up’s de notificação desenvolvidos para a APP são diferenciados através de uma 

cor e duas conjugações de cores: branco; branco e verde; branco e vermelho (fig.106). 

O pop-up inteiramente branco serve para informar o utilizador através de mensagens 

sobre assuntos diversos, tais como pontos adquiridos, alcance de uma nova posição no 

ranking, seleção da LG, entre outras. O pop-up branco e verde indica uma ação bem-

sucedida pelo autor, como selecionar uma nova LG, adicionar amigos ou traduzir uma 

mensagem. Por último o pop-up branco e vermelho é disponibilizado para informar que 

a tarefa ou ação que tentou realizar não foi bem-sucedida. Esta última poderá surgir em 

ações como: traduzir uma mensagem de texto, vídeo ou áudio, adicionar amigos, 

emparelhar o smartwatch à APP, entre outras. Como se pode observar na figura 105, 

todos os pop-up’s possuem a mesma forma (retangular com as bordas arredondadas) 

e um botão a azul onde o conteúdo textual se altera conforme a ação. Sempre que estas 
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notificações surgem o background desfoca-se, destacando-o e melhorando a leitura 

numa relação figura / fundo (Ilustração 105). 

 
Ilustração 105 - Representação dos diferentes pop-up's, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Seguindo as metodologias de Design Inclusivo e Design de Interação, é importante que 

qualquer utilizador consiga entender corretamente a mensagem apresentada no pop-

up. Também com o intuito de facilitar a compreensão, adicionou-se a cor verde, que 

corresponde à ação concluída com sucesso e o vermelho para ação não concluída. O 

formato de cada ícone auxilia a hierarquia de leitura e descodificação sendo o de 

negação circular com a “cruz” a vermelho de maior dimensão. 

6.3.1.8. QR CODE / ADICIONAR AMIGOS 

O QR Code inserido na APP permite identificar cada perfil de utilizador. Ao registar-se 

na conta a APP gerará automaticamente um código que pode ser consultado ou acedido 

através do eu perfil (Ilustração 106). 
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Ilustração 106 - Representação do QR Code do utilizador, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
O QR Code não serve apenas para identificar o perfil do utilizador, é igualmente 

relevante para o processo de adição de mais utilizadores à sua lista de amigos. O 

processo pode ser realizado de duas formas: através da leitura do QR Code, se ambos 

os utilizadores se encontrarem juntos, ou manualmente através da grupos e/ou 

campanhas, se os utilizadores se encontrarem afastados.  

Para adicionar o QR Code de outro indivíduo, o utilizador deve, através do respetivo 

ícone localizado no seu perfil pessoal, premir o botão azul “Adicionar amigos” e será 

encaminhado para o leitor de QR Code. É importante centrar o QR Code do indivíduo 

que deseja adicionar à sua lista no campo de ação quadrangular (fig.107). O leitor irá 

ler o padrão, e por intermédio de um pop-up de notificação alertar o utilizador, sobre 

qual o perfil identificado e associado. Concluída a análise deverá o utilizador dar 

permissão para nova adição à sua lista de amigos (Ilustração 107). 
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Ilustração 107 - Representação do processo de adicionar amigos, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
O último pop-up de notificação, de cor verde destaca a mensagem de confirmação e 

conclusão da ação. 

O utilizador que pretenda adicionar um amigo manualmente a partir de grupos ou 

participações em campanhas, será reencaminhado para o seu perfil. Assim que o 

utilizador der início ao processo a partir do botão azul “Adicionar aos amigos”, será 

apresentado um pop-up de notificação com a barra de carregamento (Ilustração 108). 

 
Ilustração 108 - Representação do processo de adicionar amigos, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 
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Concluída a operação com sucesso, será notificado com o pop-up verde e respetiva 

mensagem (Ilustração 108). Todos os indivíduos adicionados à lista aparecerão tanto 

no número de amigos, localizado no perfil do utilizador como no chat para convívio.  

6.3.1.9. CHAT 

O chat foi concebido para que os utilizadores possam conversar e interagir entre si à 

distância, seja individualmente ou entre grupo (Ilustração 109).  

 
Ilustração 109 - Representação do chat, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Na ilustração 109, observamos como são exibidos os “amigos” adicionados e quais se 

encontram online. Posteriormente, são apresentadas as conversas recentes com as 

notificações por ler ou lidas.  É a partir do chat que os utilizadores poderão: trocar 

mensagens de texto e voz; ficheiros como fotografias; documentos; músicas; vídeos; 

notícias ou eventos; efetuar chamadas de voz ou videochamadas e jogar (Ilustração 

109). De todos os elementos mencionados, a função de jogar é a única que, por motivos 

técnicos, implicará que o utilizador seja reencaminhado para a APP do jogo. Para que 

isso suceda, deverá entrar na conversa do utilizador que pretende desafiar e clicar no 

ícone do jogo situado no canto superior direito. De seguida, deverá selecionar um dos 

quatro jogos disponibilizados e ser reencaminhado para a própria APP. Após finalizar a 

partida, será reencaminhado de volta ao Move to Talk. Serão registadas a pontuação e 

o vencedor, tanto na atividade recente como no chat (Ilustração 110).  
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Ilustração 110 - Representação do processo de jogar contra outro utilizador, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Todas as funcionalidades de jogo implicam ligação à internet, caso contrário não serão 

recebidas notificações nem convites para novas ações. 

6.3.1.10. MENUS SECUNDÁRIOS  

Em todo o projeto foram desenvolvidas duas tipologias de menu: o menu principal, 

constante em toda a APP e designado “barra de navegação inferior” e os menus 

secundários ou submenus. Os secundários apresentam uma navegação horizontal e 

são compostos por dois ou três elementos (Ilustração 111). O objetivo destes menus é 

facilitar a navegação e tornar a mesma intuitiva. O menu é apresentado em duas cores: 

azul, que representa o estado em que o utilizador se encontra (ativo), e o cinzento que 

apresenta as opções não selecionadas. Para auxiliar a localização do menu secundário, 

tal como no menu principal, foi inserida uma barra por baixo do título do conteúdo, que 

acompanha a alteração da cor.  

 
Ilustração 111 - Representação dos menus secundários, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
De seguida descrevemos os menus e elementos correspondentes ao protótipo da 

extensão da APP para smartwatches. 
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6.3.2. MODELO DA APLICAÇÃO PARA SMARTWATCHES 

Como foi referido anteriormente, mesmo não tendo a nossa investigação acesso a um 

smartwatch capaz de descarregar APPs da Google Play ou APP Store, não 

prescindimos de realização do protótipo a correr no dispositivo. A primeira ação a 

realizar pelo utilizador no smartwatch é a identificação e emparelhamento. Para isso 

deverá aceder ao perfil no menu do smartwatch e premir o botão adicionar (+). É 

recomendável que o utilizador – mediante o conteúdo disponível no ecrã – alinhe o QR 

Code no campo de ação retangular no layout. O leitor de Qr Code irá iniciar a análise, 

identificar e emparelhar o smartwatch. Será então alertado com um pop-up de 

notificação verde, confirmando a ação bem-sucedida (Ilustração 112). Caso ocorra um 

erro será notificado a vermelho como não tendo sido bem-sucedido e como deverá 

tentar novamente.  

 
Ilustração 112 - Representação do emparelhamento do smartwatch, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Por restrições do próprio software incorporado de raiz, e por forma a garantir o bom 

funcionamento, só é possível emparelhar um dispositivo de cada vez. 

6.3.2.1. MENU LISTA DE SONS DISPONÍVEIS 

Após o emparelhado, ao entrar no menu do smartwatch será reencaminhado para a 

página inicial (Ilustração 113). O menu é composto por três funcionalidades principais: 
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“Notificações e Vibração”; “Lista de Sons Disponíveis” e “Gravar Sons” (Ilustração 113). 

Complementarmente são apresentadas informações básicas sobre o dispositivo 

adicionado, através da fotografia como o nome, dimensão e bateria disponível. No nosso 

projeto não introduzimos alterações de raiz que comprometam ou não se coadunem 

com o sistema residente no dispositivo.  O fabricante do smartwatch, por norma, possui 

APPs especificas para personalização. 

 
Ilustração 113 - Representação do menu "Lista de sons disponíveis", escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
O primeiro menu, “Lista de Sons Disponíveis”, dá conhecimento ao utilizador quais os 

sons pré-programados e passíveis de ser identificados e alertados. De raiz serão nove 

sons organizados em três categorias, cada uma delas com cor diferente: Urgente 

(vermelho), pouco urgente (laranja) e importante (amarelo). Os sons presentes na 

categoria urgente são geralmente associados a veículos motorizados, veículos de 

emergência e/ou alarmes de incêndios. Estes são os únicos que não poderão ser 

selecionados ou editados (Ilustração 113). Uma vez que a função do dispositivo consiste 

em precaver e possibilitar maior segurança, na vida diária e urbana do surdo, estes três 

sons, sendo os mais presentes e que apresentam o maior desafio á integridade física, 

encontram-se por defeito predefinidos, ativados e não editáveis. Relativamente aos 

restantes, o utilizador poderá ativar aqueles que considere importantes de acordo com 

a sua experiência pessoal (Ilustração 113). Para a ativação o utilizador terá apenas que 

selecionar no círculo correspondente, o som que pretende associar. O círculo será então 

preenchido com a cor azul, por defeito na nossa APP como ação ativa. Qualquer um 

dos sons pode ser ativado ou desativado sempre que pretender.  
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Apesar de por defeito apenas estarem disponíveis nove sons, sendo a APP um serviço 

em constante atualização, é expectável que ao longo do tempo outros sejam 

adicionados.  

6.3.2.2. MENU NOTIFICAÇÕES E VIBRAÇÃO 

O segundo menu, “Notificações e Vibração”, como o nome indica, destina-se à 

personalização dos alertas de vibração e som. Na vibração são disponibilizados dois 

modos, o normal do tipo pontual (Bip), recomendado para alertar sons pouco urgentes 

e o forte e arrastado (Biiiiiiip), para sons com maior importância (Ilustração 114). 

 
Ilustração 114 - Representação do menu das "Notificações e vibração", escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Por motivos de segurança, os sons considerados perigosos e inseridos na categoria 

urgente, vêm predefinidos com uma vibração forte (Biiiiip), não poderão ser 

personalizados. Como se pode observar na ilustração 114, os únicos sons passíveis de 

personalizar são os da categoria pouco urgente (cor laranja) e importante (cor amarela). 

Para ativar um modo específico de vibração, o utilizador terá que selecionar o botão 

circular correspondente ao nome do som que pretende. A escolha poderá ser alterada 

quando utilizador desejar e consoante as suas necessidades.  

6.3.2.3. MENU GRAVAR SONS 

O último menu, “Gravar Sons”, permite ao utilizador inserir no dispositivo, sons que não 

estejam disponíveis na lista pré-programada (Ilustração 115). Apesar do dispositivo 

conseguir detetar sons não gravados previamente (pré-programados por defeito), é 
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aconselhável que o utilizador personalize e expanda a sua biblioteca de acordo com a 

experiência diária, o ambiente sonoro em que se insere, e qual o tipo de sons que mais 

necessidade teria de ouvir.  A título de exemplo, poderá gravar o som de toque de uma 

campainha de porta, o choro de um bebé, a voz de um familiar, entre outros. Sem esta 

operação de gravação prévia o software do dispositivo não consegue distinguir sons 

muito semelhantes ou pessoais.   

 
Ilustração 115 - Representação do menu "Gravar sons" e o seu processo, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
Acedendo ao menu “Gravar Sons”, são colocados à disposição do utilizador outros 

passíveis de personalização e correspondentes às categorias pouco urgente / 

importante. Para gravar um destes sons, terá de ser encaminhado para o layout 

respetivo. Deverá pressionar o botão play e a gravação deverá ser realizada próximo da 

fonte de som. Ao iniciar o processo o cronómetro passa a contabilizar o tempo de 

gravação, as ondas sonoras movimentar-se-ão visualmente e o botão do play passará 

a disponibilizar o ícone de acesso à pausa. Ou seja, um modus operandi semelhante à 

maioria dos processos de gravação digital presentes em smartphones. Seguindo essa 

lógica, uma vez gravado, o utilizador premirá o botão “pausa” e o cronómetro irá parar 

surgindo os botões que validam ou não a gravação. Da esquerda para a direita, o 

primeiro permite eliminar a gravação e tentar novamente, o segundo demonstra se a 

gravação se encontra em play, pause ou stop. Por último, o terceiro, valida a gravação 

gravando-a na base de dados. Ambos os botões têm associadas cores correspondentes 

à ação (Ilustração 115).  
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Uma vez validada, o utilizador é reencaminhado novamente para a lista de sons, no qual 

a seta que correspondente ao som recentemente adicionado passará a verde (gravação 

efetuada e gravada com sucesso) (Ilustração 116). 

 
Ilustração 116 - Representação do som não gravado e gravado, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
No caso dum utilizador pretender adicionar sons fonéticos como o seu nome ou frases 

comuns como e.g. “com licença” ou “obrigado”, deverá fazê-lo evitando frases 

complexas ou longas. Quanto mais simples for o conteúdo a detetar e alertar melhor 

será o funcionamento do dispositivo. 

6.3.2.4. LAYOUT E COMUNICAÇÃO 

Todo o layout desenvolvido e apresentado durante o processo de deteção e aviso de 

sons, pretende-se simples, direto e eficaz. O primeiro passo será assegurar ao utilizador 

que por defeito tudo decorre em normalidade e que nenhum som selecionado ou 

gravado por si, foi detetado. Associou-se por isso este estado a um ecrã totalmente 

verde (Ilustração 117). 
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Ilustração 117 - Representação do ecrã de validação dos sons, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
O modo de alerta é composto por quatro elementos em sistema: a cor, o pictograma, a 

animação e a vibração. Dado que existem diferentes categorias valorativas, é 

fundamental que o utilizador seja notificado de acordo com a hierarquia e a relevância 

do perigo. Uma vez que a cor dita a relevância do som, elegeu-se esta característica 

como elemento de mais rápida perceção visual (Ilustração 118). 

 
Ilustração 118 - Representação da forma de notificar e comunicar o som, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
O pictograma como segundo elemento associado à cor, é responsável pela identificação 

de qual o tipo de perigo ou som detetado (Ilustração 118). Só em sistema é possível 

associar o nível de perigosidade à origem do som.  

Por defeito foram instalados nove sons, associados como possíveis combinações 

(Ilustração 119). Futuramente, consoante as necessidades e sugestões dos utilizadores, 

poderão ser inseridos outros.187 

 
187 Estas sugestões podem ser realizadas dentro da APP Move to talk na parte do smartphone. Para o fazer 
terá que aceder ao “Menu opções” > “Sugestões”.  
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Ilustração 119 - Representação das possíveis combinações de sons, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
O terceiro elemento que complementa a notificação é a animação. Esta é aplicada 

unicamente ao pictograma, dando-lhe movimento e destacando-o. A animação é 

simples, de tipo “fade in / fade out”188 pulsante assegurando que o pictograma se 

encontra realmente a piscar (Ilustração 120). Esta animação é aplicada a todos os sons 

que o utilizador selecionar e que o dispositivo consiga identificar e alertar. 

 
Ilustração 120 - Representação da animação selecionada para notificar, escala reduzida (Ilustração nossa, 2022). 

 
O último elemento constituinte da notificação consiste na vibração. Tal como foi 

supracitado, existem dois modos de vibração cabendo ao utilizador selecionar qual se 

 
188 De acordo com o dicionário da Oxford, fade in corresponde a “A filmmaking and broadcasting technique 
whereby an image is made to appear gradually […]” (Oxford University Press, 2022i). Por oposição o termo 
fade out, segundo a mesma fonte, corresponde a “A filmmaking and broadcasting technique whereby an 
image is made to disappear gradually […]” (Oxford University Press, 2022j). 
“Uma técnica de filmagem em que uma imagem aparece gradualmente […]” (Tradução nossa). 
“Uma técnica de filmagem em que a imagem desaparece gradualmente […]” (Tradução nossa). 
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coaduna melhor com as suas necessidades. Quanto à sequência da notificação de som 

teremos:  

1. O utilizador sente a vibração; 

2. A vibração ativa o ecrã que se ilumina na respetiva cor consoante o grau de 

urgência; 

3. Surge o pictograma correspondente ao som identificado; 

4. A animação decorrerá até o utilizador a desligar ou passado 15 segundos. 

 

Os quatro elementos funcionam em sistema e são ativados de acordo com a sequência 

lógica de perceção que os sentidos do corpo humano possuem. Todas as notificações 

terão uma duração máxima de quinze segundos sendo que o dispositivo memoriza a 

ação de notificação e regista o historial de eventos. Esta função permite que o utilizador 

mesmo não detetando uma notificação esteja informado a que sons esteve exposto, ou 

que tipo de som tentou alertá-lo. Os possuidores da funcionalidade AssistiveTouch do 

Apple Watch podem ainda programar o dispositivo para terminar a notificação através 

de um gesto específico da mão189. Ao efetuar o movimento, o smartwatch entenderá 

que o utilizador recebeu e entendeu a notificação. Uma mais valia de comunicação entre 

o equipamento da Apple e o utilizador.  

 

 
 
 
  

 
189 Atualmente a empresa disponibiliza quatro gestos para determinadas ações (Apple Inc., 2022c). Este 
tipo de ações podem ser uma mais valia para o projeto, incentivando a interatividade e podendo ser 
atualizado em versões posteriores ao lançamento da APP. 
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7. TESTES DE USABILIDADE 

O desenvolvimento dos testes de usabilidade com o público-alvo definido só foi 

exequível graças à criação de um protótipo desenvolvido no programa Adobe Xd, que 

possibilita efetuar o download da extensão para smartphones. A realização desta 

testagem e posteriormente o seu levantamento permitiram atender a algumas das 

questões de investigação apresentadas, comprovar a eficácia da APP e a pertinência 

do projeto em si.  Para a realização dos questionários, procurámos entidades 

responsáveis por trabalhar com a comunidade surda: entre as várias, conseguimos a 

colaboração da Casa Pia de Lisboa, I.P e da Associação Portuguesa de Surdos situada 

na Amadora190. Para além destas, foram contactadas outras associações / instituições 

não tendo obtido resposta191.  

Para a testagem foram desenvolvidos três tipos de questionários, que possuem como 

metodologia uma base qualitativa, sendo preenchidos através da escala de Likert 

conforme a experiência de utilização. O primeiro questionário (guião), focou-se na 

testagem da APP e foi realizado por indivíduos que pertencem ao grupo descrito como 

público-alvo (surdos e ouvintes). Neste, o indivíduo seguiu passo a passo o conteúdo, 

e categorizou posteriormente a concretização (ou não) das ações exigidas. De seguida, 

pedimos aos indivíduos que avaliassem qualitativamente algumas características 

correspondentes à caracterização da APP, nomeadamente a qualidade da interface 

gráfica. O segundo questionário (guião + tempo), foi efetuado pelo autor e teve como 

base a observação e análise do comportamento do indivíduo durante a interação. Isto 

permitiu-nos compreender e localizar as dificuldades apresentadas e, por seguinte, 

efetuar o levantamento do tempo que demorou a concretizar a respetiva ação. O último 

questionário destinou-se especificamente a ser preenchido por indivíduos surdos e teve 

como foco a temática dos sons relevantes no seu dia a dia. Neste através da escala de 

Likert pretendíamos que os indivíduos destacassem quais os sons mais pertinentes de 

serem identificados, e posteriormente através da opção de resposta aberta (sugestões), 

apresentassem outros.  

De forma a preservar o anonimato, e a confidencialidade, durante e após o 

preenchimento dos questionários não foi pedido qualquer tipo de dado pessoal. 

 
190 Agradecemos à Professora Inês Veiga da Universidade Lusíada que tornou possível contacto com esta 
associação. 
191 Um mal persistente que enferma a cultura de investigação em Portugal junto de empresas e organismos, 
que dificulta seriamente o trabalho do investigador. 
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Contudo, fizemos questão que a testagem fosse efetuada tanto por indivíduos surdos 

como por ouvintes, de idades distintas, sendo contemplados indivíduos da faixa etária 

entre os 24 e os 79 anos.  

Nos subcapítulos seguintes, iremos apresentar o levantamento dos resultados obtidos 

através de tabelas descrevendo as falhas encontras e os respetivos elementos a 

melhorar. 

7.1. GUIÃO  

Para o primeiro questionário (guião), realizaram-se no total cerca de 18 testes, onze a 

indivíduos ouvintes e sete a indivíduos surdos. Dos três questionários, este é o que mais 

pertinência possui, visto que nos permite identificar quais as ações eficazes e as menos 

competentes / complexas. Primeiramente começamos por abordar as funcionalidades 

principais (tradutor, expressões comuns, dicionário, alfabeto, notícias e media) e 

posteriormente as secundárias. 

Dado que estas funcionalidades são o foco da APP, era de extrema importância que 

fossem testadas e bem-sucedidas. Tal como referido anteriormente, a avaliação foi 

efetuada com base na escala de 1 a 5 valores, e na tabela 14, inserimos o levantamento 

dos dados obtidos no preenchimento192 destes parâmetros. A tabela foi dividida em dois 

grupos, ouvintes (Q1 ao Q11) e surdos (Q12 ao Q18). 

 
192 Ao longo do capítulo dos questionários, tanto na tabela como em corpo de texto, serão descritos 
elementos como Q4 ou T11, que correspondem ao número do questionário específico e número da tarefa 
no guião entregue nos testes de usabilidade.   
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Tabela 14 - Levantamento dos resultados preenchidos sobre as funcionalidades principais (Ilustração nossa, 2022). 

 
 

A partir da tabela apresentada, foi-nos possível compreender que a média adquirida 

para as seis funcionalidades principais variou entre 4,5 valores e 5 (termos médios). 

Uma vez que se trata das funcionalidades mais relevantes, a obtenção desta pontuação 

valida não só a sua eficácia, mas também revela que estas ações foram intuitivas e 

muito facilmente compreendidas pelos indivíduos. Das seis funcionalidades, as que 

obtiveram uma melhor avaliação em todos os questionários foram “Alfabeto” e o “Media”, 

talvez por serem as que possuem ações simplificadas com um baixo número de toques 

para a finalização das mesmas. Outra funcionalidade que acabou por também ser bem-
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sucedida foram as “Notícias”, o que nos surpreendeu visto que é uma ação que envolve 

um grande número de passos por parte do utilizador. Esta foi classificada com 3 valores 

por dois utilizadores (Q4 e Q14), e os restantes variaram entre 4 e 5 valores, obtendo 

uma média de 4,6 valores. A funcionalidade mais importante é sem sombra de dúvidas 

o “Tradutor” tendo sido avaliada apenas por dois utilizadores com 1 e 2 valores193. Os 

restantes atribuíram entre 4 e 5 valores, ou seja uma média de 4,5. Apesar das duas 

classificações menos positivas, a obtenção desta média validou igualmente a eficiência 

e competência do processo e forma de comunicação, sendo um dos pontos fortes da 

APP194.  

No que toca as funcionalidades pior classificadas, apesar das médias serem altas, 

destacamos uma, a de “Dicionário”, que obteve uma média de 4,4 valores. Foi 

inclusivamente classificada com 1 valor pelo utilizador em específico (Q14) e 3 valores 

pelos utilizadores (Q13 e Q15).195 Por razões desconhecidas, de facto, estes três 

utilizadores não ficaram totalmente satisfeitos com a ação (tabela 14). 

Com base na observação ao utilizador no ato do preenchimento destacamos outra 

funcionalidade que apresentou dificuldades na sua concretização. Tendo em conta as 

dificuldades e as três avaliações menos positivas mencionadas anteriormente, o autor 

considera que se pode e deve melhorar o elemento das notícias (consultar e partilhar). 

Na ação 17 do guião, foi pedido ao utilizador, “Entre no menu Notícias, selecione a mais 

recente e partilhe com um amigo adicionado á sua lista de amigos (dentro da 

aplicação)”. A primeira parte desta ação foi realizada com sucesso, a dificuldade que 

encontrou, verificou-se na fase em que se pede para partilhar a notícia dentro da APP, 

mais especificamente no chat. Os utilizadores conseguiram facilmente identificar os 

métodos de partilha externos à nossa APP, nomeadamente as redes sociais (Facebook, 

Instagram, WhatsApp), porém levaram mais tempo a compreender a nossa. Isto sucede 

talvez pelo facto de ter sido inserido o nosso logótipo para identificar a partilha dentro 

da APP Move to Talk, sendo este elemento uma novidade para o utilizador. Para além 

 
193 Através da intérprete que nos foi disponibilizada na reunião com a Casa Pia I.P, foi possível compreender 
a atribuição menos positiva. O gesto “Olá” é acompanhado de expressões faciais, e estes indivíduos 
classificaram o tradutor com 1 ou 2 valores porque o avatar não explora esse elemento, efetuando apenas 
o movimento. Este parâmetro não foi possível de se realizar nesta dissertação, pois não temos 
conhecimento de programação para desenvolver as expressões faciais junto do movimento gestual. 
194 A obtenção das avaliações entre 4 e 5 valores tanto por surdos como por ouvintes demonstra que a 
maioria considera que a função de tradutor vai de encontro às suas necessidades. 
195 A única informação que nos foi transmitida pela intérprete foi que o indivíduo surdo (Q14), não considera 
esta função relevante. As outras duas classificações de 3 valores relevam que a ação para estes dois 
indivíduos foi satisfatória cumprindo o seu objetivo, mas sem grandes expectativas. 
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desta, não se verificou nenhuma outro constrangimento dentro das funcionalidades 

principais. 

Por implicar áreas que o autor não domina (e.g. programação / animação), e por 

inviabilidade do programa, alguns parâmetros relacionados com estas seis 

funcionalidades não foram testados, nomeadamente a tradução por áudio e por 

gravação de vídeo. Contudo, para exemplificar como seria representado, foi desenhado 

e mostrado o layout das ações correspondem aos elementos mencionados (vide. Cap. 

6.3.1). Com o levantamento das classificações obtidas e apresentadas na tabela 14, 

verificamos que o desenvolvimento e inserção das expressões faciais no avatar para a 

funcionalidade do “Tradutor” é importante de apoio à comunicação. Interpretamos 

também que a melhor classificação atribuída pelos ouvintes (Q1 e Q11) revela que os 

surdos são mais focados nos conteúdos. 

Visto que através das classificações dadas, só uma funcionalidade principal foi 

considerada menos eficiente, passaremos então à análise das funcionalidades 

secundárias. Apesar de serem funções secundárias é importante que estas também 

sejam intuitivas e disponibilizem uma boa experiência de utilização, evitando emoções 

negativas por parte do utilizador. Algumas destas funções presentes no guião não serão 

inseridas na tabela, pois implicam descrever ao invés de classificar (e.g pontuação e 

posição no ranking).  

Na tabela 15, apresentamos as funções secundárias e a avaliação dada. 



Incomunicado: Design de um sistema de comunicação para a surdez e/ou mudez. 

Natacha Eliana Santos Pereira   214 

Tabela 15 - Resultados obtidos nas funcionalidades secundárias (Ilustração nossa, 2022). 

 
 
No que diz respeito às funcionalidades secundárias, dos 18 questionários preenchidos, 

verificamos que cinco funções obtiveram a classificação extremamente positiva, sendo: 

alteração do idioma para Português (T1); editar perfil (T6); adicionar um amigo (T9); 

consultar a lista dos favoritos (T16) e verificar e eliminar todo o conteúdo do histórico 

(T21). Nestas cinco tarefas, consideramos, no entanto, que a obtenção desta 

classificação se verificou talvez pelo facto de serem ações bem estruturadas e 

pensadas, que possibilitam um melhor entendimento. Apesar de terem três ou quatro 

passos, não existiu nenhum obstáculo na sua execução, portanto, foi uma boa 

experiência para o utilizador.  
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Dos pontos fracos ou elemento menos eficiente das funcionalidades secundárias, foram 

encontrados três: selecionar o avatar feminino (T3); interpretar a animação do tradutor 

(T12) e aderir a um grupo (T8). Apesar das três possuírem avaliações mais baixas, a 

que se verificou realmente problemas em concluir a ação foi a tarefa onde se pede ao 

utilizador para aderir a um grupo disponibilizado (T8) Nesta tarefa, dois utilizadores 

classificaram esta ação com 3 valores (Q4 e Q11) e outro com 1 valor (Q14) o que 

demonstra neste último incumprimento das suas expetativas.  Esta ação envolve a 

realização de quatro passos por parte do utilizador, sendo: (1) selecionar o menu dos 

grupos; (2) selecionar o botão de adicionar (+); (3) selecionar um grupo disponível na 

lista e por último (4) na página do grupo selecionar o botão a azul “Aderir”.  

Num dos questionários, foi comentado por um utilizador em específico (Q14) que esta 

ação era demasiado longa, talvez por isso tenha sido classificada pelo mesmo com 1 

valor. Contudo, apesar de exigir a realização de quatro passos, estes são necessários. 

Mesmo que tentemos desenhar e programar a ação de outra forma, será sempre 

necessário apresentar a componente de adicionar grupos, a lista disponibilizada e por 

fim a opção de adicionar o grupo em específico. Por forma a melhorar este parâmetro, 

decidimos, contudo, realizar uma pequena alteração: ao invés de serem necessários 

quatro passos, passarão a ser apenas três. Após a realização do levantamento dos 

testes, a tarefa de adicionar o grupo passou, portanto, a ser realizada sem necessidade 

de entrar na sua na página, disponibilizando o botão de aderir à frente do grupo 

pretendido (vide. Cap. 6.3.1.6. p. 187-188). Com esta alteração, melhoramos também o 

tempo de execução da ação, que foi um dos mais longos verificados inicialmente no 

teste de usabilidade, obtendo uma média de 7 segundos. Após a alteração196, verificou-

se uma melhoria significativa quanto ao tempo de execução, passando de uma média 

de 7 para 4 segundos. Esta diferença valida a alteração introduzida na ação e demonstra 

maior percepção e fácil execução para os utilizadores. 

Para além desta, verificámos também alguma dificuldade por parte do mesmo utilizador 

em realizar a tarefa na qual pedimos que aceda ao menu “Línguas Gestuais” e altere a 

língua utilizada (T18). Este teve dificuldades em compreender que o menu das Línguas 

Gestuais corresponde ao ícone da bandeira localizado no menu da barra de navegação 

inferior. Contudo, tratando-se do único (e mesmo indivíduo) a demonstrar este 

problema, não se considerou justificável uma alteração ao layout.  

 
196 Alteração introduzida a partir do questionário 15.  
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Por fim, como foi referido anteriormente, pedimos aos indivíduos para avaliarem (1 a 5 

valores) algumas características relacionadas com a APP. Estas características 

permitem acima de tudo a compreensão do funcionamento da APP e oferecem uma boa 

experiência de usabilidade aos utilizadores, sendo importante para nós percebermos 

como classificam especificamente. Na tabela 16, apresentamos essas mesmas 

caraterísticas com a referente avaliação dada.  

Tabela 16 - Levantamento dos resultados obtidos sobre as características da aplicação (Ilustração nossa, 2022). 
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Com base no levantamento dos resultados, é possível verificar que, no que diz respeito 

às suas características, a APP foi bem classificada. Tanto a eficácia da comunicação 

gestual como a relevância do projeto, foram os elementos que nos 18 questionários 

preenchidos obtiveram a avaliação mais alta - uma média de 4,5 e 4,7 valores. A 

atribuição de 5 valores pela maioria dos utilizadores e validação da pertinência do 

projeto por parte do público-alvo foi um ponto forte adquirido, pois comprovou que estes 

sentem as barreiras existentes na comunicação e compreendem a importância de 

intervir nesta problemática. Todas estas seis características são importantes, porém, 

para que o principal objetivo da APP seja cumprido (permitir a comunicação), será 

necessário que a comunicação gestual seja eficiente, transmitindo com sucesso a 

mensagem do emissor ao recetor. Através de alínea específica na tabela, conseguimos 

verificar que esta foi bem classificada, sempre entre 3 e 5 valores (maioritariamente 5), 

o que nos indicou que os utilizadores compreenderam a comunicação gestual efetuada 

e ficaram satisfeitos com ela, sendo, portanto, eficaz. A característica com uma média 

mais baixa, logo considerada menos eficiente, foi a “Ações e menus”. Alguns ouvintes 

referiram que certas ações se encontram pouco visíveis.  Dado que não nos é possível 

hierarquizar as ações e menus com o mesmo destaque, as menos importantes estão 

efetivamente menos visíveis na organização da APP, exigindo maior procura (e.g. 

“Histórico”, “Sobre Nós” e “Ajuda” dentro do submenu “Opções”). Os restantes quatro 

elementos, apesar de variarem entre 4 e 5 valores, obtiveram em média de 4,4 valores, 

sendo também uma classificação bastante positiva. 

Concluímos que, através destes questionários, a APP cumpre os requisitos necessários 

e estabelecidos no início do projeto, indo ao encontro das necessidades e expectativas 

do público-alvo. Esta verificou-se sendo acima de tudo comunicativa e eficaz, 

transmitindo uma boa experiência de utilização. 

7.2. QUESTIONÁRIO REALIZADO PELO AUTOR 

No segundo questionário (guião + tempo), era importante conseguir analisar o 

comportamento do indivíduo no ato do preenchimento, localizar adversidades e 

identificar tarefas mais complicadas e/ou prolongadas. Tal como no guião separamos a 

analise em duas partes, apresentando primeiramente as funcionalidades principais e 

posteriormente as secundárias. Na tabela 17, apresentamos as funções principais com 

cronometragem de ações. 
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Tabela 17 - Levantamento dos resultados obtidos pelo autor quanto ao tempo nas funcionalidades principais (Ilustração nossa, 2022). 

 
 

Com base nos dados da tabela, é-nos permitido concluir que as etapas que levaram 

mais tempo a ser executadas foram a tarefa do “Tradutor” (T11) e das “Notícias” (T17), 

que se justificam por serem ações com mais de quatro passos. Na tarefa 11, é pedido 

ao utilizador “Regresse à página inicial (Home). Aceda ao menu “Tradutor”, experimente 

escrever a palavra “Olá” e visualize a animação”. Na frase, percebemos que esta tarefa 

envolve a execução de quatro passos, sendo uma delas escrever uma palavra, o que 

mesmo sendo curta (Olá) exige algum tempo. Apesar do tempo de execução ter uma 

média de 6 segundos, através da observação direta, não se verificou nenhuma 
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dificuldade significativa em completar a ação. Este deve-se, portanto, exclusivamente 

ao facto de exigir mais tempo e não por apresentar dificuldades de execução. Perante 

o quadro também nestes casos não achámos pertinente efetuar alterações nesta tarefa. 

Quanto à tarefa 17 relacionada com as notícias, quando foi pedido “Regresse à página 

inicial (Home). Entre no menu “Notícias”, selecione a mais recente e partilhe com um 

amigo adicionado à sua lista de amigos (dentro da aplicação)”, verificamos que esta 

envolveu a execução de seis passos por parte do utilizador. Estes são efetivamente 

necessários para se poder selecionar a notícia a partilhar, o método de partilha e por 

fim o destinatário. Portanto, igualmente uma tarefa que exige tempo197. Como foi referido 

anteriormente (vide. Cap. 7.1) verificaram-se alguns constrangimentos na identificação 

do método de partilha dentro da nossa APP, dada a novidade do logótipo Move to Talk. 

Contudo, os utilizadores suspenderam a ação apenas por uns segundos, conseguindo 

seguidamente assimilar como a ação deveria ser realizada e, concluindo-a com 

sucesso198.  

O tempo executado para as restantes tarefas variou consoante o utilizador, sendo claro 

na análise feita pelo autor, que utilizadores da faixa etária entre 40 e 55 anos levaram 

mais tempo a executá-las. Contudo, as médias foram positivas demonstrando 3 a 4 

segundos é um tempo justificável para as ações pedidas.  

Passemos à análise realizada pelo autor correspondente ao levantamento das 

funcionalidades secundárias. Na tabela 18, apresentamos os resultados obtidos. 

 

 
197 Este método, assemelha-se à partilha por uma rede social como o Facebook ou Instagram, portanto, o 
utilizador está habituado ao tempo de execução da ação. 
198 Visto que se verificou dificuldade em reconhecer o nosso logótipo para partilha dentro da nossa APP, 
por ser uma novidade, o autor não considera que se deva efetuar qualquer alteração. A associação do 
nosso logótipo será reconhecida à medida que o utilizador se habitue com a marca. 
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Tabela 18 - Levantamento dos resultados obtidos pelo autor quanto ao tempo nas funcionalidades secundárias (Ilustração nossa, 2022). 

 
 

No que diz respeito às funções secundárias, verificamos que três tarefas demoraram 

mais tempo a serem executadas, sendo: preencher o questionário inicial (T2); editar 

perfil (T6) e aderir a um grupo (T8). O preenchimento do questionário inicial demorou 

em média 5 segundos, exigindo a execução de quatro passos. Para concluir a ação teve 

inclusivamente que ser efetuado um scroll para encontrar o botão “Próximo”, o que nem 

sempre foi percetível pelo utilizador. A ação de editar perfil foi a mais demorada com 

uma média de 7 segundos. Encontramos atenuantes como, necessidade de adicionar 

uma fotografia, selecionar uma zona de residência (distrito e o concelho) e validar e 

guardar as alterações efetuadas. Esta ação exigiu, portanto, 10 passos, pelo que 

considerámos a duração aceitável. Quanto à tarefa de adicionar um grupo como 

descrevemos anteriormente, revelou-se também um exercício mais demorado, porém 

reforçamos que esta ação se encontra no fim do layout do perfil de utilizador, mais 
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escondida, sendo necessário efetuar o scroll para a encontrar199.  Para além do scroll, 

exige ainda mais de 3 passos até concluir a ação, justificando a obtenção de uma média 

de 6 segundos 

As restantes tarefas foram executadas num tempo considerado aceitável (entre 2 a 5 

segundos), consoante o número de passos que possuem, não se verificando nenhum 

problema maior de execução. 

7.3. QUESTIONÁRIO AO SOM 

O último questionário foi direcionado especificamente para indivíduos surdos, com o 

objetivo de compreender que sons relevantes no dia a dia deverão ser captados 

posteriormente identificados pelo smartwatch. O preenchimento foi efetuado por dois 

grupos: o primeiro por indivíduos que pertencem à Associação Cultural de Surdos da 

Amadora (Q1 a Q10), com uma faixa etária mais velha (55 aos 79 anos), com surdez 

severa ou profunda. O segundo foi efetuado por indivíduos pertencentes à Casa Pia I.P 

(Q11 a Q14), abarcando de uma faixa etária mais jovem, dos 23 aos 56 anos (Tabela 

19). Os dois grupos possuem indivíduos surdos que dependem da Língua Gestual para 

comunicar, o que nos permite obter respostas mais qualitativas. 

 
199 Infelizmente não nos foi possível inserir toda a informação no perfil do utilizador sem que este tenha que 
realizar um scroll para encontrar as restantes funcionalidades. O utilizador leva sempre algum tempo a 
descobrir que tem de o executar, sendo compreensível alguma hesitação e perda de tempo. 
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Tabela 19 - Levantamento dos resultados obtidos no questionário dos sons (Ilustração nossa, 2022. 

 
 

Foi-nos possível compreender que a atribuição da classificação de sons varia muito 

consoante o grupo. O primeiro grupo (mais idoso) atribuiu uma classificação menos 

relevante a três sons em específico: tráfego automóvel, campainhas e telemóvel / 

telefone. Através da intérprete que nos foi disponibilizada na reunião com a Associação 

Cultural de Surdos da Amadora, foi possível perceber a atribuição menos positiva a pelo 

menos dois sons. No que diz respeito ao tráfego automóvel foi atribuído 

maioritariamente dois valores, obtendo uma média de 2,6 valores. Os indivíduos 

referiram que não se sentem muito inseguros com ele, porém não nos foi possível 

identificar concretamente porquê. Os sons de campainhas, foi atribuído 

maioritariamente uma classificação de 1 valores por não ser considerado importante 

(média de 2,4 valores). Foi-nos transmitido pela intérprete de que a grande maioria dos 

indivíduos dispunha de campainhas adaptadas para surdos, as quais emitem um alerta 

visual (luz). Este facto conduziu provavelmente a desvalorização da resposta, como um 

processo de acomodação dos mais velhos ao que sempre tiveram. Contudo no geral, 

percebemos que faz sentido este som estar inserido na lista e encontrando-se inserido 

na categoria “Pouco Urgente” com a cor laranja, e, portanto, deixando a sua captação 

opcional. Desta forma, para quem não dispõe de campainhas adaptadas e conforme as 

necessidades do utilizador, pode selecionar captar e identificar ou não o seu som. 
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Quanto à classificação atribuída ao som do telefone ou telemóvel, tirando cinco 

indivíduos que atribuíram 5 valores, foi distribuída uma classificação maioritariamente 

de 1 a 3 valores. De acordo com a intérprete, sendo indivíduos idosos, a maioria não 

possui sequer um smartphone200, sendo compreensível a atribuição de um valor menos 

significativo.  

Quanto aos sons bem classificados foram considerados três: veículos de emergência 

com uma média de 3,9 valores; despertadores com 4 e frases de aviso que obteve 3,7 

valores. Apesar de um utilizador específico (Q10) classificar os veículos de emergência 

com 1 valor, os restantes atribuíram sempre uma pontuação de 4 ou 5, conseguindo 

validar a inclusão deste som na categoria “Urgente” e com a cor vermelha. Quanto ao 

som dos despertadores, a classificação surpreendeu bastante pois apenas dois 

utilizador (Q3 e Q13) classificaram com 1 valor, os restantes atribuíram 3 a 5 valores, 

sendo para estes considerado como um som relevante. Apesar do feedback ter sido 

positivo, consideramos que não se justifica alterar a categoria nem a classificação na 

lista de sons, de “Importante” para “Pouco Urgente”201. Contrariamente ao que 

considerávamos antes da realização dos questionários, a avaliação permitiu-nos validar 

não só a importância da adição deste som à lista disponibilizada, como a sua relevância 

no dia a dia de um indivíduo surdo. Por fim, as frases de aviso, que apenas dois 

utilizadores (Q9 e Q13) qualificaram com 2 valores, obtendo uma média positiva. Ao 

longo do preenchimento, verificou-se por parte dos utilizadores alguma dificuldade em 

assimilar quais frases de aviso nos estaríamos a referir. Para possibilitar uma melhor 

compreensão do objetivo, a intérprete fez questão de descrever quais seriam entre as 

frases possíveis. Após a explicação, a maioria dos utilizadores compreenderam e 

acharam bastante importante a captação e deteção deste som, referindo que lhes seria 

muito útil diariamente. Por forma a que não seja necessária a intervenção da intérprete, 

nos restantes questionários este som será adicionado à lista com exemplos (e.g. “com 

licença” ou “desculpe”).202 

 
200 Para além de serem poucos os indivíduos que possuíam, muitos dispunham de modelos bastante 
antigos e sem acesso às funcionalidades recentes não podendo ser classificados como smartphones. Desta 
forma compreende-se a falta de relevância desta dada a algumas funcionalidades que nos propomos 
desenvolver.  
201 O som do despertador não justifica a alteração permanecendo na categoria “Importante” pois não pode 
ser considerado como som perigoso ou urgente. 
202 Embora pudéssemos ter alterado o questionário a partir de Q10, portanto aos indivíduos mais jovens do 
segundo grupo, não achámos honesto enviesar os resultados pelo que nos mantivemos fiéis ao questionário 
original. 
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Os restantes três sons (alarmes, bebé a chorar e nome do utilizador) obtiveram uma 

classificação mediana (de 3,3 a 3,5 valores), comprovando a ideia apresentada no 

capítulo 6.3.2.4. de que estes estão bem colocados dentro da categoria “Pouco Urgente” 

e “Importante”. Por isso permitimos, o utilizador optar ou não por ativar a captação 

destes sons. 

O único utilizador pertencente a este grupo que no preenchimento deste questionário 

sugeriu outros sons da lista foi o Q12, descrevendo “Sirenes de polícia, ambulância ou 

bombeiros”, sons estes já considerados na seção dos veículos de emergência.  

O segundo grupo (mais jovem), correspondente aos indivíduos da Casa Pia de Lisboa 

(Q11 ao Q14) desvalorizaram a relevância de sons com: o telefone e/ou telemóvel, 

campainhas e o despertador. Dando especial importância às frases de aviso, bebés a 

chorar e alarmes de emergência.  

A partir do levantamento deste questionário foi possível perceber que os 9 sons 

inicialmente disponibilizados no projeto Move to Talk se encontram bem hierarquizados, 

não se justificando a alteração de algum nas três categorias apresentadas (Urgente, 

pouco urgente e importante). Contudo, visto que as respostas variam imenso de 

indivíduo para indivíduo, foi possível validar a importância de disponibilizar a opção de 

ativação ou não dos sons. Esta função permite que o utilizador escolha os sons que 

considera relevante consoante as suas necessidades. 
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8. CONCLUSÕES FINAIS  

O papel do Design na promoção de respostas projectuais para o problema da 

incomunicação entre a comunidade surda e a restante sociedade pode e deve ser 

aprofundado. A nossa hipótese de solução verificou-se como uma de várias passíveis 

de melhorar a qualidade de vida de indivíduos surdos. O projeto Move to Talk, é um 

projeto de inovação social que combate a exclusão e promove a inclusão, socialização 

e o direito a comunicar.  

O desconhecimento geral da sociedade (e nosso) sobre a comunidade surda e a Língua 

Gestual revelou-se desde o início desta investigação como uma adversidade. Através 

do estado de arte e da observação direta com indivíduos surdos foi-nos possível 

compreender a realidade do seu dia a dia, de que forma agem e interagem entre si (e 

com outros) e quais as suas maiores dificuldades. Este contacto possibilitou também 

compreender reais carências, permitindo-nos maior assertividade no desenvolvimento 

de uma solução que fosse de encontro às suas expectativas e necessidades.  

O maior obstáculo ao projeto verificou-se em compreender de que forma poderíamos 

intervir e desenvolver a solução mais vantajosa. Independentemente de se ter verificado 

como um grande desafio, confirmou-se que tanto as metodologias de design como a 

própria solução apresentada e verificada, podem tornar-se um contributo válido para o 

melhoramento da qualidade de vida dos surdos. A evolução das novas tecnologias e a 

sua adoção pela nossa solução revelou-se positiva, pois secorreu-se de dispositivos 

portáteis (hardware) pré-existentes e atualizáveis, maioritariamente presentes na vida 

contemporânea. 

A análise individual e comparativa entre as várias características dos casos de estudo 

existentes no mercado foi de extrema relevância, pois possibilitou entender de que 

forma nos destacaríamos e nos poderíamos posicionar originalmente. Por forma a 

validar a hipótese projectual da APP e das funções nesta inserida, a metodologia que 

se mostrou mais eficiente foi o desenvolvimento e teste de um protótipo, neste caso 

modelo parcialmente operacional. Através da observação direta dos utilizadores e suas 

reações perante a concretização ou não de cada ação, validamos a solução e 

esclarecemos onde e como efetuar alterações para melhorar a experiência de utilização.  

Como em qualquer investigação de mestrado, foram identificadas algumas limitações 

que por falta de tempo não foi possível executar. Destaca-se a ausência de testes em 
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grupo ou em grupos de foco. Durante os testes de usabilidade, disponibilizámos a APP 

quer a indivíduos surdos como a ouvintes individualmente, com o intuito de ser testada 

/ experimentada e efetuar um levantamento das dificuldades sentidas. Contudo, apesar 

de se ter verificado bastante viável, não foi possível testar a APP numa interação direta 

entre um surdo e um ouvinte, nem entre surdos que utilizem línguas gestuais distintas. 

Esta limitação não nos permitiu verificar a real eficiência da função de tradução em 

grupo (apenas particular), sendo recomendado que se execute em investigações ou 

desenvolvimentos posteriores. Por limitações de software e do programa utilizado, não 

conseguimos testar a opção de tradução por áudio e vídeo, não confirmando a 

viabilidade destes dois modos de tradução, apenas a de texto. 

Dado que não nos foi possível expandir a amostra a um número significativo de surdos, 

e apesar dos resultados obtidos nos 18 questionários (11 preenchidos pelos ouvintes e 

7 pelos surdos) terem sido bastante positivos, não nos é possível garantir a sua 

consistência. Teria sido importante a testagem junto de um número mais dilatado da 

comunidade surda como foi efetuada com os ouvintes.  

A ausência de um smartwatch capaz de descarregar APPs levou ainda a que esta parte 

do projeto fosse menos desenvolvida. 

Por fim, a pouca adesão da população mais idosa às novas tecnologias pode ser 

considerada outra limitação do projeto, tendo sido difícil apresentar uma solução que 

fosse ao encontro de um largo espectro da população, como realçámos nas questões 

metodológicas do Design Inclusivo e que adotámos. 

Apesar de todas as dificuldades sentidas e supracitadas cremos ter não apenas 

colocado boas perguntas e ter formulado boas hipóteses, como ter demonstrado como 

as boas práticas metodológicas do Design podem contribuir de um modo estruturado, 

sistemático e coerente de descoberta de solução para muitos problemas que afetam a 

qualidade de vida da sociedade. O projeto Move to Talk, em nosso entender é um 

desses exemplos. Um contributo real para a qualidade de vida dos surdos, mas também 

para a sensibilização social da importância da comunicação entre surdos e ouvintes, 

sempre alheados destas questões exceto quando surgem no seu agregado familiar ou 

círculo de amigos.  

Ambas as hipóteses de solução desenvolvidas e apresentadas (APP e a sua extensão) 

não devem ser dadas por concluídas. Existem diversos elementos a trabalhar e outros 
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a modificar que não foram possíveis de realizar durante o tempo útil para a dissertação. 

No capítulo seguinte descreveremos essas mesmas recomendações para investigações 

futuras. 

Conclui-se com a esperança que, através desta dissertação e desenvolvimento do 

projeto Move to talk, possamos ter contribuído para atenuar um problema muito 

específico da incomunicação, e neste caso em particular melhorar a qualidade de vida 

da comunidade surda. 

8.1. RECOMENDAÇÕES 

Graças à evolução das novas tecnologias foi possível desenvolver uma hipótese de 

solução que permite facilmente a introdução de atualizações que a melhorem.   

No que diz respeito aos desenvolvimentos futuros e recomendações relacionadas com 

a investigação, propõem-se impreterivelmente a convocação de uma equipa de 

profissionais das áreas da Engenharia Informática e Programação, Engenharia de 

Sistemas e técnicos em animação 3D. Esta colaboração viria não só aprimorar a 

navegação da APP, desenvolvendo a sua real programação, como possibilitar que as 

articulações dos movimentos gestuais e expressões faciais (animações) fossem 

efetuadas através da inteligência artificial, com uma simulação visual mais realista e 

fluída. 

Recomenda-se igualmente a colaboração de especialistas das áreas da língua gestual 

(intérpretes ou professores) para colaborar com os profissionais mencionados 

anteriormente. Isto permitirá o desenvolvimento de bibliotecas de movimentos gestuais 

(a base de dados) e a confiança que a sua articulação com a inteligência artificial esteja 

devidamente concebida e atualizada. Desta forma garantimos que a informação que 

passamos é a mais correta e atualizada. Somente a partir destas colaborações 

interdisciplinares teremos capacidade de desenvolvimento real do nosso projeto. A 

capacidade de coordenação entre todas é aliás uma das valências de um designer. 

De forma a garantir consistência do projeto e validar a competência da APP, pode e 

deve ser realizada através de uma testagem mais abrangente do público-alvo. Sabemos 

da Estatística que quanto maior a amostra, mais fiável é a extrapolação para o Universo. 

Paralelamente, dado que a APP foi testada apenas individualmente, recomenda-se a 

testagem da função “Tradutor” entre um indivíduo surdo e um ouvinte (ou vice-versa) e 
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com surdos com línguas gestuais distintas. Ou seja, deverá colocar-se um indivíduo 

surdo perante um ouvinte e surdos que comuniquem com línguas gestuais distintas, 

frente a frente, tentando um com o outro usar o tradutor inserido na APP. A partir deste 

contacto irá perceber-se se é possível dois surdos de nacionalidades distintas 

comunicarem e se um ouvinte consegue interagir com um surdo sem ter conhecimento 

da sua língua gestual. Deste modo, será possível aferir a real eficácia do método de 

comunicação inserido na APP consoante diferentes realidades e contextos.  

Do mesmo modo, com o fim de facilitar a aprendizagem e navegação da APP, 

aconselhamos a inserção de uma seção de apoio técnico, com tutoriais e instruções de 

funcionamento. Estes tutoriais seriam disponibilizados da primeira vez que a APP é 

descarregada e aberta, podendo optar-se por consultar no momento ou mais tarde.  

Quanto aos elementos inseridos para possibilitar a aprendizagem de uma língua 

gestual, pode e deve ser implementado na componente didática das aulas, uma seção 

de regras gramaticais sobre Língua Gestual. Estas línguas são caracterizadas pelo seu 

próprio léxico (Amaral et al, 1994, p. 39), sendo de extrema importância que um 

indivíduo saiba como e o deve fazer e que regras deve seguir. 

Por fim, recomenda-se em paralelo, o desenvolvimento de um website que possibilite 

complementar a APP. O objetivo passa por inserir informações presentes na APP e 

outras exclusivas relacionadas com todo o projeto Move to Talk. A par disto, ao 

desenvolver um website pretendemos chegar àqueles utilizadores que não dispõem de 

um smartphone mais recente para efetuar o download da APP. Ao facultá-lo as funções 

principais (tradutor, alfabeto, expressões comuns, notícias, dicionário, aulas, vídeos e 

jogos) estariam disponíveis. Ao disponibilizar o acesso às aulas, vídeos e jogos no 

website, tirar-se-ia partido da dimensão do ecrã do computador ou tablet. Uma vez que 

este é maior do que num smartphone, o utilizador pode preferir ter acesso a partir de 

uma visualização mais confortável podendo também ser consultados em espaços 

públicos com acesso à internet, nomeadamente, escolas ou bibliotecas. 

Toda a gestão da APP deve ainda ser regularmente atualizada garantindo que 

elementos como a língua gestual, notícias, eventos, reuniões, campanhas e outras são 

apresentadas em tempo real.  

Como recomendações e desenvolvimentos futuros referentes à extensão da APP para 

smartwatches, poderá ser realizado um estudo mais aprofundado sobre que hardwares 
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e software são necessários para permitir o bom funcionamento da captação e 

identificação dos sons. Posteriormente, recomendamos o desenvolvimento da sua 

programação e testar esta componente para comprovar ou não a sua eficácia. 

As recomendações apresentadas anteriormente constituem um elenco detalhado, que 

permitirá no futuro agilizar novos processos de investigação, gerando novos resultados 

e novos contributos científicos para as áreas projetuais do Design.  
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GLOSSÁRIO 

Brainstorming - Atividade de negócios em que um grupo se reúne para sugerir 
ideias (Cambridge University Press, 2022). 

Brand Identity - Alimenta o reconhecimento, amplifica a diferenciação e torna 
grandes ideias em significados (Wheeler, 2013). 

Bug - Um erro em um programa de computador ou sistema (Oxford 
University Press, 2022). 

Dactilologia -  Técnica de comunicação gestual utilizada pelos surdos – 
mudos, em que produzem sinais com os dedos  

Deep Learning - Subcampo de aprendizagem de máquinas usados para 
resolver problemas complexos (Rouhiainen, 2018). 

Developers - Um indivíduo que desenvolve alguma coisa (Oxford University 
Press, 2022). 

Fade In - Técnica utiliza para fazer aparecer uma imagem gradualmente 
(Oxford University Press, 2022). 

Fade Out - Técnica utilizada para uma imagem desaparecer 
gradualmente (Oxford University Press, 2022). 

GIF - Formato para arquivos de imagem que suporta imagens 
animadas e estáticas (Oxford University Press, 2022). 

Layout - Forma como o texto ou as imagens são apresentadas numa 
página (Oxford University Press, 2022). 

Machine 
Learning 

- Aspecto da computação em que máquinas têm a capacidade 
de aprender sem serem programados para isso (Rouhiainen, 
2018). 

Mediapipe - Plataforma de código para construir pipelines e processar 
dados perceptuais de diferentes modalidades como vídeo e 
áudio (Bazarevsky e Zhang, 2019). 

Mood Board  Arranjo de imagens, materiais, textos destinados a projetar um 
conceito (Oxford University Press, 2022). 

Mudez - Limitação física que revela inabilidade do aparelho fonador 
(Academia das Ciências de Lisboa, 2001). 

QR Code - Código legível por uma máquina que consiste numa matriz de 
quadrados pretos e bbrancos usado para armanezar 
conteúdos (Oxford University Press, 2022). 

Redes Neurais - Redes estrturadas em diversas posições com o intuito de 
identificar interações e padrões nos dados de informação 
(Rouhiainen, 2018) 

Smartphone - Telefone que se liga à internet e pode ser utilizado como um 
pequeno computador (Cambridge University Press, 2022).  

Smartwatch - Dispositivo móvel táctil projetada para ser utilizada no pulso 
(Oxford University Press, 2022).  
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Storyboard - Fornece uma narrativa visal que gere empatia e comunica o 
contexto (Martin e Hanington, 2012). 

Surdez - Limitação ao nível sensorial na capacidade auditiva do ser 
humano. 

SWOT - Método que auxília sistematicamente o posicionamento 
estratégco dos negócios de uma empresa (Boeijen et al., 
2014). 

Templates - Algo que serve como modelo para outros copiarem (Oxford 
University Press, 2022). 

TensorFlow 
Lite 

-  Conjunto de ferramentas para machine learning que ajuda a 
executar modelos de dispositivos móveis (Google, 2021a). 

Zoom in / out - Fazer aumentar ou diminuir uma imagem ou algo (Cambridge 
University Press, 2022). 
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 APÊNDICE A 
Modelos de Inquérito (suporte informático)203  

 

 

  

 
203 Os resultados dos inquéritos encontram-se disponíveis em CD anexado à dissertação. 
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U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  D E  L I S B O A  

 
Investigadora – Natacha Pereira 

Orientador – Prof. Doutor Pedro José Gentil-Homem Correia da Silva  

 
Este guião insere-se na investigação designada de “Incomunicado: Design de um 

sistema de comunicação para a surdez e/ou mudez”, realizada no último ano de 

Mestrado em Design na Universidade Lusíada de Lisboa (FAA/ULL). A presente 

investigação procura atenuar a falta de comunicação entre a comunidade surda e /ou 

muda e os ouvintes, apelando para a importância da inclusão social no bem-estar desta 

população. Devido à complexidade inerente ao desenvolvimento da aplicação, será 

exibido apenas um protótipo da mesma, seguido de um guião de apoio para facilitar a 

usabilidade e melhorar a experiência do utilizador. De forma a validar a concretização 

das ações expostas, pede-se que preencha com um “X” nas opções de 1 a 5, conforme 

a sua experiência de utilização.  

Importa ressalvar que os resultados obtidos neste guião são confidenciais, não sendo 

por isso divulgados ou utilizados para outras circunstâncias fora do âmbito deste projeto. 

A recolha destina-se apenas para validar a testagem da aplicação e potencializar uma 

alteração nos elementos que necessitem de ser melhorados, sendo anexada na 

dissertação mencionada.  

Desde já agradeço a sua colaboração nesta investigação e peço a maior sinceridade 

nas suas respostas.  

 

 

 

1 – Entre na aplicação e selecione o idioma em Português. 

Como classifica a ação? 

       

2 – Preencha o questionário inicial.  

Como classifica a ação? 

1 

     

2 5 3 4 
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3 – Selecione o avatar/personagem feminina para representar as 

animações e confirme a sua escolha. 

Como classifica a ação? 

 

4 – A partir da barra de navegação inferior, selecione o menu 

do perfil do utilizador.  

Como classifica a ação? 

 

 

5 – Selecione “Editar perfil”.  

Como classifica a ação? 

 

6 – Através das sugestões apresentadas, edite a sua fotografia e 

a sua zona de residência e confirme a sua alteração para guardar 

os dados. 

Como classifica a ação? 

 

7 – No seu perfil, identifique quantos pontos obteve ao editar e 

completar a etapa anterior (inserir valor).  

 

8 – No seu perfil, aceda ao menu dos grupos localizado a baixo. 

Através das sugestões apresentadas, selecione o de Cascais 

e adira ao grupo.  

Como classifica a ação?  

 

9 – Verifique o comentário do utilizador no grupo e adicione-o 

como amigo. 

Como classifica a ação? 

 
10 – Visualize a campanha “Semana surda” e faça “gosto” na 

campanha. 

Como classifica a ação?  
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11 – Regresse à página inicial (Home). Aceda ao menu “Tradutor”, 

experimente escrever a palavra “Olá” e visualize a animação.  

Como classifica a ação?  

 

12 – Interprete a animação apresentada. 

Como classifica a ação?  

 

13 – Após a animação e através do menu superior que foi 

disponibilizado, experimente repetir a animação.  

Como classifica a ação? 

 

14 – Regresse à página inicial (Home) através da barra de 

navegação inferior. Entre no menu “Media” e assista ao vídeo 

“Língua Gestual – As cores” até ao fim.  

Como classifica a ação? 

 

15 – Através do botão lateral esquerdo, volte para trás e regresse 

para a página inicial (Home). Aceda ao menu “Expressões 

comuns” e adicione a primeira expressão aos favoritos. 

Como classifica a ação? 

 
16 – Consulte os favoritos e veja se a expressão adicionada se 

encontra na lista apresentada. 

Como classifica a ação? 

 

17 – Regresse à página inicial (Home). Entre no menu “Notícias”, 

selecione a mais recente e partilhe com um amigo adicionado à 

sua lista de amigos (dentro da aplicação). 

Como classifica a ação?  

 
18 – A partir da barra de navegação inferior, aceda ao menu dos 

diferentes países / Línguas Gestuais. Selecione o país Brasil para 

alterar a Língua Gestual para a Língua Gestual Brasileira 

(LIBRAS).  

Como classifica a ação?  
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19 – Regresse à página inicial (Home) através da barra inferior. 

Entre no menu “Alfabeto” e consulte como cada letra do alfabeto 

português é representado em Língua Gestual.  

Como classifica a ação? 

 

20 – Regresse à página inicial (Home), aceda ao menu do 

“Dicionário” e veja como a palavra “Amor” é representada em 

Língua Gestual (Dactilologia).    

Como classifica a ação?  

 

21 – A partir da barra inferior, regresse à página inicial. Selecione 

o menu da esquerda designado “Opções”. Verifique o seu 

histórico e elimine todo o seu conteúdo.  

Como classifica a ação? 

 

 
22 – Volte para trás e aceda “Ajuda”. Esclareça uma dúvida 

através de uma pergunta frequente.  

Como classifica a ação? 

 

23 – Através do menu do seu perfil, aceda ao “Ranking” e verifique 

a sua posição (Inserir a posição) 

 

 

24 – Visualize o total de pontos adquiridos (Inserir o valor).  

 

 

 
Por fim, pede-se que avalie qualitativamente a sua experiência ao utilizar a aplicação, 

classificando de 1 a 5, correspondentes a 1 (muito mau) e 5 (muito bom). 

 
 
 
 

Legibilidade da aplicação. 

     

     

     

     

1 

     

2 5 3 4 
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Compreensão das ações e menus da aplicação. 

 

Intuição e facilidade de navegação. 

 

Qualidade da interface gráfica. 

 

Eficácia da comunicação gestual.  

 

Relevância do projeto/produto.  
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U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  D E  L I S B O A  

 
Investigadora – Natacha Pereira 

Orientador – Prof. Doutor Pedro José Gentil-Homem Correia da Silva  

 
Este guião insere-se na investigação designada de “Incomunicado: Design de um 

sistema de comunicação para a surdez e/ou mudez”, realizada no último ano de 

Mestrado em Design na Universidade Lusíada de Lisboa (FAA/ULL). A presente 

investigação procura atenuar a falta de comunicação entre a comunidade surda e /ou 

muda e os ouvintes, apelando para a importância da inclusão social no bem-estar desta 

população. Devido à complexidade inerente ao desenvolvimento da aplicação, será 

exibido apenas um protótipo da mesma, seguido de um guião de apoio para facilitar a 

usabilidade e melhorar a experiência do utilizador. De forma a validar a concretização 

das ações expostas, pede-se que preencha com um “X” nas opções de 1 a 5, conforme 

a sua experiência de utilização.  

Importa ressalvar que os resultados obtidos neste guião são confidenciais, não sendo 

por isso divulgados ou utilizados para outras circunstâncias fora do âmbito deste projeto. 

A recolha destina-se apenas para validar a testagem da aplicação e potencializar uma 

alteração nos elementos que necessitem de ser melhorados, sendo anexada na 

dissertação mencionada.  

Desde já agradeço a sua colaboração nesta investigação e peço a maior sinceridade 

nas suas respostas.  

 

 

1 – Entre na aplicação e selecione o idioma em Português. 

Como classifica a ação? 

       

2 – Preencha o questionário inicial.  

Como classifica a ação? 

 

1 

     

     

2 5 3 4 Tempo 
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3 – Selecione o avatar/personagem feminina para representar as 

animações e confirme a sua escolha. 

Como classifica a ação? 

 

4 – A partir da barra de navegação inferior, selecione o menu 

do perfil do utilizador.  

Como classifica a ação? 

 

5 – Selecione “Editar perfil”.  

Como classifica a ação?  

 

6 – Através das sugestões apresentadas, edite a sua fotografia e 

a sua zona de residência e confirme a sua alteração para guardar 

os dados. 

Como classifica a ação?  

 

7 – No seu perfil, identifique quantos pontos obteve ao editar e 

completar a etapa anterior (inserir valor).  

 

8 – No seu perfil, aceda ao menu dos grupos localizado a baixo. 

Através das sugestões apresentadas, selecione o de Cascais 

e adira ao grupo.  

Como classifica a ação?  

 

9 – Verifique o comentário do utilizador no grupo e adicione-o 

como amigo. 

Como classifica a ação? 

 

10 – Visualize a campanha “Semana dos surdos” e faça “gosto” 

na campanha.  

Como classifica a ação?  

 

 

11 – Regresse à página inicial (Home). Aceda ao menu “Tradutor”, 

experimente escrever a palavra “Olá” e visualize a animação.  
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Como classifica a ação?  

 

12 – Interprete a animação apresentada. 

Como classifica a ação?  

 

13 – Após a animação e através do menu superior que foi 

disponibilizado, experimente repetir a animação.  

Como classifica a ação? 

 

14 – Regresse à página inicial (Home) através da barra de 

navegação inferior. Entre no menu “Media” e assista ao vídeo 

“Língua Gestual – As cores” até ao fim.  

Como classifica a ação? 

 

15 – Através do botão lateral esquerdo, volte para trás e regresse 

para a página inicial (Home). Aceda ao menu “Expressões 

comuns” e adicione a primeira expressão aos favoritos. 

Como classifica a ação?  

 

16 – Consulte os favoritos e veja se a expressão adicionada se 

encontra na lista apresentada. 

Como classifica a ação? 

 

17 – Regresse à página inicial (Home). Entre no menu “Notícias”, 

selecione a mais recente e partilhe com um amigo adicionado à 

sua lista de amigos (dentro da aplicação).  

Como classifica a ação?  
 

 

18 – A partir da barra de navegação inferior, aceda ao menu dos 

diferentes países / Línguas Gestuais. Selecione o país Brasil para 

alterar a Língua Gestual para a Língua Gestual Brasileira 

(LIBRAS).  

Como classifica a ação?  
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19 – Regresse à página inicial (Home) através da barra inferior. 

Entre no menu “Alfabeto” e consulte como cada letra do alfabeto 

português é representado em Língua Gestual.  

Como classifica a ação? 

 

20 – Regresse à página inicial (Home), aceda ao menu do 

“Dicionário” e veja como a palavra “Amor” é representada em 

Língua Gestual (Dactilologia).    

Como classifica a ação?  

 

21 – A partir da barra inferior, regresse à página inicial. Selecione 

o menu da esquerda designado “Opções”. Verifique o seu 

histórico e elimine todo o seu conteúdo.  

Como classifica a ação? 

 

22 – Volte para trás e aceda “Ajuda”. Esclareça uma dúvida 

através de uma pergunta frequente.  

Como classifica a ação?  

 

 

23 – Através do menu do seu perfil, aceda ao “Ranking” e verifique 

a sua posição (Inserir a posição)  

Como classifica a ação? 

 

 

24 – Visualize o total de pontos adquiridos (Inserir o valor).  

Como classifica a ação? 

 

 

 
 
 
 
Por fim, pede-se que avalie qualitativamente a sua experiência ao utilizar a aplicação, 
classificando de 1 a 5, correspondentes a 1 (muito mau) e 5 (muito bom). 
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Legibilidade da aplicação. 

 

Compreensão das ações e menus da aplicação. 

 

Intuição e facilidade de navegação. 

 

Qualidade da interface gráfica. 

 

Eficácia da comunicação gestual.  

 

Relevância do projeto/produto.  

 
 
 
 
 
 

 

  

1 

     

2 5 3 4 
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U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  D E  L I S B O A  

 
Investigadora – Natacha Pereira 

Orientador – Prof. Doutor Pedro José Gentil-Homem Correia da Silva  

 
Este inquérito insere-se na investigação designada de “Incomunicado: Design de um 

sistema de comunicação para a surdez e/ou mudez”, no âmbito do Mestrado em Design 

na Universidade Lusíada de Lisboa (FAA/ULL).  Destina-se exclusivamente à avaliação 

da função de captação e identificação de sons perigosos ao redor de um indivíduo surdo, 

com recurso a um smartwatch. Neste é apresentada uma lista de sons, sendo que se 

pretende que o utilizador selecione os que considera pertinentes para desencadear 

alertas perante perigos iminentes. É também apresentada uma seção de resposta 

aberta, no qual o utilizador poderá sugerir outros sons não contemplados na lista. 

Os resultados obtidos através deste guião são confidenciais, não sendo os dados 

recolhidos, divulgados ou utilizados noutros contextos fora do âmbito deste projeto. A 

recolha destina-se a validar as soluções propostas pelo projeto potencializando a 

introdução de revisões e melhorias. Os inquéritos serão anexados à dissertação 

mencionada para fins meramente académicos. 

De acordo com a experiência de utilização, pede-se que assinale qualitativamente com 

um “X” os campos de 1 a 5, sendo que 1 corresponde a “pouco importante” e 5 a “muito 

importante”, através de um preenchimento de respostas diretas nos campos 

assinalados.  

Agradecemos a sua colaboração pedindo a maior sinceridade nas respostas.  
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Selecione com um “X” a opção que considera mais adequada à sua escolha. 

 

 

Tráfego automóvel 

Veículos de emergência 

Alarmes (Incêndios ou emergência) 

Campainhas 

Bebés a chorar 

Telefone ou telemóvel 

Nome do utilizador 

Despertador 

 

Sugestões       

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

 

 

 

  

1 2 5 3 4 

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 APÊNDICE B 

Elementos gráficos  
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Mantendo a coerência da utilização da APP foi muito importante no desenvolvimento do 

projeto, como tal todos os elementos gráficos inseridos visam uma comunicação visual 

em sistema. No apêndice B podemos ver como os diversos elementos gráficos 

(Ilustrações, botões, pictogramas, ícones, entre outros) foram obtidos.  

Considerámos dois conjuntos, as apresentadas no OnBoarding e as disponibilizadas ao 

longo da aplicação nomeadamente no Ranking e pontos obtidos. As primeiras, do 

OnBoarding foram descarregadas da plataforma gratuita, a Streamline e adaptadas por 

nós de acordo as necessidades (Ilustração 121). O objetivo passa por apresentar 

algumas das funções principais da nossa APP de forma afetiva, sintética e em 

concordância com a identidade visual de Move to talk.  

 
Ilustração 121 - Representação das ilustrações ajustadas para o OnBoarding (Streamline, 2022). 

 
As segundas, foram adotadas para o ranking e os pontos obtidos. Apesar de serem 

apenas recompensas virtuais, estas apresentam um carácter visual diferente no nosso, 

mas facilmente identificável pela cultura Gamer204. Estabelecem assim uma conexão 

com o sistema de gamificação, cujo objetivo é incentivar a concretização de tarefas e a 

usabilidade da APP.  A soma total de pontos indica não só a sua categoria como a sua 

posição no ranking. Na ilustração 122, exemplificamos como os ícones de recompensa 

evoluem na atribuição de pontos.  

 
Ilustração 122 - Representação das ilustrações do ranking e dos pontos obtidos (Streamline, 2022). 

 

 
204 “A person who plays vídeo games or participates in role-playing games”. (Oxford University Press, 
2022k). 
“Uma pessoa que joga videogames ou participa de jogos de RPG” (Tradução nossa, 2022). 
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O layout visual da APP é constituído por dois elementos fundamentais, os botões e os 

pictogramas. Foram desenhadas e desenvolvidas duas categorias de botões seguindo 

uma hierarquia. A azul (ativos) e a cinza (secundários e/ou desativados) (Ilustração 

123). Foram desenvolvidos adotando uma norma comum da codificação visual em 

UX/UI. Seguindo as suas boas práticas, a cor e a sua ausência permitem a fácil distinção 

entre funções ativas e/ou passivas. 

 
Ilustração 123 - Representação das duas categorias de botões, escala aumentada (Ilustração nossa, 2022). 

 
Por motivos de legibilidade e incompatibilidade de cores, para além destes dois, foi 

desenhado também um botão secundário com a cor branca (Ilustração 124). Este botão 

tem como função permitir que o utilizador possa retroceder alguma ação efetuada 

durante a navegação na APP. O mesmo tem obrigatoriamente de conter um 

preenchimento no fundo a branco, pois encontra-se no menu de navegação superior 

(preenchido com a cor de fundo azul). 

 
Ilustração 124 - Representação do botão voltar para trás (Ilustração nossa, 2022). 

 
Mantendo o azul Move to Talk, foi necessário estabelecer uma gramática de botões 

consoante as necessidades de ação e de hierarquia visual.  Na ilustração 125, 

apresentamos exemplos de botões ativos e secundários com diferentes codificações.  
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Ilustração 125 - Representação dos diferentes botões (Ilustração nossa, 2022). 

Os botões, por sua vez foram divididos em duas categorias: os interativos e os 

complementares / indicativos. Os interativos, exigem uma ação por parte do utilizador 

para posteriormente existir uma reação pela APP. Os complementares / indicativos, 

como o nome sugere, exigem a presença complementar de informação textual, que 

esclareça inequivocamente o utilizador quanto à função (Ilustração 126). 

 
 

Ilustração 126 - Representação dos botões interativos e indicativos por ordem descrita, escala aumentada (Ilustração nossa, 2022). 

 
Todos estes botões foram desenhados e apresentados quanto à sua forma, tamanho e 

espaçamento conforme as suas ações e diretrizes das empresas Apple Inc. e Google 

Play.  

A relação de pictogramas / ícones adotados a partir do kit Material Design (criado pela 

Google e disponibilizado no site da Adobe), estes destinam-se a ser inseridos no interior 

dos botões e servem para indicar diretamente a sua função. Ao longo da navegação 

existem cinco que estarão permanentemente presentes: os ícones que constituem a 

barra de navegação inferior e o ícone de voltar a ação atrás (seta). Na ilustração 127, é 

possível visualizar alguns dos ícones presentes na APP Move to Talk.  
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Ilustração 127 - Representação dos ícones utilizados na aplicação (Google apud Adobe, 2022). 

 
Por último, mas não menos importante, a representação da avatar e da mão 

desenhadas para representar o conteúdo em língua gestual, foram adaptadas e 

redesenhadas do alfabeto em LGP disponibilizado pela Associação Portuguesa de 

Surdos (APS) (Ilustração 128). 

 
Ilustração 128 - Representação da mão (avatar) adaptados do alfabeto de LGP (APS apud Cruz, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 APÊNDICE C 

Storyboard  
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Visto a extensão dos algoritmos e layouts totais da aplicação, decidimos apresentar em 

corpo de tese uma versão sintética, versando em apêndice o suporte total para consulta. 

Só para o protótipo foram desenvolvidos cerca de 180. Desenvolvemos sob a forma do 

storyboard as ações do guião apresentado para teste de utilização.  

De modo a agilizar a compreensão dos layouts recorremos a quatro pictogramas para 

ajudar a reconhecer a ação a realizar, sendo: 

 
— Tocar.  

 

 
— Deslizar (para cima ou para baixo, conforme a direção indicada). 

 

 
— Registar a resposta no guião / questionário. 

 

 
— Tempo (Passado alguns segundos a ação é realizada automaticamente pela 

aplicação, não sendo necessário uma ação por parte do utilizador. 
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 APÊNDICE D 

Algoritmo  
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 APÊNDICE E 

Entrevista ao Prof. Doutor Rui Matos Dias205  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
205 Entrevista disponível em CD anexada à dissertação.  
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