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resumo 

 

 

Os avanços tecnológicos têm desempenhado um papel 

importantíssimo na resposta a problemas do 

quotidiano. Ao nosso redor é possível constatar cada 

vez mais dependência da população na tecnologia 

para desempenhar diversas tarefas do seu dia-a-dia, 

sejam tarefas que requerem bastantes recursos, sejam 

as tarefas mais simples. A tecnologia é também 

importante na resolução de problemas mais amplos e 

preocupantes para a população. 

O envelhecimento da população é uma realidade bem 

presente. Um dos problemas com o qual o público 

sénior se depara é a degradação da qualidade de vida. 

Uma maior independência e autonomia ajuda a uma 

maior integração na sociedade e contribui de forma 

positiva para o acréscimo dessa qualidade de vida. 

Neste contexto um dos problemas que pode ser 

identificado é a dificuldade dos seniores na interação 

com a TV. A tecnologia pode desempenhar um papel 

importante na resolução deste problema.  

A presente investigação estudou um conjunto de 

Tecnologias e cenários que podem constituir soluções 

alternativas ao telecomando na experiência de 

interação entre o público sénior e a TV. 

Esta investigação está dividida em várias etapas, cada 

uma com a sua metodologia e objetivos. Inicialmente, 

foi objetivo conhecer os hábitos deste público na sua 

interação com a TV e, posteriormente, a investigação 

entrou numa fase de procura e desenvolvimentos de 

soluções para este problema. Foi levado a cabo um 

estudo caso de base etnográfica a um protótipo 

funcional (SIX). Este estudo teve resultados positivos e 

promissores, o que leva a concluir que o uso de um 

cubo (interface tangível) pode constituir numa melhoria 

da interação entre seniores e TV. 
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abstract 

 

Technological advances have played a major role in 

responding to everyday problems. All around us, 

there is an increasing dependence on technology for 

the population, to perform various tasks of their daily 

lives, either tasks that require a lot of resources or 

simpler tasks. 

Technology is also important in solving broader and 

worrisome problems for the population. The aging of 

the population is a very present reality. One of the 

problems the senior public faces is the degradation of 

quality of life. 

Greater independence and autonomy helps to a 

better integration into society and contributes 

positively to the enhancement of this quality of life. In 

this context, one of the problems that can be 

identified is the difficulty of seniors in interacting with 

TV. Technology can play an important role in solving 

this problem 

This research has studied a set of Technologies and 

scenarios that may constitute alternative solutions to 

the remote control in the experience of interaction 

between the senior public and TV, 

This research is divided into several steps each with 

its methodology and objectives. Initially it was 

objective to know the habits of this audience in their 

interaction with TV and later the investigation entered 

a phase of search and development of solutions to 

this problem 

An ethnographic case study was conducted on a 

functional prototype (SIX). This study had positive 

and promising results, which leads to the conclusion 

that the use of a cube (tangible interface) may 

constitute an improvement in the interaction between 

seniors and TV. 
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Introdução 

 

O envelhecimento da população é uma realidade indiscutível e transversal. 

Em 2025 haverá 1.2 biliões de pessoas com mais de 60 anos, o que 

representa um crescimento de 223 por cento face a 1970. Em 2050 esse 

número ascenderá às 2 biliões de pessoas (Organização Mundial de 

Saúde, 2015). Enquanto as taxas de natalidade descem, a esperança 

média de vida sobe, à medida que se criam melhores condições de vida, 

essencialmente de saúde.  

O aumento da esperança média de vida pode e deve ser acompanhado 

pela qualidade de vida dos seniores. Essa qualidade de vida só é 

conseguida na sua plenitude se as pessoas em causa forem 

independentes e autónomas nas tarefas básicas do dia-a-dia. Contudo a 

resposta muitas vezes é dada pelos lares e outras instituições que acolhem 

os seniores, e não por um apoio no domicílio dos mesmos. 
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Problema de investigação  
 

Para que os seniores possam estabelecer-se no seu domicílio, com 

independência e autonomia, na realização atividades do quotidiano é 

necessário criar condições adaptadas à realidade do meio e às 

características destes. A implementação de tecnologia por forma a criar 

uma “casa inteligente” pode ser um começo na resolução desse problema. 

Apesar de, em muitos casos, os seniores terem ao seu dispor tecnologia 

que os ajudaria no desempenho de determinadas tarefas diárias, mas 

também em momentos de lazer, essa tecnologia não é adaptada aos 

mesmos. Um exemplo desta problemática são os dispositivos de controlo 

remoto para a TV. 

Ver televisão constitui uma tarefa simples para um indivíduo com literacia 

digital, todavia pode ser complicado para um sénior. Os telecomandos de 

televisão atuais dispõem de um grande número de funcionalidades, o que 

se repercute em interfaces complexas, tipicamente, com vários botões e 

com pouco espaçamento entre eles. Este facto leva a que tarefas tão 

simples como aumentar o volume ou alterar o canal sejam muito difíceis 

para os seniores, que apresentam naturalmente dificuldades motoras e de 

coordenação de movimentos. Outro problema é o facto de haver uma 

grande inconsistência entre a disposição dos botões dos controlos remotos 

das inúmeras marcas que operam no mercado (Nielsen, 2004). 

Existem no mercado ou em fase de desenvolvimento, alternativas ao 

controlo remoto convencional, como são o caso de interfaces controladas 

por voz, por gestos ou por eye tracking1. Apesar de promissoras, muitas 

destas interfaces são bastante difíceis de operar para pessoas idosas, 

dada a sua complexidade tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Termo inglês que pode ser traduzido para português como rastreamento ocular 
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Desafios e oportunidades 
 

Criar uma interface adaptada a um público sénior pode ser uma tarefa 

exigente, pois requere um bom conhecimento desse mesmo público, 

nomeadamente as limitações inerentes à sua idade. É necessário também 

conhecer as alternativas tecnológicas fiáveis quer do ponto de vista 

tecnológico, quer do ponto de vista económico.  

Existe, porém, um caminho recente de inovação que poderá ser a melhor 

resposta para promover uma melhor interação entre seniores e interfaces 

de TV. Este caminho advém da emergente tendência de utilizar objetos já 

disponíveis no meio físico e adicionar-lhes tecnologia, por forma a ser 

permitida uma interação natural com essas interfaces tangíveis. 

É nesta linha de pensamento que se enquadram as tangible user interfaces 

(TUI)2. As TUI articulam conceptualmente outros três conceitos: 

computação ubíqua, graspable user interfaces (GSUI)3 e realidade 

aumentada (RA) (Ishii, 2003).  Este paradigma de interação apresenta 

grandes potencialidades, já que proporciona um controlo de interfaces, em 

certas circunstâncias, de uma forma mais natural que outros tipos de 

controlos, como é o caso dos telecomandos convencionais.  

Por forma a viabilizar estas tecnologia,s no uso de controlos de interfaces, 

por parte de utilizadores seniores e em contexto doméstico, é necessário 

perceber as suas limitações e motivações, através de pesquisas e testes 

exploratórios. Assim. terá de se adaptar a tecnologia ao meio físico e às 

pessoas, e não o inverso, ou seja, o meio físico e as pessoas adaptarem-

se à tecnologia.  

Existe, então, uma grande potencialidade nas interfaces físicas que visam 

proporcionar uma maior independência e autonomia aos seniores e, assim, 

melhorar a sua qualidade de vida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Acrónimo do termo inglês tangible user interfaces, em português interfaces tangíveis de utilizador. 
3 Acrónimo do termo inglês graspable user interfaces, em português interfaces de utilizador possíveis de 

entender 
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Protótipo funcional SIX 

 

Um resultado que mostra o aproveitamento de interfaces tangíveis para 

melhorar a qualidade de vida dos seniores, mais concretamente a sua 

interação com a TV, é o projeto de investigação SIX. Este projeto foi 

desenvolvido pelo grupo de investigação DIGIMEDIA com financiamento 

privado da Alticelabs.UA, entre os anos de 2017 e 2018. 

O SIX é uma interface física, que possibilita que os seus utilizadores 

mudem de canal e realizem outras ações na sua interação com a TV, 

voltando uma das suas faces para cima.  

Já foram realizados testes de usabilidade a esta interface, levados a cabo 

num centro de dia, que mostram resultados positivos na interação dos 

seniores com esta interface. 

Este projeto será abordado e descrito com mais profundidade no capítulo 

do enquadramento teórico, mais concretamente na secção 1.4. 

 

Tendo em vista as potencialidades deste projeto, a presente investigação 

visa dar continuidade ao mesmo, aproveitando as suas características e 

potencializando os seus aspetos positivos. Pretendeu-se melhorar o 

protótipo funcional e realizar testes, em contexto doméstico, ao mesmo. 
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A pergunta de investigação 
 

A pergunta a seguir apresentada foi elaborada tendo em foco o problema 

de investigação. Foram tidos em conta critérios de clareza, nomeadamente 

a precisão da pergunta, critérios de exequibilidade, ou seja, se é realista, e 

critérios de pertinência (Quivy & Campenhoudt, 2008). 

 

Quais as potencialidades das Tangible User Interfaces na interação 

tecnológica dos seniores com a TV no ambiente doméstico e em 

autonomia?  

 

É objetivo que a pergunta transmita os fundamentos da investigação, 

refletindo a sua base exploratória e a sua inovação, interrogando as 

potencialidades das TUI na realidade em estudo.  

 

A partir da pergunta de investigação principal surgiram questões 

secundárias, que serão igualmente alvo de atenção.  

 

Quais os hábitos dos seniores na sua interação quotidiana com a TV? 

Quais as tecnologias disponíveis, adaptadas aos seniores, que 

proporcionem uma melhor interação dos seniores com a TV? 

Que tecnologias os seniores estão dispostos a utilizar na sua interação 

com a TV? 

 

A elaboração destas perguntas tem o objetivo de fragmentar a pergunta de 

investigação principal e, assim, ter uma ideia mais clara do que é 

pretendido com a investigação. Por forma a recolher informação e assim 

responder a estas perguntas, foi implementada uma metodologia de 

investigação, abordada de forma detalhada na próxima secção deste 

documento.  
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Objetivos de investigação 

 

O âmbito desta investigação é compreender a interação dos seniores com 

a TV, expondo potenciais respostas tecnológicas disponíveis, para depois 

entender qual a melhor solução que melhore essa interação. Assim 

podemos enumerar como objetivos da investigação:  

 

➢ Compreender as potencialidades do paradigma da interação dos tangible 

user interfaces (TUI) na mediação tecnológica dos seniores com a TV;  

➢ Implementar melhorias tecnológicas e de design no protótipo funcional SIX; 

➢ Desenvolver um estudo etnográfico em contexto doméstico do protótipo 

funcional com utilizadores finais;  

 

Destes objetivos principais e gerais resultam objetivos mais específicos e 

detalhados:  

 

➢ Fazer pesquisa de bibliografia, produzindo um levantamento 

bibliográfico e estado da arte dos temas envolvidos. 

 

➢ Fazer a revisão da literatura: 

Estes objetivos têm o intuito de dar a conhecer ao investigador a produção 

científica em áreas de interesse para a investigação, entre os quais, 

tecnologias adaptadas a idosos, tecnologias para interação com TV, etc. É 

fundamental procurar informação recente, especialmente sobre estas áreas 

tecnológicas, uma vez que no mundo da tecnologia há uma constante 

evolução de conceitos e projetos. É também útil pesquisar sobre estudos 

que incidiram em temáticas semelhantes, por forma a perceber que 

oportunidades ou limitações terá o estudo. 

 

➢ Abarcar as características das interfaces tangíveis e as suas 

potencialidades; 

Este objetivo visa estudar que interfaces tangíveis existem, bem como ser 

incisivos nas suas caraterísticas fundamentais, nas suas potencialidades 

para esta investigação e as suas limitações, às quais se deve estar atento. 
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Numa fase posterior, saber, entre as tecnologias estudadas, aquelas que 

mais se adaptam ao estudo. 

 

 

➢ Redigir os conhecimentos identificados da revisão da literatura; 

Neste objetivo, o investigador irá produzir texto sobre a pesquisa levada a 

cabo até então. Esse passo é fundamental, por forma a organizar a 

informação pertinente e para redigir texto para a dissertação que irá ser 

feita.  

 

➢ Explorar a adoção de interfaces tangíveis por parte dos seniores na 

sua interação com a TV; 

Este tópico visa perceber que potenciais interfaces tangíveis ajudarão na 

interação dos seniores com a TV e, também, averiguar que características 

estas têm de ter e se realmente são úteis. Por forma a descobrir o 

pretendido, terá de se realizar uma pesquisa sobre projetos semelhantes e 

que conclusões se retiraram dos seus testes. 

 

➢ Realizar um estudo empírico em contexto doméstico para 

compreender os hábitos dos seniores na sua interação com a TV;  

Após elaborar pesquisas em contexto teórico, é necessário fazê-lo de 

forma prática. Para isso, é necessário levar a cabo um estudo empírico em 

contexto doméstico a público-alvo do estudo, por forma a perceber os seus 

hábitos de interação com a TV.  

 

➢ Analisar o estudo empírico e redigir uma dissertação   

O último objetivo do estudo tem o intuito de analisar toda a informação 

recolhida nas fases antecedentes, por forma a tirar conclusões pertinentes 

sobre a investigação. Após esta etapa, será redigida uma dissertação com 

uma descrição detalhada de todo o processo. 
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Organização do documento 
 

O presente documento está dividido num total de seis partes distintas, 

sendo a primeira de carácter introdutório e a última as conclusões 

resultantes do estudo. A par das duas partes já faladas, estão redigidos 

quatro capítulos destintos. 

A introdução do documento abarca a problemática, os desafios e 

oportunidades, os objetivos da investigação em causa, a pergunta de 

investigação, e por fim, a presente secção. 

O primeiro capítulo do documento corresponde ao enquadramento teórico. 

Neste capítulo, o autor aborda as temáticas pertinentes para o estudo, 

nomeadamente o utilizador sénior e as tecnologias em ambiente 

doméstico, os paradigmas de interação tangíveis, os sistemas tangíveis em 

ecossistema televisivo, a proposta SIX, e por fim a impressão 3D.  

O segundo capítulo corresponde à metodologia de investigação, onde são 

apresentadas todas as etapas da presente investigação e também 

abordagens de design para a criação de um produto ou protótipo. 

O terceiro capítulo corresponde às entrevistas exploratórias realizadas pelo 

investigador, nomeadamente a apresentação de resultados, observações e 

conclusões dessas entrevistas. 

O quarto capítulo aborda a prototipagem e desenvolvimento do protótipo 

que foi alvo de avaliação. 

O quinto capítulo corresponde à avaliação do protótipo e à discussão dos 

resultados obtidos. 

Por fim são apresentadas as conclusões de todo o trabalho e as 

perspetivas de trabalho futuro a ser desenvolvido. 

 

Este documento está escrito segundo o novo acordo ortográfico da Língua 

Portuguesa e recorre-se às normas do estilo de citação APA (American 

Psychological Association), 6ª edição. 

Foram utilizadas versões anglo saxónicas de determinados conceitos. Esta 

opção justifica-se por serem conceitos chave de determinadas áreas de 

estudo onde geralmente não são utilizadas as traduções em português.  
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Capítulo 1 - Enquadramento 

teórico 
 

O enquadramento teórico está dividido em 6 secções principais: o utilizador 

sénior e tecnologias em ambiente doméstico (1); os Paradigmas de 

interação tangíveis (2); sistemas tangíveis no ecossistema televisivo (3); 

proposta SIX (4); e Impressão 3D (5). 

 

A primeira secção caracteriza algumas das especificidades do utilizador 

sénior, enumerando alguns problemas na sua interação com a tecnologia e 

soluções para esses problemas. A seguir são apresentadas tecnologias 

que podem ser implementadas em ambiente doméstico, por forma a 

melhorar a qualidade de vida dos seniores e são apresentados alguns 

exemplos de projetos para esse efeito. 

 

Para que a que este tipo de tecnologias seja melhor entendido, é feita uma 

abordagem aos paradigmas de interação tangíveis, por forma a enumerar 

tecnologias emergentes, que podem ser a resposta para um ambiente 

doméstico mais satisfatório do ponto de vista do utilizador sénior. 

 

Após a uma abordagem geral a várias tecnologias como as TUI (Tangible 

User Interfaces), por exemplo, é feita na secção 3 uma abordagem mais 

direcionada aos sistemas tangíveis no ecossistema televisivo, explicando a 

sua evolução e abordando a anarquia observada neste tipo de tecnologias. 

 

Na secção 4 é apresentada uma possível alternativa aos controlos remotos 

convencionais, tendo em atenção as características do público sénior 

enumeradas na primeira secção e as diferentes tecnologias emergentes 

abordadas na secção 3. 

 

Por fim, na secção 5 é abordada a impressão 3D, nomeadamente 

características e particularidades desta tecnologia. 
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1.1 O utilizador sénior e tecnologias em 

ambiente doméstico 

 

1.1.1  O utilizador sénior 
 

Em todo o mundo há uma crescente tendência para o envelhecimento da 

população. Dados da OMS (Organização Mundial de Saúde, 2015) referem 

que em 2025 haverão 1.2 biliões de pessoas com mais de 60 anos, o que 

representa um crescimento de 223 por cento face a 1970. Em 2050 esse 

número ascenderá às 2 biliões de pessoas.   

Estes dados revelam que é imperativo criar condições de vida favoráveis a 

este grupo da sociedade, para que o seu envelhecimento se dê da melhor 

feição possível, de modo a contribuir de forma positiva para a sua 

qualidade de vida. Essa qualidade de vida começa no ambiente doméstico 

e só é alcançada quando as pessoas têm autonomia e independência na 

realização de tarefas do quotidiano, entre as quais a capacidade de 

interação com a TV, que, apesar de ser encarada como uma tarefa 

relativamente fácil para a sociedade em geral, revela-se de elevada 

dificuldade para pessoas seniores e/ou com necessidades especiais.  

Com o intuito de diminuir as dificuldades na execução de algumas tarefas 

diárias, é possível implementar tecnologia em diversos casos. Esta 

realidade de notórios avanços tecnológicos na sociedade, mesmo em 

casos de desempenho de tarefas simples, como mudar de canal, por 

exemplo, pode também ser uma problemática para este crescente grupo da 

sociedade. Se, por um lado, é possível implementar tecnologia para 

melhorar e facilitar o desempenho de simples tarefas do quotidiano, como 

por exemplo utilização de controlos por voz para mudar de canal, por outro 

lado, o avanço tecnológico acrescenta mais funcionalidades a 

equipamentos que, muitas vezes, tem uma utilização básica por parte dos 

seniores. Um exemplo dessa realidade é o elevado número de 

funcionalidades de um aparelho de TV moderno, que é acompanhado por 

um grande número de botões no seu controlo remoto. 

 

1.1.2 Design adaptado ao utilizador sénior 
 

Os seniores têm muitas vezes dificuldades na execução de tarefas do dia-

a-dia. As dificuldades são maiores quando executam tarefas que envolvam 

interação com algum tipo de tecnologia, uma vez que o uso destas 

ferramentas requer uma maior capacidade cognitiva, visual e motora. Para 

contornar estas dificuldades é necessário implementar um design adaptado 
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a este grupo de pessoas. Isto permitirá que os seniores consigam 

desempenhar tarefas que outros grupos sociais também desempenham, o 

que leva a uma melhor integração na sociedade. O design e a tecnologia 

podem contribuir de forma muito positiva e preponderante nessa 

integração, mas o que acontece muitas vezes é que determinado objeto ou 

interface não são feitos a pensar nessas necessidades especiais, mas sim 

num público mais amplo. 

Para que objetos e interfaces sejam desenvolvidos tendo em vista as 

pessoas idosas, é necessário que os designers compreendam e tomem 

consciência das limitações e necessidades deste grupo e isso muitas vezes 

não se observa (Rébola & Sanford, 2011).  

Em estudos de usabilidade realizados com o objetivo de comparar 

desempenhos entre pessoas mais novas e seniores (Johnson & Finn, 

2017), os mais velhos apresentam mais dificuldades, nomeadamente na 

utilização de novas interfaces já que demoram, em média, mais tempo, 

quer a aprender, quer a executar tarefas, têm pior desempenho em tarefas 

que dependem da memória, são mais distraídos e lidam pior com os erros.   

 

Existem também dificuldades que advêm de limitações físicas comuns e 

transversais em pessoas idosas que potencializam dificuldades na 

interação com a tecnologia (Zaphiris, Kurniawan, & Ghiawadwala, 2007).  

Os principais problemas enumerados pelos autores são a visão, a perda da 

audição, surgimento de problemas psicomotores, redução da memória e 

dos índices de atenção e perda de habilidades de aprendizagem. 

Os problemas relacionados com a perda de visão dificultam, por exemplo, 

a leitura de textos em páginas web, mesmo com um tamanho de letra 

aumentado. Uma forma de contornar este problema é adicionar informação 

sonora à informação visual. Todavia, esta solução pode apresentar 

algumas falhas como o facto de muitos seniores terem problemas de 

audição e também o facto de usarem equipamentos em locais ruidosos  

(Zaphiris et al., 2007).  

Os problemas psicomotores também têm um impacto bastante negativo na 

interação de seniores com a tecnologia. Por exemplo, quando usam o rato 

de um computador, os seniores têm problemas em controlar o 

posicionamento do ponteiro em “alvos” pequenos, como são o caso das 

hiperligações (Charness & Bosman, 1990).   

 

Apesar de todos estes entraves a uma boa interação entre o sénior e a 

interface, existem formas de contornar os problemas, adotando estratégias 

de design e de implementação. No contexto das interfaces digitais 

baseadas em GUIs (Graphic User Interface), foi realizado um estudo por 

forma a perceber quais as diretrizes que tem uma maior utilidade, na 
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opinião de utilizadores seniores, na melhoria da interação com interfaces, 

mais propriamente páginas web (Zaphiris et al., 2007). Entre as diretrizes 

que os investigadores recolheram as pessoas idosas destacaram:  

• implementação de alvos maiores, como botões de fecho de janelas;  

• apresentar páginas sem animações desnecessárias;  

• não usar menus suspensos nem uma hierarquia muito complexa na 

navegação;  

• não utilizar janelas pop-up;  

• implementar diferenças notórias nas hiperligações clicadas e por clicar;  

• disponibilizar muito tempo para leitura de textos;  

• as cores de fundo das páginas não devem ser totalmente brancas e 

deve haver grande contraste entre o fundo e o texto;  

• evitar colocar texto em movimento;  

• implementar correção de erros ortográficos nos motores de busca;  

• permitir o controlo e liberdade de interação ao utilizador. 

 

A implementação destas e outras diretrizes pode significar a execução ou a 

não execução de uma tarefa por parte das pessoas idosas quando 

interagem com uma interface e, por isso, quando implementadas por 

designers, contribuem significativamente para a sua autonomia e 

independência. 

 

  

1.1.3 Tecnologia em ambiente doméstico 
Vários projetos emergiram a pensar na melhoria da qualidade de vida dos 

seniores em contexto doméstico. Estes projetos utilizam vários tipos de 

aplicações informáticas. O seu objetivo é permitir uma independência dos 

seniores em contexto doméstico, por forma a não haver a necessidade de 

estes terem que recorrer a lares ou outras instituições para ter a melhor 

vida possível. 

 

Impactos da tecnologia em ambiente doméstico 

 

Quando falamos em tecnologia em ambiente doméstico, associa-se o 

termo de “casa inteligente”. O termo “casa inteligente” refere-se a uma 

habitação provida de tecnologia,  que visa promover a independência e/ou 

monitorização dos seus moradores, aumentando assim a sua qualidade de 

vida (Demiris & Hensel, 2008).   

Esta implementação de tecnologia inteligente em casa das pessoas tem 

um impacto social positivo, apresentando potencial para melhorar as 
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relações das pessoas que partilham a casa, bem como melhorar a 

interação entre o ambiente doméstico e o ambiente exterior, contribuindo 

assim, para a melhoria da saúde dos intervenientes e, consequentemente, 

a melhoria na qualidade de vida (Moran, 1993 citado por Demiris & Hensel, 

2008). 

 

Apesar de todos os benefícios que daí advém, poderá ser difícil 

implementar na prática esta tecnologia em casa das pessoas. Para além 

dos custos muitas vezes elevados e das dificuldades técnicas de 

desenvolvimento e implementação associadas a estas tecnologias, há um 

aspeto que pode afetar essa implementação, o facto de muitas vezes as 

pessoas deste grupo social não aceitarem com facilidade a introdução de 

novas tecnologias em sua casa, em parte, porque têm pouca literacia 

digital e isso desmotiva-os a usá-la. 

 

Para além de enumerar benefícios e dificuldades, importa também referir 

algumas questões que terão de ser consideradas pelos investigadores e 

desenvolvedores destas tecnologias. A primeira diz respeito à privacidade, 

uma questão pertinente já que a implementação destas tecnologias 

pressupõe recolha de informação sobre os utilizadores, num ambiente de 

interação privado e sensível como é o ambiente doméstico, que depois é 

processada para adequar a tecnologia às pessoas. A segunda questão 

está relacionada com a primeira, uma vez que, a recolha de informação 

sobre hábitos das pessoas gera uma natural automação de processos, o 

que origina uma confiança das pessoas na tecnologia, retirando-lhes poder 

e controlo de decisão, importantes para a contínua autonomia que se quer 

implementar com a criação de “casas inteligentes” (Demiris & Hensel, 

2008). 

 

 

 

Projetos para uma “casa inteligente” 

 

A crescente preocupação em desenvolver tecnologia para ambiente 

doméstico, permitiu o aparecimento de projetos que contribuem para a 

implementação de uma “casa inteligente”. Estes projetos almejam 

proporcionar melhor qualidade de vida e independência em contexto 

doméstico, o que permite aos seus utilizadores manterem-se em casa 

enquanto tiverem autonomia e também proporcionar uma alternativa viável 

às instituições que acolhem seniores. 
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Um exemplo de um projeto com estas características é o “The Gator Tech 

Smart House” (King & Jansen, 2005). Este projeto dispõe de várias ideias 

inovadoras focadas nas pessoas idosas e com deficiências. Entre as 

funcionalidades descritas encontram-se sensores para aumentar a 

eficiência energética, sistemas de deteção de queda, lembretes para a 

medicação dos utilizadores e tecnologias biométricas para medir 

parâmetros fisiológicos. Todas estas valias proporcionam melhorias na 

segurança pessoal e da própria habitação e também na saúde do 

utilizador. 

A imagem seguinte (figura 1) representa a “The Gator Tech Smart House”, 

nomeadamente as suas funcionalidades nas diferentes divisões da casa. 

  

(King & Jansen 2005). 

 

Outro exemplo de um projeto similar é o “Health Integrated Smart Home” 

(Demongeot et al., 2002), que é focado no quotidiano das pessoas idosas 

em casa e almeja monitorizar pessoas com problemas de saúde. utilizando 

uma vasta gama de sensores que recolhem dados ambientais, de 

Figura 1 - The Gator Tech Smart House  
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movimento e fisiológicos por forma a evitar o internamento em unidades de 

saúde dos seus utilizadores. 

Apesar de se apresentarem como projetos de investigação, os exemplos 

acima descritos apresentam resultados muito otimistas e que corroboram a 

ideia que diversas tecnologias podem ser utilizadas em contexto 

doméstico, facilitando e melhorando a vida dos seus utilizadores e 

apresentando-se como uma alternativa viável à institucionalização de 

pessoas idosas.  
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1.2 Os Paradigmas de interação tangíveis 

 

Este tópico tem o intuito de apresentar os principais paradigmas de 

interação, que recorrem a uma arquitetura de sistema distribuída por todo o 

ambiente de interação, e interfaces que cruzam aspetos do mundo físico e 

do mundo digital.  

Existe um conjunto de tecnologias emergentes que exploram interfaces não 

convencionais e que podem oferecer soluções interessantes do ponto de 

vista do design de interação, no que diz respeito ao controlo da TV, dentro 

dos quais, os media tangíveis e tecnologias relacionadas. Assim vão ser 

alvo de objeto de levantamento no enquadramento teórico e, a partir daí, 

tirar conclusões sobre a melhor solução para melhorar essa interação entre 

homem e TV.  

Serão abordados conceitos como a realidade aumentada, a computação 

ubíqua e as graspable user interfaces (GSUI), nomeadamente os seus 

pioneiros, a sua evolução ao longo dos anos e a importante ligação de 

contribuição com as interfaces tangíveis de utilizador (TUI).  

 

1.2.1 Realidade aumentada 
O conceito de realidade aumentada (RA)4 está relacionado com o conceito 

de realidade virtual (RV)5. Estes dois conceitos são muitas vezes 

confundidos, contudo são diferentes, pois utilizam tecnologias diferentes e 

têm diferentes propósitos. Azuma (1997) refere que a RA é uma versão das 

diferentes realidades mistas, tal como a RV. Porém, no caso desta última 

tecnologia, o utilizador é imerso num ambiente virtual e não tem contacto, 

nem pode ver, o ambiente real que o rodeia, ou seja, os seus sentidos 

captam sensações da realidade virtual e não da realidade “real”. Pelo 

contrário, na RA o utilizador tem acesso ao mundo real que o rodeia, mas 

esse mundo real está “enriquecido” com objetos virtuais que o 

complementam. Assim ao contrário da RV, a RA serve-se do mundo real, 

ao invés de o substituir. Por forma a complementar esta ideia, o autor 

refere que podemos olhar para a RA como um equilíbrio entre os 

Ambientes Virtuais, que são completamente sintéticos, e o mundo real. 

Esta visão de complementar o mundo real com objetos virtuais em vez de o 

substituir por um mundo virtual permite, segundo Shaer (2009), manter 

todas as vantagens do mundo real, como é o caso da interação com 

objetos físicos já inseridos no quotidiano das pessoas, que permitem uma 

interação entre o “real” e o “digital”. Os TUI surgiram tendo por base esta 

ideia. 

 
4 RA resulta do acrónimo em inglês AR (Augmented Reality) 
5 RV resulta do acrónimo em inglês VR (Virtual Reality) 
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Reality-virtuality continuum 

 

Apesar da distinção clara entre estes dois conceitos, autores defendem a 

ideia de que a realidade aumentada e a realidade virtual não devem ser 

consideradas como antagónicas. Tal como refere Milgram, a RA e a RV 

são parte integrante de um eixo contínuo que o autor denomina por reality-

virtuality continuum (Milgram, Takemura, Utsumit, & Kishino, 1994). Este 

conceito está representado na figura seguinte (figura 2), onde podemos 

observar um esquema explicativo baseado no artigo de Milgram. 

 

 

Figura 2 - Reality-virtuality continuum 

Adaptado de Milgram, et al. (1994) 

 

 

Na extremidade esquerda do esquema estão todos os ambientes reais, 

compostos apenas por objetos reais, e este ambiente pode ser observado 

diretamente ou através de um monitor, por exemplo. Na extremidade 

oposta estão representados os ambientes virtuais, compostos apenas por 

objetos virtuais, observáveis através de algum dispositivo como um monitor 

ou óculos de realidade virtual, por exemplo.  

Inserido neste contexto, está presente o conceito de realidade Mista, que 

representa um ambiente em que objetos do ambiente real e do ambiente 

virtual são exibidos numa representação conjunta, algures entre as duas 

extremidades do esquema. 

Como se pode observar na figura, a realidade aumentada apresenta-se 

tendo por base um ambiente real, mas em “aproximação” a um ambiente 

virtual, o que vai ao encontro da ideia já transmitida que a RA é um 

enriquecimento do mundo real com objetos e/ou informações virtuais.  

Importa realçar também a presença do conceito de virtualidade aumentada, 

que tem por base um ambiente virtual enriquecido com objetos do mundo 

real. 
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Uma taxonomia para as realidades mistas (Mixed Realities) 

 

Como explicado anteriormente, a taxonomia de Reality-Virtuality Continuum 

define claramente o conceito de realidade aumentada e separa-o do 

conceito de virtualidade aumentada, que se encontram englobados no 

quadro geral da realidade mista.  

Apesar de no esquema apresentado na figura 2 ser visível que a realidade 

mista engloba todas as tecnologias nela contida de forma clara e 

inequívoca, a sua unidimensionalidade não permite identificar os fatores 

que diferenciam cada uma  dessas mesmas tecnologias (Milgram et al., 

1994). 

Assim, torna-se necessário apresentar uma taxonomia que permite 

representar e diferenciar as tecnologias que englobam o leque das 

realidades mistas. Milgram et al. (1994) apresenta três principais 

dimensões, que diferenciam tanto sistemas de realidade aumentada, como 

de realidade virtual, são elas: a extensão do conhecimento do mundo que 

nos rodeia, ou seja, a realidade; a fidelidade da representação, isto é, a 

imersão; e a extensão da metáfora de presença, ou seja, a diretividade.  

A primeira dimensão (realidade) diz respeito ao tipo de realidade do 

sistema, isto é, se é uma realidade virtual, composta por elementos 

gerados artificialmente, como objetos com três dimensões, ou, se pelo 

contrário, trata-se de uma realidade aumentada, em que o cenário e os 

seus componentes são reais, e que apesar de ter elementos artificias estes 

não são os principais elementos do sistema. Assim, esta dimensão afere a 

quantidade de elementos do mundo real que é modelada pelo sistema de 

realidade mista.  

A segunda propriedade diz respeito à imersão, ou seja, se o utilizador está 

imerso numa realidade virtual ou aumentada ou se esses ambientes são 

exibidos sem que o utilizador esteja completamente imerso nos mesmos. 

Em suma, esta dimensão mede o quão realista o mundo real é capturado, 

ou a qualidade do processamento digital de computação gráfica.  

Por fim, a última propriedade diz respeito à imediatidade, ou seja, se os 

objetos que compõem a simulação são visualizados diretamente, tal como 

no mundo real, ou através de algum mecanismo de processamento 

eletrónico que se intromete entre o utilizador e os conteúdos sintetizados 

digitalmente. Esta dimensão avalia a extensão de mediação entre o mundo 

e o utilizador. 

Estas três dimensões são claramente independentes entre si, podendo ser 

utilizadas dessa forma numa avaliação de uma experiência de realidade 

mista.  
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Evolução da realidade aumentada 

 

Apesar dos recentes avanços tecnológicos e da crescente popularidade no 

que diz respeito à RA observados nos últimos anos, este conceito surgiu na 

década de 60 do século passado, o que demonstra que esta tecnologia não 

é recente, pelo menos conceptualmente. Os primeiros trabalhos na área 

foram elaborados por Sutherland (1968), que utilizava um head-mounted 

display6 (HMD), com o propósito de proporcionar ao utilizador uma imagem 

em perspetiva, que se altera consoante o movimento do utilizador. Neste 

projeto, as imagens fornecidas eram a duas dimensões, e não a três. 

Contudo colocadas adequadamente no campo de visão do utilizador, 

criavam a ilusão de ótica de que este estava a observar um objeto a três 

dimensões. Neste projeto era de extrema importância que a imagem 

apresentada sofresse os movimentos adequados, consoante o movimento 

que o utilizador fazia com a cabeça, para que o efeito de 

tridimensionalidade estivesse presente. A imagem seguinte (figura 3) 

representa uma foto do HMD e funcionamento. 

 

Embora este trabalho não tivesse o suporte tecnológico dos dias de hoje 

podemos concluir, através dos seus resultados, que os utilizadores 

reconheciam a ilusão a três dimensões. 

Este projeto é muito importante para a consolidação do conceito de RA, 

pois foi o ponto de partida para inúmeros outros trabalhos que foram 

contribuindo para a crescente evolução desta tecnologia, e, apesar de 

utilizar instrumentos mais complexos e menos ergonómicos apresentava 

um grande avanço para a realidade da altura. 

 

 
6 Expressão em inglês que pode ser traduzida para português como monitor instalado na cabeça 
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(Sutherland 1968) 

 

Head-mounted displays 

 

Quando falamos de realidade aumentada é fundamental apresentar 

também o termo head-mounted dysplays (HDM). Os HDM são uma 

ferramenta que permite a um utilizador visualizar mundo virtual ou real 

através de uma ou duas lentes implementadas num capacete ou outro 

dispositivo que se adapte à cabeça do utilizador. Tal como refere Velger 

(Velger, 1998) quando bem montada e implementada esta ferramenta  

apresenta vantagens face a outras ferramentas com o mesmo intuito como 

por exemplo a facilidade de mobilidade por parte do utilizador e as mãos 

livres. 

A par da RA, os HMD são uma tecnologia que tem sofrido um 

desenvolvimento notório nos últimos anos, tendo-se observado uma 

propagação do seu uso por parte da população, uma vez que a sua 

comercialização também tem evoluído consideravelmente.  

Figura 3- Head-mounted Display 
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Desde a sua conceptualização, em 1968, com o trabalho realizado por 

Sutherland (1968), que esta tecnologia se tem adaptado cada vez mais às 

necessidades e especificidades dos seus utilizadores, tornando-se mais 

compacta e simples. 

Apesar de uma contínua melhoria esta tecnologia ainda apresenta pontos 

desfavoráveis que tornam a sua utilização menos natural tal como explica 

Patterson (Patterson & Marc, 2006). O facto de o utilizador estar imerso 

num ambiente que apesar de ser baseado no real não é efetivamente a 

realidade provoca um conflito de natureza cognitiva. Este conflito é 

provocado pelo facto de que no caso dos HMD monoculares as imagens 

apresentadas aos dois olhos são bastante diferentes, pois um dos olhos 

está a ver o mundo real e o outro o mundo real com realidade aumentada. 

No caso dos HMD binoculares também poderá haver uma disparidade na 

imagem visualizada pelos dois olhos uma vez que pode haver um 

desalinhamento técnico ou distorção das imagens transmitidas nos HMD. 

Algumas das consequências deste conflito referidas por Patterson 

(Patterson & Marc, 2006) no seu trabalho são enjoos, tensão ocular, dores 

de cabeça e desorientação. 

É notório que esta tecnologia ainda tem margem de progressão para ser 

cada vez mais uma peça fundamental no mundo da realidade aumentada, 

contudo atualmente já se vêm utilidades para os HMD. O seu uso já foi 

implementado com sucesso em diversas áreas como a medicina, 

simuladores de automobilismo e simulações de voo.   

 

Realidade aumentada em contexto doméstico 

 

A constante evolução tecnológica e social que se observa têm permitido 

um desenvolvimento mais acelerado de muitas tecnologias. A realidade 

aumentada não é exceção.  

Esta evolução permite que a RA não seja utilizada em exclusivo em 

laboratórios ou organizações com grande capacidade em recursos como 

por exemplo os custos monetários. 

Atualmente começam a imergir cada vez mais projetos, envolvendo a RA, 

tendo em vista um público mais amplo, em contextos mais próximos 

daquilo que é o quotidiano dessas pessoas. 

Um exemplo de um projeto que tem por base a ideia de “oferecer” a RA em 

contexto doméstico é o trabalho desenvolvido por Ullah e Islam (2012), o 

projeto Remote-Touch. Este projeto consiste em oferecer aos utilizadores a 

possibilidade de controlar dispositivos domésticos através da RA baseada 

num protótipo de um sistema de controlo por toque.   
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A interface do utilizador é projetada num smartphone, que reconhece os 

dispositivos pretendidos através de um código QR. É utlizado um serviço 

de comunicação web para a transmissão de informação entre o sistema 

central que controla todo o sistema e a aplicação de smarphone, que 

permite que o utilizador interaja com a interface controlando os dispositivos 

domésticos pretendidos. 

Uma característica que reforça a ideia de que este é um projeto que 

pretende satisfazer um público alargado é o facto de estar adaptada a 

pessoas com necessidades especiais, como é o caso de seniores, pessoas 

com deficiências físicas, entre outros. Estes grupos específicos de pessoas 

não tinham acesso à RA, mas projetos como estes vêm abrir portas para o 

uso destas tecnologias a todos. Neste caso específico o utilizador usa o 

smartphone para interagir com um determinado dispositivo, focando-o na 

tela e realizando ações físicas na tela permitindo, por exemplo ligar, 

desligar ou regular a luz de um candeeiro, tal como está representado na 

imagem seguinte (figura 4). 

 

       

(Ullah e Islam 2012) 

 

Este tipo de projetos representam um bom exemplo do papel que a RA 

pode assumir como ferramenta útil para a promoção de melhorias na 

qualidade de vida de pessoas que normalmente não podem usufruir deste 

Figura 4 - Projeto Remote-Touch 
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tipo de tecnologias. É espectável que com o crescente avanço tecnológico 

e com uma maior aceitação por parte do público em geral, e deste em 

especial, face a estas novas tecnologias que o número deste tipo de 

projetos e investigações irá aumentar, aumentando também o número de 

alternativas viáveis que poderão ser comercializadas no futuro. 

 

Realidade aumentada na interação com a TV 

 

Desde os primórdios da sua criação que a interação dos utilizadores tem 

sofrido constantes evoluções, tendo em vista a melhoria da experiência 

dessa interação. Quer sejam alterações na qualidade da imagem oferecida 

(transmissão de imagem a cores e transmissão de imagens em alta 

definição, por exemplo), alterações no que diz respeito à qualidade e 

quantidade de informação (transmissões em direto e oferta de mais canais 

e mais conteúdo programático, por exemplo), aumento das funcionalidades 

do próprio equipamento (possibilidade de leitura de conteúdo media 

através de dispositivos externos e acesso à Internet pela TV, poe exemplo), 

entre outras alterações.  

Esta constante evolução na interação entre o utilizador e a TV continua a 

evoluir, e uma das tecnologias que contribui para isso é a realidade 

aumentada. Um exemplo de um projeto que tem por base o uso da RA 

como forma de enriquecimento da experiência com a TV é o trabalho 

realizado por Vinayagamoorthy, Glancy, Debenham, & Bruce (2018) que 

usa a realidade aumentada para prover ao utilizador um intérprete de 

linguagem gestual através de um head-mounted dysplay. Segundo 

Vinayagamoorthy et al (2018) os HMD são uma ferramenta útil pois permite 

que a experiência de visualização se estenda para espaços mais amplos 

que a própria tela da TV. Neste projeto específico os autores optaram por 

colocar um intérprete de linguagem gestual num fluxo de vídeo fora da tela 

de TV, mas sincronizado com o conteúdo transmitido nessa mesma tela, tal 

como demonstra a figura 5. 
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Figura 5 - Linguagem gestual com realidade aumentada  

(Vinayagamoorthy et al 2018) 

 

 

Realidade aumentada e remote rontrol  

 

A evolução tecnológica em aparelhos de TV é notória possibilitando ao 

telespectador ter conteúdo em maior quantidade e qualidade. Contudo a 

interação entre utilizador e televisão não acompanhou essa evolução 

sendo ainda os conventuais telecomandos a principal ferramenta utilizada 

para o efeito. Este facto limita e dificulta o utilizador no desempenho de 

algumas tarefas como por exemplo escrever texto, uma vez que os 

telecomandos não foram projetados para o desempenho desse tipo de 

tarefas (Barrero, Melendi, Pañeda, & García, 2016). 

 

Existem no mercado vários exemplos de ferramentas de controlo de 

interfaces que se apresentam como uma alternativa aos controlos de 

interfaces convencionais, como o telecomando. Estas ferramentas 

caracterizam-se por apresentarem formas de controlo mais intuitivas como 

por exemplo gestos, controlo por voz, eye tracking, entre outros. 

 

No que diz respeito ao controlo por gestos, pode-se ter como exemplo o 

Nintendo Wii Remote, um dispositivo com dimensões semelhantes a um 

comando televisivo, sem fios, uma vez que utiliza conectividade Bluetooth, 

mas que difere deste uma vez que dispõe de um acelerómetro, uma 

câmara, uma coluna e vibração. Estas características fazem deste artefacto 
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um dos mais sofisticados dispositivos de entrada compatível não apenas 

com a consola Nintendo como também com computador, por exemplo 

(Lee, 2008).  

 

O controlo de dispositivos por voz é outra alternativa já bastante utilizada 

no quotidiano, quer em contexto doméstico quer, por exemplo, no mercado 

automóvel. Para o contexto doméstico temos como exemplo da 

implementação desta tecnologia o trabalho realizado por (Bt Aripin & 

Othman, 2014) que consiste no controlo de aparelhos domésticos através 

de comandos de voz dados pelo utilizador. Este projeto utiliza o 

smartphone como dispositivo de entrada de voz, que depois emite esse 

comando para um Arduino que utiliza o seu módulo Bluetooth para a 

receção desse sinal e o emite para o aparelho que o utilizador pretende 

interagir. Este projeto destaca-se pelo longo alcance conseguido, cerca de 

20 metros, e por ter sido concebido para auxiliar seniores e pessoas com 

deficiência, utilizando por isso uma interface relativamente fácil de usar. A 

sua instalação é igualmente intuitiva. 

 

Outra forma alternativa de controlo remoto é a utilização de EyeTracking. 

Esta tecnologia pode definir-se como uma técnica em que o movimento dos 

olhos é  registado por um mecanismo que identifica para onde é que a 

pessoa está a olhar no momento e também faz um registo da 

movimentação do foco de um local para o outro (Almeida, Mealha, & 

Veloso, 2016).  

Para além de ser utilizado em avaliação de interfaces e em várias 

aplicações, esta tecnologia pode ser utilizada como controlo de aparelhos 

multimédia. Um exemplo da utilização de EyeTracking para este fim é o 

trabalho de (Vertegaal, Mamuji, Sohn, & Cheng, 2005) que utiliza esse 

rastreamento ocular para operacionalizar seleção de foco em diversos 

aparelhos como colunas de som utilizando recetores denominados 

EyePliances que registam para onde o utilizador está a olhar  e assim o 

possibilita de interagir com o aparelho através do olhar. 

 

Para além de controlo por gestos, por som e utilizando o rastreamento 

ocular são utilizadas tecnologias menos comuns para este tipo de 

aplicações como a projected augmented reality (realidade aumentada 

projetada), abordada de seguida neste trabalho.  Um exemplo de uma 

interface que utiliza este tipo de  tecnologia é o Skinput (Harrison, Tan, & 

Morris, 2010), um projeto que consiste num dispositivo de entrada (input) 

provido de sensores bioacústicos embutidos numa braçadeira que é 

implementada no braço do utilizador. Depois, através do toque com as 

pontas dos dedos no antebraço ou na palma da mão, o utilizador controla a 
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interface pois o aparelho deteta e localiza o local de contacto do dedo com 

a pele (figura 6).  

 

 
 

Figura 6 – Skinput  

(Harrison, Tan, & Morris 2010) 
 

 

Para além de se enquadrar em projected augmented reality também 

podemos considerar esta tecnologia de controlo por toque, uma vez que é 

essa a forma de interagir com a interface. 

 

Existem variados projetos utilizando variadas tecnologias para o mesmo 

fim: apresentar uma alternativa viável para o controlo remoto convencional. 

Os exemplos apresentados acima mostram bastante potencial, uma vez 

que os seus testes de usabilidade mostram resultados bastante positivos. 

Apesar de alguns, como é o caso do projeto que usa o controlo por voz, 

serem adaptados a pessoas idosas ou com necessidades especiais a 

maioria seria de difícil utilização para este tipo de público, já que a sua 

utilização requer bastante literacia digital e uma grande capacidade de 

controlo de movimentos corporais.  
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A seguir está representada uma tabela (tabela 1) que compila os exemplos 

de projetos anteriormente abordados, apresentados as suas características 

principais. 

 
 

Tabela 1 - Projetos de realidade aumentada 
 

Projeto Modo de utilização Tecnologia utilizada
Interfaces 

controladas

Adaptação a 

seniores

Bluetooth Consola Wii

Acelerómetro
Aplicável a outras 

interfaces

Camara

Smartphone

Bluetooth

Arduíno

Projeto de

Vertegaal et al. 

Projected 

augmented reality
Bio sensing

Acelerómetro

Microfones

Wii-Mote Gestos Pouco adaptado

Projeto de Bt 

Aripin et al.
Voz Eletrodomésticos

Adaptado a 

seniores e a 

pessoas com 

deficiências

Rastreamento 

ocular
EyeTracking Aparelhos média Não adaptado

Skinput Pouco adaptado

Touch
 

 

 

Projected augmented reality  

 

A projected augmented reality (realidade aumentada projetada) trata-se de 

uma tecnologia que visa a projeção digital de objetos ou texturas, por 

exemplo, através de um projetor, no mundo real, sobrepondo-se a objetos 

físicos. Esta tecnologia permite, tal como refere Cebulla (2013), uma 

acomodação ocular facilitada, uma vez que o utilizador não tem a 

necessidade de alterar o foco entre o plano da imagem projetada e o plano 

do mundo real, pois estes estão num mesmo plano. Uma outra 

característica positiva desta tecnologia é o facto de as projeções poder 

incidir em superfícies irregulares, ou seja, não têm necessariamente de 

incidir em superfícies planas como as projeções comuns. Para além disto a 

realidade aumentada projetada pode ser implementada numa área de 

trabalho relativamente elevada, uma sala inteira por exemplo, porque a 

imagem projetada pode ser bem maior que o projetor utilizado.   

Apesar de todas estas vantagens Cebulla (2013) enumera duas 

desvantagens principais deste tipo de realidade aumentada. A primeira é o 

facto de estas projeções poderem apresentar pouca intensidade de luz, 

uma vez que como na maior parte das vezes são utilizados projetores 
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móveis sem fios, é difícil encontrar um equilíbrio entre a duração da bateria 

do projetor, o seu tamanho e a intensidade da luz. A outra desvantagem é 

o facto de como a imagem tem de ser projetada incidindo num plano ou 

num objeto, não é possível apresentar imagens ou informações no ar, ao 

contrário de um HMD por exemplo, excluindo-se os casos em que são 

utilizados planos ou objetos móveis. 

Existem inúmeros projetos que têm por base a Projected Augmented 

Reality. Um desses projetos é a MirageTable (Benko, Jota, & Wilson, 2012) 

um sistema interativo desenvolvido por forma a  fundir mundos reais e 

virtuais numa experiência espacial sobre uma mesa especialmente 

desenvolvida para o projeto.  

A MirageTable combina o uso de várias ferramentas, mas almeja criar 

experiências ricas de realidade aumentada, mas com uma instrumentação 

mínima no que diz respeito ao utilizador. É utilizada uma câmara de 

profundidade, neste caso uma Kinect, uma tela curva sobre uma mesa, um 

projetor DLP (Acer H5360), uns óculos de obturador (Nvidia 3D Vision) e 

um computador que alimenta toda a experiência. 

 

A realidade aumentada projetada pode-se assim apresentar como uma 

alternativa a outras formas de realidade aumentada. Apesar de apresentar 

algumas desvantagens a possibilidade de interagir com uma interface com 

as mãos livres é uma mais valia e uma característica que contribui para a 

sua diferenciação face a outros tipos de realidade aumentada. 

 

 

 

Mobile augmented reality 

 

A realidade aumentada começou a dar os primeiros passos na década de 

60. Muitas inovações foram implementadas no decorrer dos anos, mas só 

em 1997 foi introduzido o conceito de mobile na realidade aumentada com 

o trabalho de Feiner, MacIntyre, & Höllerer (1997), com o seu projeto 

MARS (mobile augmented reality system). Este projeto, segundo os seus 

autores, era um sistema que combinava gráficos 3D da realidade 

aumentada com a liberdade ilimitada da computação móvel, e fornecia 

informação através de um HMD sobre o campus da Universidade de 

Columbia. Apesar de poder ser considerada móvel o projeto MARS 

acarretava uma quantidade de equipamento que tornava a sua utilização 

pouco ergonómica.  

Com o avançar dos anos os dispositivos móveis acessíveis ao público 

deixaram de ser meros aparelhos para efetuar chamadas ou enviar 
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mensagens de texto. Hoje os aparelhos móveis como smartphones e 

tablets são ferramentas com grande capacidade de desempenho que 

permitem ser utilizadas como plataformas de realidade aumentada.  

Papagiannakis, Singh, & Magnenat-thalmann (2008) definiu quatro 

características necessárias para que um sistema de RA seja móvel. A 

primeira é a necessidade de combinar objetos virtuais e objetos reais em 

ambiente real, a segunda é funcionar em tempo real e de forma móvel, a 

terceira é que tem de ter a capacidade de alinhar objetos reais e objetos 

virtuais entre si, e por último a realidade aumentada tem que ser baseada 

em objetos 3D. 

Para este autor uma RA mobile bem-sucedida tem de permitir ao utilizador 

focar-se no uso da interface e não no equipamento tecnológico. Esta visão 

é a mesma de Weiser (1991)  que defendia a necessidade de que o 

utilizador não deve ter consciência do equipamento que está a utilizar mas 

apenas nos resultados que quer obter a partir do uso dessa interface. Com 

dispositivos móveis modernos como o smartphone é possível ter este tipo 

de experiências, uma vez que estes dispositivos estão cada vez mais 

rápidos e leves. 

 

1.2.2 Da Computação Ubíqua à Internet das coisas 

Computação Ubíqua 

 

O termo de computação ubíqua, também conhecido como ubicomp, foi 

introduzido por Mark Weiser (1991), investigador da Xerox PARC. Este 

autor refere que as tecnologias mais profundas são aquelas que são 

impercetíveis, que desaparecem na realidade tornando-se parte desta. Ou 

seja, as pessoas executam uma tarefa utilizando essa tecnologia sem a 

noção de que a estão efetivamente a utilizar, e apenas têm em atenção o 

resultado obtido após essa interação. Esta forma de desenvolver tarefas 

seria, na perspetiva de Weiser, a ideal. Contudo, o que se observa é que 

as pessoas estão forçadas a entrar no “mundo” das interfaces para 

desenvolver uma tarefa quando o que devia acontecer era o oposto: As 

interfaces deveriam estar perfeitamente implementadas no “mundo” que 

rodeia as pessoas, por forma a tornar a experiência mais “relaxante”.  

Segundo Weiser consegue-se uma interação entre homem e máquina mais 

intuitiva através da utilização de diferentes dispositivos com diferentes 

características. O autor fala em dispositivos com escalas de tamanhos 

variados, e defende a utilização de dispositivos de tamanho menor para 

uso pessoal e dispositivos maiores para utilização compartilhada com 

outros utilizadores.   
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Esta visão de Weiser era, na altura, muito avançada face à realidade vivida 

nessa época. Como refere Satyanarayanan (2001) a tecnologia de 

hardware existente na altura não era suficientemente avançada para que a 

visão de Weiser fosse alcançada, o que fez com que a sua implementação 

ficasse aquém das suas espectativas. 

Contrastando com o contexto tecnológico da altura em que o termo de 

computação ubíqua foi introduzido, atualmente a realidade é diferente 

dados os enormes avanços tecnológicos. Atualmente é notória a 

proliferação de dispositivos capazes de suportar a visão de Weiser, 

principalmente os de menor escala para uso pessoal. Isto permite um 

acesso à informação muito mais rápido e amplo facilitando as interações 

entre as pessoas.  

As interfaces tangíveis (TUI) representam uma nova forma de interpretar a 

visão de Mark Weiser sobre computação, construindo a tecnologia digital 

no ambiente físico que nos rodeia, tornando essa tecnologia “invisível” 

(Ishii, 2008a).  

 

Computação com interfaces naturais 

 

A interação entre homem e computador tem sofrido alterações desde o seu 

início, mas o paradigma de uma relação física utilizando teclado, rato e 

monitor ainda está muito presente, mesmo com todos os avanços 

tecnológicos. Abowd e Mynatt (Abowd & Mynatt, 2000) defendem que ao 

invés deste paradigma, a relação entre homem e computador deve ocorrer 

de uma forma mais natural e ir ao encontro do comportamento do homem 

na sua interação quotidiana com o mundo físico. No mundo real os 

humanos falam, escrevem e gesticulam por forma a comunicar com outros, 

e este comportamento, segundo os autores, pode e deve ser replicado na 

interação com os computadores. Há cada vez mais ferramentas que 

permitem este tipo de interações. Estas interfaces têm, segundo Abowd e 

Mynatt (2000), uma maior capacidade de aprendizagem e facilidade de uso 

por parte dos seus utilizadores, permitindo também que pessoas com 

dificuldades motoras ou outras interagem de uma forma mais fácil do que 

era conseguido com interfaces comuns como o rato e o teclado, por 

exemplo. 

Esta ideia de usar objetos do dia-a-dia por forma a interagir com interfaces 

vai ao encontro das ideias de Fitzmaurice (1995) no que diz respeito às 

graspable user interfaces (GSUI) e ao trabalho de Ishii & Ulmer (2003) no 

que diz respeito às tangible user interfaces (TUI). 
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Context-aware computing  

 

O termo Context-aware computing foi introduzido por Schilit e Adams em 

1995. Os autores exploraram uma nova visão sobre a computação que 

tinha foco no contexto em que o utilizador estava inserido no mundo físico. 

Através de vários dispositivos como é o caso de dispositivos móveis sem 

fios, mas conectados e dispositivos fixos conectados a redes locais, a 

computação não ocorria num único lugar e contexto, como é o caso de 

uma utilização de um computador convencional, por exemplo, mas sim em 

vários locais nos quais o utilizador estava contextualizado ao longo do dia, 

como a sua casa, o escritório ou transportes públicos (Schilit & Adams, 

1995).  

Os autores referem-se a esta rede de diferentes dispositivos como mobile 

distributed computing system (sistema de computação distribuído e móvel). 

Esta forma de computação é, segundo os autores, mais ampla que a 

computação móvel convencional uma vez que também tem em atenção a 

mobilidade das pessoas no desempenho das suas tarefas e não apenas na 

mobilidade computacional. Isto permite que o utilizador tenha sempre 

acesso à informação independentemente do local que se encontra e da 

tarefa que está a desempenhar podendo assim comunicar com outros 

utilizadores. 

 

 

Computação Física 

 

A computação física (physical computing) é uma área da tecnologia 

relativamente recente, todavia é importante dar ênfase neste trabalho a 

este conceito, uma vez que está relacionado com a computação ubíqua e 

com interfaces tangíveis no que diz respeito ao enriquecimento do 

ambiente real com artefactos tecnológicos que melhorem a relação das 

pessoas com o próprio ambiente real. Przybylla e Romeike (Przybylla & 

Romeike, 2015) referem-se à computação física como a capacidade de 

criar criativamente objetos ou sistemas interativos tangíveis usando 

hardware programável. 

O’Sullivan e Igoe (O’Sullivan & Igoe, 2004) foram outros dois autores que 

se debruçaram sobre a computação física. Estes autores referem que 

sistemas de computação física têm como elementos cruciais os sensores e 

os atuadores, que têm o papel de fazer a ligação entre o mundo real e o 

mundo virtual.  
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As inúmeras aplicações da computação física têm um aspeto em comum, 

usam média tangíveis previamente e devidamente programadas. Estas 

médias podem ser incorporadas em objetos do mundo físico que usamos 

habitualmente e poderão também ter a capacidade de ser responsivas e 

interativas melhorando a experiência de utilização desse objeto (Przybylla 

& Romeike, 2015). 

 

 

Contextos de aplicação 

 

Existe uma grande variedade de contextos em que a computação física é 

utilizada, dependendo sempre dos objetivos a serem alcançados. Przybylla 

e Romeike (2015) referem que existem duas vertentes distintas no que diz 

respeito ao desenvolvimento de computação física, uma vertente sugere 

que os autores abandonem as ideias já fundamentadas sobre 

computadores e implementem esforços nas necessidades das pessoas e 

do ambiente, que devem ser apoiadas por computadores. A outra vertente 

sugere adaptar a computação física ao utilizá-la como uma visão  mais 

abrangente para conectar os computadores ao mundo físico existente, ou 

seja, mudar o foco de uma visão em que há apenas uma interação entre 

máquinas e humanos para uma visão em que a interação acontece enre 

máquinas e o mundo físico em geral.  

Existem variadas formas de implementar a computação física para servir as 

necessidades das pessoas, mas uma característica desta tecnologia é que 

esta não se resume a criar algo de raiz. Contrariamente o ponto de partida 

pode não ser o desenvolvimento de um novo hardware e software mas sim 

o aproveitamento de material existente, como brinquedos por exemplo, 

reutilizando-o e melhorando-o por forma a criar algo novo (Banzi, 2011, 

citado por Przybylla & Romeike, 2015). 

Apesar da implementação de sistemas de computação física 

completamente funcionais poder ser complicada, os investigadores devem 

sempre focar-se em ideias produtivas e não em possíveis limitações 

técnicas, tal como referem Przybylla & Romeike (2015). 

 

Internet das coisas 

 

É possível observar uma tendência no que diz respeito à computação em 

que o pendor recai sobre o desenvolvimento de tecnologias que se 

distanciam daquilo que são os computadores convencionais. O paradigma 

da Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) é uma manifestação 

recente e clara desta tendência. Este paradigma imerge apoiando-se, 
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principalmente, em duas tecnologias: identificação por radiofrequência 

(Radio Frequency Identification - RFID) e a tecnologia de rede de sensores 

sem fio (Wireless Sensor Networks - WSN).   

A IoT7 tenta corresponder ao desafio em que sistemas de informação e 

comunicação são adicionados de forma a tornarem-se invisíveis no 

ambiente que rodeia o utilizador. A resposta a este desafio origina a 

criação de uma grande quantidade de dados que precisam de ser numa 

fase inicial armazenados, processados e apresentados de uma forma 

uniforme e eficiente para depois serem processados da melhor forma 

possível (Gubbi, Buyya, Marusic, & Palaniswami, 2013). 

Para que tudo isto funcione da melhor forma a IoT tem de estar suportada 

numa conectividade inteligente composta por redes e computação com 

tecnologia que permite um reconhecimento do meio e que estão inseridas 

(context-aware computation). Hoje em dia estas condições são superadas 

com tecnologias relativamente recentes como é o caso do WI-FI e da 

conectividade 4G-LTE (Gubbi et al., 2013).   

Mas, segundo o mesmo autor, o paradigma das IoT tem de ir para além da 

realidade existente dos dispositivos móveis como smartphones e tablets, e 

executar uma conexão entre objetos já existentes no mundo real, 

implementando inteligência nesses objetos usados no dia-a-dia, fazendo 

com que esta tecnologia “desapareça” no ambiente de interação do 

utilizador. 

Para que a internet das coisas passe despercebida aos olhos do utilizador, 

mas mantendo-se totalmente funcional, é necessário que sejam 

respeitados três fundamentos, tal como refere Gubbi et al (2013): 

 

I. Uma compreensão clara e compartilhada da situação dos utilizadores da 

IoT bem como das ferramentas que estes utilizam. 

II. Arquiteturas de software e redes de comunicação pervasivas, para 

processar e transmitir a informação para onde é relevante. 

III. Ferramentas de análise que visam permitir um comportamento 

autónomo e inteligente de todo o sistema.  

 

 

 

 

 
7 Acrónimo do termo inglês internet of things, em português internet das coisas. 
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Contextos de aplicação 

 

Existem vários contextos de aplicação das IoT. Estas aplicações são 

classificadas dependendo de vários fatores como o tipo de rede disponível, 

nomeadamente a sua disponibilidade e cobertura, o envolvimento do 

utilizador e a heterogeneidade. Gubbi et al (2013) caracteriza quatro 

contextos de aplicação das IoT:  

➢ Aplicação para uso pessoal, ou seja, é o uso desta tecnologia apena a 

nível doméstico, no entretenimento por exemplo;  

➢ Aplicação para uso a nível empresarial, já numa escala de comunidade, 

que pode ser utilizada, por exemplo, para melhorar a produção numa 

fábrica;  

➢ Aplicação de IoT para uso a nível de utilidade, como por exemplo, na 

gestão de energia de uma determinada região;  

➢ aplicação mobile das IoT que normalmente se propaga por outros 

domínios devido à sua natureza da conectividade, como por exemplo 

aplicada aos transportes públicos.   

 

Apesar de se poderem caracterizar vários contextos de utilização para as 

IoT isto não quer dizer que cada um desses contextos seja independente e 

não se cruze com os restantes, muito pelo contrário. Esta ideia é defendida 

por Gubbi et al (2013), que refere que há um cruzamento entre os 

diferentes contextos de aplicação. Por exemplo as IoT em contexto 

doméstico podem produzir dados sobre o consumo energético de uma 

família e, por sua vez, enviar essa informação para a empresa encarregue 

de fornecer essa mesma energia, que por sua vez pode analisar a 

informação recolhida e otimizar a sua oferta de energia através da IoT de 

utilidade. 

As IoT apresentam-se como uma tecnologia cada vez mais emergente e 

com um enorme potencial de crescimento, apesar de estar bastante 

dependente de outras tecnologias, como por exemplo uma rede sem fios 

com velocidade e cobertura aceitáveis. Todavia o progresso tecnológico faz 

antever que isto não será um problema que impedirá a contante evolução 

das IoT, uma vez que se observa uma capacidade cada vez maior em criar 

redes de sistemas sem fios bastante funcionais.  
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1.2.3 Graspable user interfaces (GSUI) 
 

O conceito de graspable user interfaces (GSUI) foi introduzido por 

Fitzmaurice et al. (1995). Neste seu trabalho o autor tinha como principal 

objetivo implementar a manipulação das interfaces gráficas do utilizador de 

uma forma mais intuitiva. Para isso foram utilizados blocos de madeira 

como objetos físicos que possibilitavam o movimento de objetos digitais. 

Os blocos eram emparelhados a objetos digitais do monitor, o que permitia 

que ao mover esses blocos de madeira os objetos digitais sofriam 

alterações de acordo com esse movimento. Por exemplo era possível 

aumentar o zoom de um objeto digital movendo dois blocos de madeira, em 

simultâneo e com as duas mãos, para as extremidades da interface. O 

movimento contrário permitia diminuir o zoom. Estas interações utilizando 

duas mãos foram o ponto de partida para o que é hoje conhecido por 

superfícies multi-touch, como é o caso dos ecrãs dos smartphones.  

Para além da vantagem de ser uma interface com vários pontos de 

contacto, as GSUI tinham uma outra particularidade que as caracterizava: 

eram space-multiplexed. Isto quer dizer que era possível utilizar vários 

dispositivos de entrada independentes numa única interface por forma a 

realizar uma determinada tarefa. Como exemplo deste tipo de interação o 

autor explica a interação entre o condutor e o automóvel, em que são 

utilizados vários comandos independentes (volante, pedal do acelerador, 

travão e embraiagem, manete das mudanças, …) para desempenhar uma 

única tarefa, que neste caso é a condução de um automóvel. Assim o 

espaço é partilhado, mas não o tempo, ou seja, o utilizador pode realizar 

várias ações simultaneamente. Em contraste existem as entradas time-

multiplexed que usam um único dispositivo de entrada para desempenhar 

diferentes funções sequencialmente no tempo. Um exemplo deste tipo de 

entrada é o rato do computador que desempenha diversas funções, todavia 

sequencialmente, na interação entre o utilizador e o computador. 

 

Apesar de todos os pontos positivos das GSUI, as TUI apresentam, 

segundo Ishii (2008) uma melhoria que a difere. Ao contrário das Interfaces 

gráficas do utilizador convencionais as TUI aproveitam as formas físicas 

presentes no ambiente físico que rodeia o utilizador. Assim as TUI tiram 

proveito da capacidade de interação interpessoal dos utilizadores, e têm 

como ideia chave dar uma forma física à informação digital, funcionando 

como representação e controlo para os seus equivalentes digitais. 

“As TUI tornam a informação digital diretamente manipulável com as 

nossas mãos e é percetível através de nossos sentidos periféricos através 

de sua incorporação física” (Ishii, 2008). 
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Estudos de English, Engelbart e Berman 

 

Um dos projetos pioneiros no que diz respeito às interfaces de utilizador foi 

o trabalho desenvolvido por (English, Engelbart, & Berman, 1967). Este 

trabalho pioneiro tinha como principal propósito apresentar vários 

dispositivos com uma finalidade comum, melhorar a experiência do 

utilizador na manipulação de texto. Estes investigadores apresentaram e 

testaram vários dispositivos para a resolução deste problema.  

O primeiro dispositivo descrito foi o Grafacon, uma ferramenta 

desenvolvida pela Data Equipment Company que consistia num braço 

extensível conectado a potenciómetros que geram uma voltagem de saída 

que permite emitir coordenadas e assim mover um cursor consoante o 

movimento da mão do utilizador.  

O segundo dispositivo apresentado foi um joystick que tinha também o 

objetivo de mover um cursor na interface por via de movimentos que o 

utilizador imprimia neste.  

O terceiro dispositivo apresentado denominava-se Mouse (Rato), um 

dispositivo montado a partir de dois potenciómetros dispostos 

perpendicularmente entre si e que tinham presos no seu eixo uma roda, 

permitindo que o utilizador movesse o cursor na interface através de 

movimentos no mouse enquanto este deslizava numa superfície plana, 

como uma secretária por exemplo. Este dispositivo foi o ponto de partida 

para os ratos de computador que hoje existem.  

O quarto dispositivo apresentado foi o Knee Control, um dispositivo 

permitia o movimento do cursor na interface através do joelho do utilizador, 

através de movimentos laterais e verticais. O quinto e último dispositivo 

apresentado foi a Light Pen, um dispositivo que permitia ao utilizador 

controlar o cursor da interface à medida que este apontava um laser 

contido na caneta para interface. Este dispositivo é das primeiras 

ferramentas conhecidas tendo como objetivo uma melhor interface de 

utilizador, sendo conhecida a sua utilização, pelo menos desde a década 

de 1950, na tecnologia radar (Figura 7).  
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Figura 7 - Airborne SAGE radar  

Retitado de: Computer History Museum (28/01/19) de: 

http://www.computerhistory.org/revolution/input-output/14/349/1880 
 

 

Todos estes dispositivos foram testados pelos investigadores e os 

resultados mostraram que, para os utilizadores mais experientes, o mouse 

era o melhor dispositivo de utilização, quer em velocidade de 

manuseamento quer em precisão. Para os utilizadores menos experientes 
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os dispositivos que melhor satisfizeram as suas necessidades foram a Light 

Pen e o Knee Control. 

Estas pesquisas, levadas a cabo por estes investigadores, foram muito 

importantes, uma vez que foram o ponto de partida para o desenvolvimento 

de interfaces adaptadas aos utilizadores correntes, no que diz respeito à 

interação com os computadores.  

 

XEROX  

 

Quando se fala em graspable user interfaces é incontornável falar daquela 

que é uma das mais importantes incubadoras de projetos tecnológicos, a 

Xerox Palo Alto Research Center (PARC). Este centro de pesquisa, 

sediado em Palo Alto, Califórnia, dispunha de investigadores que 

apresentaram grandes contribuições para a evolução das GSUI, 

nomeadamente nos anos 70 do século passado, entre eles Alan Kay.  

 

Apesar de não terem sido os primeiros a desenvolver uma interface gráfica 

com um ambiente mais centrado no utilizador com janelas e um ponteiro, 

por exemplo, (esse mérito pertence a Engelbart), o trabalho desenvolvido 

no PARC proporcionou vários pontos de partida, nomeadamente em 

interfaces de edição de texto. Em 1974 Butler Lampson e Charles Simonyi 

desenvolveram o Bravo, o primeiro software que permitia a edição de texto 

de forma a produzir documentos eletrónicos, iguais ou bastantes 

semelhantes quando impressos. O editor de texto da Microsoft, o 

Microssoft Word, foi desenvolvido tendo por base o Bravo (Bergin, 2006). 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento de hardware de computação 

pessoal a Xerox também desempenhou um papel importantíssimo.  

No ano de 1972 Alan Kay, investigador no Xerox Learning Research 

Group, introduziu o Dynabook. O projeto Dynabook consiste numa interface 

de utilizador que na altura da sua criação apresentava-se como uma 

tecnologia inovadora. Esta ferramenta consistia num dispositivo de 

computação portátil, com um tamanho semelhante a um tablet moderno, e 

tinha a capacidade de apresentar informação numa tela sensível ao toque, 

dispunha também de uma caneta para controlar a interface, um teclado 

convencional e saída de áudio. A figura 8 ilustra o aspeto do dispositivo 

descrito.  

Este dispositivo oferecia inúmeras possibilidades no contexto de tempo que 

foi criado.  

Tal como explica Goldberg (1979) o seu principal foco eram crianças de 

todas as idades, incidindo principalmente na área da educação.  



 

 

 

  

 
 

 

39 

 

 

 
Figura 8 - Dynabook de Alan Kay 

Retirada de: Eduardo Marin (2014). Dynabook. 28/01/2019, de 
https://blogthinkbig.com/dynabook-2 

 

Em 1981 este centro de pesquisa introduziu o Xerox Star, ou Xerox 8010 

Information System, um computador pessoal desenvolvido para ser um 

sistema de automação de uso em escritório. Este acontecimento mostrou-

se de extrema importância para a história da computação pessoal, uma vez 

que introduziu ideias inovadoras de como os sistemas de computação 

interativos deveriam ser desenvolvidos. Apesar de não ter sido um sucesso 

comercial o conceito base deste projeto originou aquilo que hoje vemos 

como computação pessoal (Johnson et al., 1989). Após alguns anos a 

Apple lançou o Macintosh, que se provou ser um sucesso comercial e que 

utilizou muitos conceitos do Xerox Star. 

 

Para além de interfaces gráficas e de computação pessoal a Xerox também 

foi importante no desenvolvimento de outro conceito, a computação ubíqua. 

Em 1993 foi lançado o PARCTab, um dispositivo portátil do tamanho de 

uma palma da mão, que visava enriquecer o ambiente interativo com 

comutação portátil, realçando a sensibilidade do contexto em que o 

utilizador está inserido e a sua interação. Este pequeno dispositivo permitia 

aos utilizadores a aceder a informações na Internet, comunicar através de 

e-mail, colaborar em textos compartilhados com outros utilizadores e 

monitorizar e controlar outros aparelhos de escritório (Want et al., 1995). 

Apesar de puder ser vista como uma empresa que não soube aproveitar os 

seus recursos e principalmente os seus produtos a Xerox Palo Alto 

Research Center, foi importantíssima em diversas áreas tecnológicas, 

sendo o ponto de partida para muitas inovações tecnológicas e também 

para a criação de novas empresas. De facto entre 1979 e 1998 cerca de 35 

organizações ligadas à tecnologia emergiram a partir desta (Chesbrough, 

1998). 

 



 

 

 

  

 
 

 

40 

 

Sistemas gráficos contemporâneos 

 

Em 1981 surge o Xerox Star, um computador de secretária com uma 

interface gráfica. Desde então a evolução de interfaces gráficas, como por 

exemplo sistemas operativos, tem sofrido uma enorme evolução, quer a 

nível das funcionalidades, quer a nível do próprio design. Por forma a 

perceber essa evolução basta comparar as interfaces da altura com uma 

interface mais atual, como por exemplo o Windows 10 ou o MacOS v10.  

Ao longo destes anos vários foram os momentos de grande inovação, no 

que diz respeito aos sistemas operativos, como por exemplo a 

implementação de cores na tela com o Amiga Workbench 1.0 em 1985, ou 

o botão Start na barra de tarefas e janelas com o botão “fechar” em cada 

janela, implementados pela primeira vez no Windows 95. 

Atualmente os sistemas operativos dispõem de interfaces gráficas mais 

evoluídas e que vão ao encontro das características e hábitos dos seus 

utilizadores.  Para acompanhar a tendência do uso de dispositivos móveis 

foram criadas interfaces gráficas adaptadas a esses dispositivos, que, entre 

outras funcionalidades inovadoras, vieram com telas sensíveis ao toque. 

Esta tendência do mobile é tão forte que influenciaram as interfaces 

gráficas de computador (Usabilla, 2017). O sistema operativo Windows 8 

incorporava funcionalidades próprias de interfaces de utilizador para 

dispositivos móveis, nomeadamente o menu principal, que dispunha as 

aplicações espalhadas pela tela. 

No futuro existe várias possibilidades para a contínua evolução dos 

sistemas gráficos, como a implementação de realidade aumentada, 

controlo de interfaces de formas alternativas, utilizando gestos, por 

exemplo, e também a incorporação da chamada “Internet das coisas” em 

que serão estabelecidas ligações entre vários dispositivos que são 

utilizados por forma a melhorar o quotidiano dos seus utilizadores.  
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1.2.4 Tangible user interfaces (TUI) 

Introdução às tangible user interfaces 

 

O desenvolvimento do conceito de interfaces tangíveis (TUI) articula 

conceptualmente outros três conceitos: computação ubíqua, graspable user 

interfaces e realidade aumentada.  

O conceito de TUI (tangible user interfaces) foi introduzido pelo The 

Tangible Media Group, um grupo de investigadores sediado no MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) na segunda metade dos anos de 

1990. Este conceito derivou de um outro que o antecedeu, o conceito de 

graspable user interfaces (GSUI) (Ishii, 2008). 

 

Evolução das tangible user interfaces 

 

A partir do momento da sua idealização e conceção que as TUI têm vindo a 

sofrer uma evolução constante e acentuada, muito por culpa dos avanções 

tecnológicos verificados nas duas últimas décadas. Entre esses avanços 

podemos usar como exemplo o aparecimento de tecnologia sensorial.  

À medida que esta evolução foi progredindo novas gerações das TUI foram 

emergindo. De seguida é apresentado o processo de evolução das TUI até 

aos dias de hoje, apresentando as várias gerações que integram essa 

evolução.   

Primeira geração dos TUI – URP 

 

O URP - Urban Planning Workbench (Figura 9) foi um projeto que teve 

como base a primeira geração do conceito TUI.  

 

“Este projeto que usa modelos de edifícios arquitetónicos à escala 

para configurar e controlar uma simulação urbana subjacente de 

sombra, reflexão de luz, fluxo de vento e congestionamento de 

tráfego. Para além de um conjunto de modelos de construção, o 

URP fornece ferramentas interativas para consultar e controlar os 

parâmetros de simulação urbana, principalmente o controlo de 

posição e rotação por meio de modelos físicos” (Ishii, 2008).  

 

Este projeto reforça a ideia de que há uma distinção clara entre o conceito 

de GSUI e de TUI, uma vez que apesar de os dispositivos de interface 

GSUI padrão (como por exemplo teclados de computador) também serem 
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físicos, não permitem uma interação do elemento físico com os elementos 

digitais.  

No caso do projeto URP os modelos de construção e ferramentas 

interativas funcionam como uma representação física das informações 

digitais (dimensões das sombras e velocidade do vento) e das funções 

computacionais, ou seja, os objetos físicos também servem como objetos 

de controlo para a simulação computacional subjacente (localizações dos 

objetos) (Ishii, 2008). 

 

 
 

Figura 9 - URP - Urban Planning Workbench  

Retirado de Tangible Media Group.   URP - Urban Planning Workbench. 

28/01/2019 de http://tangible.media.mit.edu/project/io-bulb-and-luminous-room/ 

 

 

Segunda geração dos TUI – SANDSCAPE 

 

Apesar dos benefícios e dos avanços do URP, este projeto tinha uma 

limitação importante, não tinha a capacidade de alterar o tamanho e a 

forma das representações tangíveis durante a interação do utilizador com a 

interface. Os utilizadores utilizavam um conjunto limitado e predefinido de 

objetos.  

Com vista à evolução dos TUI, o grupo de investigação do MIT introduziu a 

sua segunda geração – Os “TUI orgânicos”.  

http://tangible.media.mit.edu/project/io-bulb-and-luminous-room/


 

 

 

  

 
 

 

43 

 

A evolução tecnológica, nomeadamente o aparecimento de tecnologia 

sensorial e de display, possibilitou a utilização de novos materiais físicos e 

digitais que conseguem combinar recursos de deteção e de visualização.  

Com este avanço, ao invés de utilizarem objetos estáticos e pré-definidos, 

o grupo de investigação iniciou uma nova etapa começando a utilizar 

materiais tangíveis, como a areia e a argila, permitindo uma modelagem 

instantânea para paisagem urbana. Em comparação ao URP, o Sandscape 

apresenta um grande potencial de interação uma vez que permite 

expressar ideias de uma forma mais rápida, intuitiva e tangível (Figura 10). 

 

“O SandScape é uma interface orgânica tangível para projetar e 

entender paisagens através de uma variedade de simulações 

computacionais baseadas em areia física” (Ishii, 2008). 

 

  
 

Figura 10 – Sandscape  

Retirado de Flickr. SandScape. 28/01/2019 de: 

https://www.flickr.com/photos/arselectronica/29275787126 

 

 

Este projeto mostra mais uma das vantagens das TUI, aproveitar a 

capacidade natural humana de entender e manipular objetos físicos, 

aproveitando a interação digital para promover o entendimento das 

representações do modelo provocadas por essa interação.  
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Material User Interface 

 

Apesar de todos os avanços conseguidos este grupo de investigadores 

ainda identificava uma grande limitação nos TUI. Na visão dos 

investigadores os TUI eram limitados pela falta de flexibilidade dos 

materiais físicos, em comparação com a fluidez e bem maior flexibilidade 

dos “bits”, o que impossibilitava, por exemplo, alterar a forma desses 

materiais físicos em tempo real. Esta inconsistência dos objetos físicos face 

aos “bits” era vista como um entrave. 

Por forma a ultrapassar esta limitação o Tangible Media Group decidiu 

mudar de direção, focando-se e adotando o conceito de “Radical Atoms”. 

Este novo conceito, imagina um material que possibilita a mudança de 

forma e aparência de forma dinâmica, tornando-se tão reconfiguráveis 

quanto os “bits” (Ishii, Lakatos, Bonanni, & Labrune, 2012). 

No entender dos investigadores os “Radical Atoms” são o futuro da 

interação entre Homem e a matéria, em que a cada informação digital 

corresponde uma manifestação no material físico, possibilitando uma 

interação direta com este.  

Com este avanço não se projeta uma interface, mas sim a própria interface 

como material. A esta inovação é dado o nome de “Material User Interface” 

(MUI). 

Existem inúmeros projetos baseados nesta inovação, um desses é o 

Kinetic Blocks (Schoessler, Windham, Leithinger, Follmer, & Ishii, 2015). 

Este projeto permite ao utilizador mover e manipular objetos com um 

elevado grau de precisão, em cima de uma plataforma de pinos, que se 

movem consoante as informações digitais recebidas. O utilizador tem a 

possibilidade de mover objetos através na sua interação direta com a 

plataforma de pinos, dando comandos à interface que por sua vez replica o 

movimento do utilizador em objetos, como por exemplo cubos. Existe 

também a possibilidade de o utilizador enviar informação a partir de um 

computador, e a interface de pinos move o objeto até este se encontrar na 

posição pretendida pelo utilizador. Na imagem seguinte (figura 11) é 

possível observar num tablet uma imagem digital feita pelo utilizador que é 

replicada fisicamente na plataforma de pinos.  



 

 

 

  

 
 

 

45 

 

 
 

 Figura 11 - Kinetic Blocks   

Schoessler et al. (2015) 

 

Propriedades das tangible user interfaces 

 

As tangible user interfaces (TUI) possuem propriedades que as distinguem 

das outras tecnologias de interfaces e que por isso as tornam únicas.  

A primeira propriedade é o facto de as TUI serem um sistema que se pode 

caracterizar como ábaco, ou seja, é simultaneamente um sistema de input 

e de output. Como refere Shaer (2009) através de uma interface física o 

utilizador aplica certos movimentos na mesma, provocando uma resposta 

que é dada através de transmissão de dados. Assim considera-se este tipo 

de interfaces um sistema de input uma vez que o utilizador transmite dados 

para a interface por forma a obter o resultado desejado, por exemplo rodar 

uma interface tangível em forma de cubo com o intuito de mudar de canal 

na TV.  

Contudo, e tal como referido anteriormente, estas interfaces são 

igualmente um sistema de output.  O mesmo autor, Shaer (2009), explica 

que os TUI também podem funcionar como representações físicas e diretas 

de informações digitais. Esse feedback pode ser transmitido ao utilizador 

de diversas formas, como é o caso de informação visual, contida no próprio 

objeto, informação táctil, e também feedback sonoro, entre outros. Estas 

funcionalidades conferem às TUI características que não são visíveis 

noutras interfaces, e que, do ponto de vista da sua utilização, conferem ao 

utilizador uma experiência mais completa de interação, uma vez que tem o 
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poder de receber e de transmitir informação útil para que o utilizador 

desempenhe as tarefas pretendidas. 

 

Os conceitos de input e output podem ser igualmente definidos como 

controlo e representação. Como é explicado por Ishii (2008) os controlos 

são os componentes da interface que permitem que os utilizadores 

manipulem as informações, enquanto que as representações são o que 

resultam dessa manipulação e são captadas pelos sentidos humanos. Nas 

TUI o modelo básico utilizado na interação denomina-se MVC, ou seja, 

“Model-View-Controler”.  Este modelo foi adaptado pelo The Tangible 

Media Group por forma a servir os interesses dos TUI. O elemento 

“controler” foi mantido, mas o elemento “View” foi dividido em duas partes 

distintas: as representações tangíveis e as representações intangíveis. O 

elemento “Model” foi renomeado para "digital information" (informação 

digital). As TUI têm um propósito de utilizar representações tangíveis da 

informação que são igualmente mecanismos de controlo direto da 

informação digital. Assim os utilizadores têm o poder de com as suas 

próprias mãos controlar as representações digitais resultantes da sua 

interação com a interface. 

Para que este modelo seja melhor entendido está a seguir representado 

numa imagem (Figura 12), retirada da obra de Ishii (2008). 

 
  

Figura 12 - O mundo físico e o mundo digital 

(Ishii, 2008) 
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Na figura 12 é possível visualizar uma distinção entre o mundo físico e o 

mundo digital. No mundo físico o utilizador controla um dispositivo de input 

que pode também ser, simultaneamente, de output, como explicado 

previamente. Esta interação permite controlar a informação digital que 

posteriormente é representada de forma tangível no mundo físico. Esta 

representação ajuda a diminuir a barreira entre estes dois “mundos”. 

 

Para além da representação tangível os TUI utilizam a representação 

intangível, como é possível constatar na imagem. Este tipo de 

representação não é palpável, contudo apresenta vantagens face à 

alternativa tangível. Ao contrário da representação tangível a intangível não 

é “rígida” e limitada aquando da representação de informação, uma vez 

que os pixéis do ecrã que utiliza não são limitados como os “átomos”. Isto 

permite que a representação resultante seja maleável e possa ser realizada 

utilizando várias alternativas, como é o caso da projeção em vídeo e som. 

 

Apesar de as representações tangíveis e intangíveis serem diferentes estas 

não têm necessariamente de ser vistas como alternativas uma à outra. 

Pelo contrário, podem ser utilizadas em conjunto por forma a oferecer uma 

experiência de utilização melhorada, que diminua a barreira entre o mundo 

físico e o mundo digital. Simultaneidade entre os espaços de input e output 

e uma resposta da interface através da representação em tempo real são 

dois “ingredientes” indispensáveis para que essa barreira seja o mais 

impercetível possível. 

 

Outra propriedade das TUI é que são interfaces Spaced Multiplexed, tal 

como as GSUI. O conceito de Spaced Multiplexed está intimamente ligado 

com o conceito de partilha, ou seja, o utilizador interage com vários objetos 

que partilham informação entre si no sistema para que a experiência entre 

o utilizador e a interface seja otimizada. Em contraste com o conceito de 

Spaced Multiplexed surge o conceito de Timed Multiplexed, que ao 

contrário do anterior desempenha várias tarefas utilizando apenas um input 

numa linha temporal, ou seja, desempenha tarefas individuais 

sequencialmente (Shaer, 2009). Esta temática já foi referida e descrita 

anteriormente no tópico sobre GSUI. 

 

Segundo Ishii (2008) existem claramente vantagens nas interfaces Spaced 

Multiplexed face às Timed Multiplexed. Uma dessas vantagens é a 

adequação deste tipo de interface ao trabalho colaborativo, pois permite 

uma interação e manipulação de informações simultaneamente por vários 

usuários. Esta colaboração no trabalho estre pessoas utilizando as TUI 

pode também ser realizada à distância, permitindo que equipas de trabalho 
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em diferentes partes do globo trabalhem cooperativamente num projeto. 

Estas funcionalidades fazem do TUI interfaces interessantes no que diz 

respeito ao trabalho colaborativo, quer seja de proximidade quer seja à 

distância.  
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1.3 Sistemas tangíveis no ecossistema 

televisivo 

 

1.3.1 Controlo remoto da TV 
 

Quando pensamos no telecomando pensámos numa ferramenta que mais 

do que útil é necessária. Esta necessidade é maior quanto maior for o 

número de características de uma televisão ou aparelho complementar, 

como é o caso das boxes de operadoras. Atualmente o número de canais 

que dispomos é enorme quando comparado apenas a um par de décadas 

atrás, e isso aumenta a dependência num dispositivo que torne a interação 

com a televisão mais fácil. Essa interação é cada vez mais complexa uma 

vez que os aparelhos de TV evoluíram para uma realidade em que 

apresentam muitas funcionalidades, como é o caso do acesso a conteúdos 

multimédia. Assim torna-se imperativo o uso de dispositivos que controlem 

todas estas funcionalidades, e um desses dispositivos é o telecomando 

controlado por controlo remoto. 

Esta tecnologia apareceu como resposta a uma melhor interação dos 

utilizadores com a TV em 1950, criada pela Zenith Radio Corporation. O 

artefacto criado denominava-se Lazy Bones e tinha um fio que ligava a TV 

ao aparelho. O utilizador poderia mudar de canal e ligar ou desligar a sua 

televisão sem ter para isso de se deslocar à TV. Contudo a utilização deste 

controlo remoto não era a melhor uma vez que os utilizadores tropeçavam 

no fio que possibilitava a ligação (Luplow & Taylor, 2012).  Na figura 13, 

referente a uma publicidade ao aparelho, é possível verificar a 

funcionalidade do mesmo, tendo em conta a inovação naquela época de 

interagir com a TV sem ter de se levantar do sofá.  

 

 
 

Figura 13 - Publicidade Lazy Bones 

(Luplow & Taylor, 2012)   
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Em 1955 Gene Polley, colaborador da Zenith Radio Corporation criou um 

outro controlo remoto, mas com uma característica inovadora para a época, 

era um controlo sem fios denominado por Flash-Matic. Este controlador 

permitia realizar quatro ações distintas: ligar e desligar a TV, silenciar o 

áudio da TV e mudar de canal. Apesar da enorme vantagem de não ter fios 

este dispositivo apresentava algumas falhas como o facto de os seus 

circuitos não estarem devidamente protegidos e o facto de haver 

interferência no aparelho de TV caso os raios solares incidissem 

diretamente sobre esta. 

Assim era necessário continuar a investigar formas de criar um melhor 

produto, e com esse objetivo foram pensadas alternativas como por 

exemplo o telecomando operar através de ondas rádio. Mas como estas 

podem atravessar paredes podiam interferir com outros aparelhos 

televisivos que se encontrassem noutra divisão da casa do utilizador. O 

foco voltou-se então para os ultrassons, uma tecnologia que permitia que o 

telecomando emitisse informação sonora para o recetor, mas que o ouvido 

humano não conseguia ouvir, evitando assim transtornos. Esta ideia de 

utilizar os ultrassons nos telecomandos mostrou-se ser muito útil, tendo a 

Zenith Radio Corporation produzido um produto, o Zenith Space Command, 

que foi um sucesso comercial, pois foram vendidos mais de 9 milhões de 

unidades nos seus 25 anos de produção (Luplow & Taylor, 2012). 

A partir de 1980 a indústria implementou o uso dos infravermelhos nos 

telecomandos, em que o dispositivo emite um feixe de luz impercetível ao 

olho humano que depois é detetado por um recetor no aparelho TV (Luplow 

& Taylor, 2012).   

 

1.3.2 A multiplicidade de controlos remotos 
 

Nos dias que correm muitos dispositivos eletrónicos que utilizamos em 

casa são operados por um telecomando. Apesar de a tecnologia ser 

praticamente a mesma entre os diversos aparelhos de diversas marcas 

cada aparelho e cada marca apresenta um controlo remoto distinto dos 

outros, ou seja, não há uma padronização neste tipo de dispositivos. Numa 

situação em que, por exemplo, um utilizador tenha TV por cabo, este tem, 

no mínimo de operar em 2 comandos distintos – o da TV e da box da 

operadora. Situações há em que o número de controlos remotos é ainda 

maior (DVD, amplificador de volume, etc.), o que pode causar transtorno ao 

utilizador, podendo ser esse transtorno maior no caso de pessoas idosas, 

devido às suas limitações. 

Essa dificuldade aumenta quando maior forem as limitações físicas e 

cognitivas de determinados grupos da sociedade. Um outro problema é o 

facto de um comando ter um grande número de botões com utilidades 
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diferentes e que o utilizador comum apenas usufrui de algumas, tendo cada 

um desses botões etiquetas que tendem a ser demasiado pequenas e com 

descrições difíceis. 

 

Outros problemas estão associados ao facto de haver uma inconsistência 

entre as inúmeras interfaces. Por exemplo a localização de determinados 

botões varia de comando para comando, bem como a sua cor ou forma, 

mudando completamente a disposição e aspeto dos mesmos (Nielsen, 

2004).   

 

A resolução destes problemas é bastante simples, contudo difícil de 

implementar: criar um padrão reconhecidamente “amigo” do utilizador para 

todos os comandos de todas as marcas. 
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1.4 Proposta SIX 

 

Como vimos no ponto anterior existem no mercado uma grande variedade 

de controlos remotos com o intuito de operar um aparelho de TV. Cada 

marca tem um telecomando com um aspeto diferente. Estes controlos 

tendem a ser complicados e de difícil interação quer pelo facto de não 

haver um padrão universal quer pela complexidade do próprio comando.  

 

Para além dos telecomandos convencionais existem alternativas 

tecnologicamente avançadas e conceptualmente diferentes. São usadas 

diversas formas para controlar esses controlos alternativos seja por gestos, 

voz ou por toque, por forma a facilitar a interação entre o utilizador e a 

interface controlada. 

 

Quase todas estas alternativas, apesar de inovadoras, não são adequadas 

a pessoas idosas. Contudo, apesar da complexidade tecnológica existem 

projetos que são criados a pensar nesse público alvo, como é o caso do 

projeto de controlo de eletrodomésticos através de comandos de voz (Bt 

Aripin & Othman, 2014). Todavia este projeto também apresenta 

características que podem dificultar a aceitação do seu uso por parte de 

utilizadores seniores, como o facto de não apresentar um aspeto e uma 

manipulação simples, sendo necessário o uso adicional de aparelhos, 

como o smartphone visando o seu funcionamento.  

 

Estes factos fazem dos exemplos apresentados anteriormente ferramentas 

úteis do ponto de vista tecnológico, mas quase inúteis do ponto de vista do 

utilizador sénior. 

 

Existe, no entanto, um caminho que parece ter muitas potencialidades na 

melhoria da interação entre o público sénior e a TV. Este caminho nasce da 

imergente tendência de utilizar objetos do quotidiano como forma de 

interação, transmitindo e recebendo informação. Estes “objetos 

inteligentes” possibilitam o aumento da interação dos seus utilizadores uma 

vez que dispõe de componentes eletrónicos e a capacidade de se 

conectarem à internet.  

 

Foi nesta linha de pensamento que foi criado o SIX um projeto coordenado 

por Mário Vairinhos na unidade de investigação DigiMedia em parceria com 

a Alticelabs.UA. O artefacto SIX (Oliveira, Vairinhos, & Mealha, 2018) 

consiste numa interface tangível que tem como principal função mudar de 
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canal de uma forma fácil de perceber para o seu público-alvo, o público 

sénior.   

Esta interface pretende incluir o público sénior no mundo tecnológico/digital 

que de alguma forma se sinta excluído do pondo de vista da sua 

usabilidade, nomeadamente na interação com os controlos remotos de TV 

convencionais. 

 

Apesar de ter sido criado tendo em vista o público sénior o SIX responde 

aos princípios do Design Universal, já que pode ser utilizado por todos. É 

certo que os seniores podem tirar mais partido desta interface pelas suas 

características, mas a sua natureza permite ser útil a todos. Pode ser 

utilizado por pessoas com dificuldades motoras ou visuais, por crianças já 

que o seu uso não implica saber ler nem escrever, e também por pessoas 

sem necessidades especiais já que a sua utilização é mais natural e 

intuitiva do que um telecomando normal, facilitando assim o desempenho 

da tarefa pretendida. 

 

1.4.1 Descrição do objeto 
 

A interface é um cubo normal com seis faces iguais (ver figura 14). Cinco 

faces do cubo correspondem a diferentes canais de TV personalizados 

pelo utilizador, sendo que a face restante corresponde ao modo de espera. 

Os componentes eletrónicos estão introduzidos no seu interior, não 

afetando a usabilidade.  

O utilizador muda de canal voltando a face correspondente ao canal 

pretendido para cima. Dada a sua natureza este artefacto pode ser 

personalizável, sendo possível envolver o cubo com borracha, plástico ou 

tecido. Pode também ser acrescentado relevo nas faces, para a que 

pessoas com limitações visuais tenham noção da posição do mesmo. 



 

 

 

  

 
 

 

54 

 

 

 

Figura 14 - Cubo SIX  

(Oliveira et al., 2018) 

        

 

Características diferenciadoras 

 

Sendo um cubo, este artefacto permite que os utilizadores tenham uma 

perceção clara do seu modo de funcionamento. Quando imobilizado o 

objeto encontra-se fixo numa única face, tendo uma única voltada para 

cima, tornando-se proeminente e assim facilmente distinguível das 

restantes. Quando utilizado pelo utilizador, há igualmente apenas uma face 

mais proeminente, estando a atenção do utilizador focada apensa numa 

das faces. Estas características fazem do SIX uma “máquina de estado” já 

que apenas um dos seus elementos está ativo. 

 

Pode-se caracterizar o SIX como uma TUI (Tangible User Interface) 

apresentando características como o facto de ser um sistema de entrada e 

saída de informação e ser um sistema ábaco, ou seja, é tanto de controlo 

como de representação já que nas faces está representado o canal 
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desejado. Esta funcionalidade distingue o SIX dos telecomandos 

convencionais, visto que nos telecomandos só é possível verificar o canal 

pela representação do logo do mesmo na tela da TV. 

Componentes eletrónicos 

 

os componentes eletrónicos estão introduzidas no interior do cubo, e assim 

impercetíveis para o seu utilizador. Foi implementado um microcontrolador 

(Arduino mini 3.3v) através de uma unidade de movimento e inércia ou 

Inertial Motion Unit (IMU 6DOF - Ultra Thin) que complementa um 

acelerómetro e um giroscópio que deteta a orientação do cubo no espaço. 

Depois, consoante a face que esta voltada para cima, envia ao STB uma 

requisição HTTP GET com o código da chave que corresponde à função 

através de um módulo WiFi ESP8266. 

 

1.4.2 Testes de usabilidade ao SIX 
 

Após o desenvolvimento do artefacto SIX foi realizado um estudo empírico 

por forma a aferir as potencialidades do mesmo.  Este estudo foi realizado 

no “Patronato de Nossa Senhora de Fátima de Vilar”, em Aveiro e contou 

com a participação de quinze voluntários, onze do sexo feminino e quatro 

do sexo masculino com idades entre os 76 e 99 anos.  

O estudo foi dividido em 5 partes. A primeira foi explicar aos participantes o 

contexto do estudo e como o estudo em si se ia desenrolar. A segunda 

fase foi fazer uma pré-entrevista sobre a sua interação com a TV. A terceira 

fase foi a manipulação direta dos participantes com a interface. Estas 

interações foram gravadas em vídeo e áudio e foram tiradas notas durante 

a observação dessa interação. A seguir ao teste de usabilidade foi feita 

uma nova entrevista com o intuito de perceber como tinha sido a interação 

do ponto de vista do utilizador. A última parte do estudo foi a apresentação 

de cubos com diferentes características por forma a perceber qual é que 

tem melhor aceitação por parte do público sénior. 

 

Os resultados foram bastante satisfatórios. No início todos os seniores 

perceberam qual a principal função do SIX demorando em média cerca de 

dezoito segundos a desempenhar a tarefa pela primeira vez.  

Todos os seniores que não eram autónomos a usar o controlo remoto 

convencional conseguiram mudar de canal utilizando o SIX, o que 

demonstra a sua contribuição para a autonomia dos utilizadores.  

  

Os resultados mostram igualmente que existem alguns aspetos que podem 

ser facilmente melhorados com o intuito de tornar o SIX ainda mais 
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adaptado ao seu público, como por exemplo implementar uma versão 

colorida e com uma forma arredondada nos vértices. 

 

    

 

(Oliveira et al. 2018) 

 

Tendo em conta os resultados obtidos e as suas potencialidades o SIX 

afigura-se como uma alternativa bastante viável aos controlos remotos 

convencionais, apresentando uma nova forma de abordar a interação entre 

pessoas idosas e a televisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Um sénior interage com o SIX 
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1.5 Impressão 3D 
 

Durante a investigação o investigador vai ultrapassando várias etapas até 

cumprir os objetivos propostos. Quando é necessária a produção de um ou 

mais produtos finais, que no caso deste trabalho é uma interface tangível, é 

aconselhável recolher dados junto do consumidor final desse mesmo 

produto por forma a projetar o melhor produto possível (Cooper et al., 

2014).  

Após a recolha dos dados é frequente produzirem-se protótipos que serão 

alvo de testes de usabilidade constantes e repetitivos por forma a 

anularem-se as características negativas próprias dos protótipos, até que 

por fim, se chegue a um produto final desejado (Norman, 2013). 

 

Existem várias formas de produção de protótipos. Este capítulo aborda a 

técnica de produção utilizada pelo investigador na produção de protótipos 

funcionais de uma interface tangível, a impressão 3D. 

 

A impressão 3D é uma técnica de prototipagem rápida que faz uso de 

desenhos tridimensionais gerados por computador, usualmente 

denominados por Computer-aided design (CAD8), para o fabrico de 

modelos físicos e palpáveis de determinados objetos. É muitas vezes 

utilizada para a produção de protótipos de baixo nível, através do depósito 

de material específico em camadas, e com um intuito de produzir um 

artefacto físico (Rengier, Mehndiratta, & von Tengg-Kobligk, 2010).  

 

Sucintamente o processo de impressão 3D consiste num método de 

fabricação aditiva, ou seja, a impressora 3D interpreta o desenho CAD 

previamente contruído e vai adicionando sucessivas camadas de material 

contruindo assim um modelo a partir de uma sucessão de camadas 

transversais. O conjunto dessas camadas correspondem à morfologia do 

desenho CAD. 

Este processo de fabricação aditiva permite que sejam criadas uma grande 

variedade de formas geométricas, sempre de acordo com a área disponível 

na impressora, independentemente da sua complexidade ou geometria 

(Redwood, Schöffer, & Garret, 2017, p. 15). 

 

 

 

 
8 Acrónimo do termo inglês Computer-aided design, em português desenho assistido por computado 
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1.5.1 Técnicas de impressão 3D 
 

O universo da impressão 3D é composto por um grande número de 

técnicas e de materiais utilizados. 

 

Em 2015 foi estabelecido o padrão ISO/ASTM 52900 (International, 2015) 

que permitiu esclarecer os sete diferentes processos de impressão 3D. A 

seguir estão descritos de forma bastante sucinta (tabela x), os três 

principais processos de impressão 3D para prototipagem rápida, que serão 

alvo de estudo. Os restantes métodos são industriais e por isso não serão 

alvo de estudo por parte do investigador, já que não serão tidos em conta 

durante a investigação. 

 

Tabela 2 - Processos de impressão 3D 

Adaptado de (Redwood et al., 2017), página 28 a 29. 

 

Processo Descição Filamentos adequados

Extrusão de 

material

Processo de fabrico aditivo em que o 

material é expelido seletivamente numa 

plataforma de construção através de um 

nozzle *.

FDM (Fused Deposition Modeling ) 

também referido como FFF (Fused 

Filament Fabrication ).

Polimerização

Processo de fabrico aditivo em que um 

polímero em forma de pó é manipulado 

por um laser.

Filamento SLA (Estereolitografia)

Fusão 

Processo de fabrico aditivo em que um 

polímero em forma de pó é manipulado 

por energia térmica.

Filamento SLS (Selective Laser 

Sintering )

Material 

Jetting**

Processo de fabrico aditivo em que 

gotículas de material são expelidas 

seletivamente num plano.

Blinder Jetting***

Processo de fabrico aditivo em que um 

agente ligante líquido liga regiões de um 

leito de pó.

Deposição direta 

de energia

Processo de fabrico aditivo em que um 

foco de energia térmica é utilizado para 

fundir materiais ao derretê-los enquanto 

são depositados.

Laminação de 

folhas 

Processo de fabrico aditivo em que 

várias folhas/camadas são unidas para 

formar uma forma.

 
 

*Nozzle é o termo inglês para definir uma peça integrante das impressoras 

3D que tem a função de aquecer o filamento para depois o extrair e 

depositar na plataforma de construção. 

 

No contexto do desenvolvimento do trabalho descrito neste documento, a 

técnica de impressão a ser utilizada é o primeiro processo (tabela X, FDM). 

Este processo inclui a extrusão de material com filamento FDM9 (Fused 

Deposition Modeling), pois será o processo utilizado para a impressão 3D 

do protótipo funcional, uma vez que é um processo pouco dispendioso e 

permite a concessão de protótipos de alto nível com uma morfologia 

semelhante a métodos de produção industrial (Redwood et al., 2017, p.34).  

 
9 Acrónimo do termo inglês Fused deposition modeling, em português fabricação de filamentos fundidos 
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Extrusão de material (FDM) 

 

Esta técnica de impressão consiste na utilização de um material 

termoplástico sólido (filamento) que é expelido através de um nozzle 

aquecido. A impressora deposita de forma predeterminada o material 

aquecido pelo nozzle numa plataforma. Quanto entra em contacto com a 

plataforma o material derretido arrefece e solidifica na forma desejada, 

formando um objeto sólido previamente modelado em computador 

(Redwood et al., 2017 p.36).  

A construção do objeto 3D é feita camada a camada tal como está 

representado na figura seguinte (Figura 16). 

 

Figura 16 - Processo de impressão FDM 

Retirada de (Redwood et al., 2017, p.  37) 

 

 

O filamento geralmente utilizado neste processo denomina-se FDM (Fused 

Deposition Modeling) mas é também referido como FFF10 (Fused Filament 

Fabrication) (Redwood et al., 2017, p. 36).  

 

 

Cuidados na impressão  

 

Por forma a obter o melhor objeto impresso possível é necessário ter em 

consideração vários parâmetros ajustáveis da impressora que estamos a 

utilizar tais como a velocidade de impressão, a temperatura do nozzle e a 

consistência do filamento. Por vezes torna-se necessário alterar diferentes 

parâmetros e fazer experiências de impressão por forma a conseguirmos 

um bom objeto (Redwood et al., 2017, p.38). 

 

 
10 Acrónimo do termo inglês Fused filament fabrication, em português fabricação de filamentos fundidos 
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Outro cuidado a ter em conta é o arrefecimento do filamento uma vez que 

esse arrefecimento não é constante. Esse fenómeno é usualmente 

denominado pelo termo inglês warping. Esta variação faz com que o 

material sofra contrações e expansões permitindo assim que haja tensões 

internas que podem deformar ou distorcer o objeto a imprimir, tal como se 

pode obervar na imagem X. Por forma a evitar este tipo de problemas é 

comum a utilização de plataformas de construção aquecidas ou a utilização 

de outras técnicas para uma maior aderência do material com a plataforma 

(Redwood et al., 2017, p.38). 

  

 

Figura 17 - Exemplo do fenómeno warping 

Retirado de (Redwood et al., 2017, p. 42) 

 

 

Para além do warping existe mais fenómenos importantes a ter em conta 

na área da impressão 3D, um deles é a layer adhesion. Este termo, que 

pode ser traduzido como “adesão de camada”, é uma relevante parte do 

processo de impressão 3D e consiste no processo de união e solidificação 

entre o material expelido e as camadas depositadas previamente. Este 

processo é possível uma vez que o novo filamento é depositado nas 

camadas anteriores a elevadas temperaturas reaquecendo-as e 

derretendo-as permitindo a sua união e solidificação (Redwood et al., 2017, 

p.105).  

  

Neste processo de impressão camada a camada são quase sempre 

utilizadas técnicas de preenchimento (geralmente é utilizado o termo inglês 

infill). Normalmente os objetos não são impressos completamente sólidos. 

Por forma a economizar material e diminuir o tempo de impressão o interior 

dos objetos é preenchido com uma estrutura de baixa densidade, 

normalmente designada por infill. Por forma a alterar a rigidez do objeto 
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impresso a percentagem de material de preenchimento pode ser alterada. 

Outra técnica de alteração da rigidez é a alteração da geometria de 

preenchimento. Na figura a seguinte (figura 18) é possível ver a geometria 

de preenchimento no interior de um objeto (Redwood et al., 2017, p.105).  

 

Figura 18 - Geometria de preenchimento no interior de um objeto 

Retirado de (Redwood et al., 2017, p. 46) 

 

 

Outro cuidado a ter em conta nos processos de impressão é a utilização de 

estruturas de suporte. As estruturas de suporte são utilizadas quando é 

necessário imprimir camadas complementares que não são suportadas 

pelas camadas restantes. Como as impressoras 3D não permitem criar 

camadas “no ar” torna-se necessário criar estruturas de suporte para que 

durante o processo de impressão essas camadas não cedam- Após a 

impressão do objeto as estruturas de suporte previamente imprimidas são 

retiradas (Redwood et al., 2017, p.39). 
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Capítulo 2 - Metodologia de 

investigação 
 

Neste capítulo daremos conta do enquadramento das técnicas e 

instrumentos de recolha de dados úteis no contexto desta investigação, das 

principais etapas do estudo empírico e das abordagens metodológicas do 

projeto. 

O principal foco desta investigação é descobrir as potencialidades das TUI 

(Tangible User Interfaces) na interação tecnológica dos seniores com a TV. 

É também objetivo conhecer este público e testar uma interface tangível 

em contexto doméstico, junto do seu público-alvo.  
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2.1 Abordagens de design para o desenvolvimento 

de um produto 

 

Este ponto tem por objetivo apresentar algumas abordagens de design de 

interação para o desenvolvimento de um produto. Cada uma destas 

abordagens apresenta particularidades que são adaptadas para 

determinadas situações. Cabe ao investigador optar por escolher a melhor 

que satisfaça as suas necessidades. Pode-se também escolher uma 

abordagem mais autónoma e escolher processos de várias abordagens por 

forma a criar uma abordagem própria e que vá ao encontro das 

especificidades do produto a ser desenvolvido. As abordagens de design 

que serão discutidas são o design centrado no utilizador, o design de 

experiência e o goal-directed design. 

 

2.1.1 Design centrado no utilizador (UCD)  
 

Existem várias abordagens de design que visam o desenvolvimento de 

produtos. A abordagem centrada no humano (HCD11) é uma delas. Esta 

abordagem, apesar de ser distinta e ter uma definição diferente, usa 

métodos muito semelhantes ao design centrado no utilizador (UCD12). 

Estas duas abordagens são relativamente recentes e preocupam-se em 

tornar o utilizador no principal foco na resolução de problemas e 

desenvolvimento de produtos (Jordani, Harada, & Fletcher, 2016).  

Neste trabalho serão apresentados os processos da abordagem de design 

centrado no humano que utiliza aspetos semelhantes, todavia com maior 

abrangência que no caso do design centrado no utilizador (Jordani et al., 

2016). 

Segundo Don Norman existem quatro atividades distintas que 

complementam o HCD (Norman, 2013): 

1. Observação - da população alvo pretendida; 

2. Conceção de ideias - para gerar potenciais soluções; 

3. Prototipagem – das soluções potenciais; 

4. Testar - os protótipos. 

O autor refere que estas etapas são iteradas, ou seja, são para repetir 

várias vezes com o intuito de gerarem cada vez mais conhecimento a 

quem está a desenvolver o produto para que, cada vez mais, este se 

aproxime da solução que se almeja alcançar. 

 
11 Acrónimo do termo inglês Human centered design, em português design centrado no humano 
12 Acrónimo do termo inglês User centered design, em português design centrado no utilizador 
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A seguir são esmiuçadas cada uma das quatro atividades integrantes da 

abordagem HCD. 

 

Observação 

 

A primeira atividade a levar a cabo da abordagem HCD é a observação da 

população alvo pretendida, ou seja, é necessário levar a cabo um estudo 

sobre as pessoas que irão utilizar o produto que irá ser criado. O 

investigador deve ir ao encontro da população alvo observando as suas 

atividades por forma a perceber os seus interesses, motivações e 

necessidades reais. Esta observação deve ser levada a cabo num 

ambiente em que o potencial utilizador se sinta à vontade e onde o produto 

irá ser utilizado, como o seu domicílio por exemplo. Esta técnica de 

observação é chamada de etnografia aplicada.  

O principal objetivo desta primeira atividade é determinar os requisitos de 

design que o produto terá que cumprir (Norman, 2013).  

 

Conceção de ideias  

 

Após serem determinados os requisitos de design segue-se a fase de gerar 

ideias para soluções potenciais. Nesta fase a criatividade é fundamental 

para a conceção de um bom produto. O autor apresenta um método com 

três regras por forma a aumentar as hipóteses de sucesso. A primeira regra 

é a necessidade de gerar ideias em grande número, uma vez que fixar-se 

num número limitado de ideias nesta fase do projeto pode ter efeitos 

negativos. A segunda regra é quebrar barreira e preconceitos e não julgar 

ideias mesmo que nos pareçam descabidas ou inconcebíveis. A última 

regra é questionar tudo, ou seja, perguntar sobre coisas que pressupõe 

uma resposta óbvia, uma vez que o que nos parece óbvio é apenas a 

forma como todas as coisas foram feitas (Norman, 2013). 

 

Prototipagem  

 

Após gerar ideias é necessário perceber se estas são razoáveis e se irão 

funcionar, e a única forma de fazer isso é testá-las. Numa fase inicial pode-

se começar por criar protótipos simples de cada solução idealizada na 

atividade anterior. À medida que o investigador vai percebendo quais as 

soluções que se apresentam viáveis pode ir melhorando os protótipos até 
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criar um bastante próximo daquilo que irá ser o produto final (Norman, 

2013). 

 

Testar 

 

A fase de testes resulta em reunir um grupo de pessoas que corresponda o 

mais possível ao público alvo e solicitar-lhes que usem o protótipo tal como 

usariam o produto final em contexto real. Enquanto isso o investigador 

deve observar atentamente as ações de forma discreta, para que as 

pessoas que estão a interagir com o protótipo não sejam submetidas a 

distrações. Após o término dos testes o investigador deve dialogar com as 

pessoas por forma a retirar mais ilações sobre os processos de 

pensamento das mesmas (Norman, 2013).   
 

2.1.2 Design de Experiência  
 

Uma outra abordagem de design a ter em conta é o design de experiência. 

Esta abordagem não se foca na tecnologia associada a um produto, no seu 

design industrial ou em interfaces, mas sim na experiência dada ao 

utilizador através de um dispositivo, por exemplo. A vivência de uma 

experiência é subjetiva, integra uma compreensão geral da vivência, é 

dinâmica e valiosa. Uma experiência é complementada por emoções e 

satisfação por parte de quem a vive, e, apesar de estas emoções serem 

complexas do ponto de vista do estudo das mesmas, todas elas podem ser 

avaliadas (Marc Hassenzahl, n.d.). 

Esta abordagem defende que a utilização de um produto tecnológico não é 

a utilização do objeto tangível em si, mas sim a experiência que se pode 

transmitir através da utilização desse produto tecnológico.  

Existem vários métodos de implementação de uma boa recolha de 

informação na abordagem de design de experiência entre os quais 

entrevistas, diagramas, personas, mapas e o denominado modelo APEC 

(Varandas, 2017). 

 

Entrevistas 

 

Por forma a levar a cabo uma boa entrevista é fundamental preparar alguns 

tópicos para que o entrevistado aborde os temas pertinentes para a recolha 

de uma informação útil para o investigador. A conversa deve ser natural 
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para que o entrevistado se sinta à vontade, todavia deve ter-se sempre em 

atenção os tópicos principais.  

O principal objetivo das entrevistas é extrair informação para a descobrir 

problemas, obstáculos, necessidades para depois descobrir oportunidades. 

O investigador deve recolher toda a informação, mas numa fase posterior 

deve sintetiza-la e tirar as conclusões resultantes (Varandas, 2017).   

 

Diagramas (Blueprints) 

 

Blueprints são diagramas que servem para mapear as interações entre o 

utilizador e o produto ou interface. Normalmente todas estas informações 

sobre as interações não se conseguem extrair apenas pela informação 

recolhida em entrevistas pelo que a observação do investigador é muito 

importante.  

Esta ferramenta é muito útil porque não apresenta informação textual 

pertinente de forma convencional, tratando-se de uma representação visual 

ampla e que devido a isso facilita a tarefa do investigador (Varandas, 

2017). 
 

Personas 

 

Uma persona é um perfil de um indivíduo que tem o intuito de ajudar os 

investigadores a caracterizar o público alvo a que o produto a desenvolver 

é dirigido. É possível criar uma persona utilizando uma de várias 

estratégias como a criação de um perfil com base pesquisas quantitativas e 

qualitativas, a partir das suposições e intuição do investigador, baseados 

em pessoas ou personagens existentes e também baseados em grande 

volume de dados (Varandas, 2017). 
 

Mapa de experiência do consumidor 

 

Um mapa de experiência de consumidor (vulgarmente denominado pelo 

termo inglês Journey Map) é um exercício que se caracteriza por permitir 

entender a experiência vivida por um consumidor ou utilizador na sua 

interação com determinado produto ou interface.  

Para criar este tipo de mapas é necessário identificar e “desenhar” as 

principais emoções dos utilizadores, ao longo da sua interação com a 

interface, observadas pelo investigador. 

É necessário ter grande capacidade e rigor na observação uma vez que as 

emoções são muito difíceis de identificar e medir. Outro aspeto que dificulta 



 

 

 

  

 
 

 

68 

 

o desenho deste tipo de mapas é o facto de todas as pessoas serem 

diferentes e poderem reagir de forma muito diferente a determinadas 

interações (Varandas, 2017). 
 

Modelo APEC 

 

O modelo APEC pode ser aplicado às ciências sociais, nomeadamente na 

linha de pensamento do design de experiência. É uma ferramenta que 

permite documentar o que é visto, sentido, pensado e feito pelos 

utilizadores de uma interface por forma a documentar a sua experiência de 

utilização (Varandas, 2017). 

 

Empatia 

 

A empatia é o exercício de compreender sentimentos e emoções de outras 

pessoas tentando vivenciar experiências da pessoa em causa. 

Este exercício pode ser muito útil para o investigador para perceber o 

público alvo do produto que este está a desenvolver. Uma boa forma de o 

investigador desenvolver empatia é introduzir-se no mundo das pessoas 

que queremos estudar vivenciar as suas atividades, por forma a tirar 

conclusões sobre as suas  potenciais emoções e sentimentos (Varandas, 

2017). 

 

Depois de recolher toda a informação que o investigador ache pertinente é 

necessário entrar noutra fase de desenvolvimento. Esta fase caracteriza-se 

por implementar as informações e conclusões obtidas no possível produto, 

ou seja, criar protótipos daquilo que será o produto final. 
 

2.1.3 Goal-Directed Design  
 

A terceira e última abordagem de design abordada neste trabalho é o Goal-

Directed Design, um processo desenvolvido por Alan Cooper. O que 

caracteriza esta metodologia é o facto de ser centrada no utilizador, mas 

deve ser aplicada quando diferentes possíveis utilizadores de um produto 

têm desejos diferentes sobre esse mesmo produto. (Cooper, Reimann, 

Cronin, & Noessel, 2014).   

Por forma a ser bem implementada esta abordagem segue um processo de 

seis passos distintos, a seguir apresentados, correspondentes a três fases 

principais, investigação, estruturamento e design e desenvolvimento. 
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Pesquisa  

 

Antes de pensar no que vai ser desenvolvido é necessário conduzir uma 

investigação. O primeiro passo dessa investigação é a pesquisa. A 

pesquisa engloba várias técnicas de estudo etnográfico que visam a 

recolha de dados qualitativos sobre os potenciais utilizadores do produto a 

ser desenvolvido. Entre as técnicas apresentadas como eficazes pelo autor 

está a revisão da literatura, as entrevistas a stakeholders, entrevistas com 

especialistas, entrevistas com potenciais utilizadores e observação de 

interação do utilizador com a interface (Cooper et al., 2014).  

 

Modelação de utilizadores e contexto de uso 

 

Nesta fase os padrões de comportamento dos utilizadores são sintetizados 

em modelos de utilizadores e modelos de contexto. Os modelos de 

contexto de uso podem incluir diagramas de fluxo, e os modelos de 

utilizador as chamadas personas. As personas são modelos detalhados 

dos utilizadores que representam conjuntos distintos de comportamentos, 

atitudes, aptidões, objetivos e motivações observadas durante a fase de 

pesquisa (Cooper et al., 2014).  

 

 

Definição de requisitos  

 

Após a modelagem de utilizadores e contextos de uso é necessário 

proceder a uma criação de cenários focados no cumprimento dos objetivos 

e necessidades de personas de utilizadores específicos. As personas são 

muito importantes nesta fase porque ajudam a entender quais as tarefas 

que são de facto importantes e porquê. Criando um cenário por cada 

persona e aplicando-as a vários contextos de uso é possível após este 

processo ter uma definição de requisitos que tem em conta tanto os 

requisitos do utilizador como requisitos técnicos e de design (Cooper et al., 

2014). 

 
 

Definição da estrutura 

 

A definição de requisitos é o último passo da fase de investigação. Segue-

se a fase de estrutura. O principal objetivo na fase da definição da estrutura 
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é criar um conceito geral do produto definindo as estruturas fundamentais 

para o “comportamento” do produto, o seu design visual e a sua forma 

física.  É criado um modelo de interação tendo por base um conjunto de 

princípios de design de interação que ajudam a determinar o 

comportamento da interface em vários contextos e também ajudam a 

encontrar soluções para problemas previamente analisados (Cooper et al., 

2014).   

 

Refinamento 

 

Após serem terminadas a duas primeiras fases desta metodologia entra-se 

na terceira e última fase: design e desenvolvimento. Inicialmente é 

necessário refinar o modelo de interação criado na fase anterior. Este 

refinamento é feito tendo um foco mais incisivo em detalhes de 

implementação. São feitos testes utilizando um protótipo mais detalhado 

em cenários previamente estipulados por forma a aprimorar cada vez mais 

o protótipo e chegar cada vez mais perto ao produto final (Cooper et al., 

2014). 

 

 

Suporte ao desenvolvimento  

 

Esta sexta e última fase diz respeito ao suporte que os desenvolvedores 

têm de ter por parte dos investigadores e todas as pessoas que ajudaram a 

desenvolver a ideia do produto. É comum em projetos com maior dimensão 

os engenheiros necessitarem continuamento da ajuda dos designers, por 

forma a responder a problemas que podem surgir na fase de 

desenvolvimento e que não estavam previstos em fases anteriores. Uma 

boa interação entre todos os que contribuem para a conceção de um 

produto nas suas várias fases é fundamental para se alcançarem bons 

resultados (Cooper et al., 2014).  

 

 

2.2 Participantes da investigação 
 

Tendo em conta o objetivo do estudo, os participantes do mesmo 

caracterizam-se por: pessoas idosas que utilizem TV e que estão inseridas 

num contexto doméstico, podendo ter uma vida independente e autónoma 

ou dependente de terceiros. 
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Os participantes do estudo foram escolhidos por forma a responder às 

características acima referidas. Por este motivo a amostra foi escolhida por 

conveniência dada a dificuldade de encontrar pessoas que se enquadrem 

no estudo. Este tipo de amostra não é tão representativo da realidade, mas 

serve os interesses do investigador, facilitando o seu trabalho na recolha 

de participantes para o estudo.  
 

2.3 Instrumentos e técnicas de recolha de dados 
 

Existem inúmeras técnicas de recolhas de dados. Estas técnicas visam a 

realização de uma determinada pesquisa. Entre as técnicas de observação 

mais utilizadas estão a observação, análise de documentos e inquéritos.  

Para utilizar uma técnica de observação é necessário utilizar instrumentos 

de observação correspondentes a essa técnica. Por exemplo para a 

técnica de inquéritos pode-se utilizar entrevistas como instrumentos. Outros 

exemplos de instrumentos de observação são análises estatísticas, 

questionários avalização de usabilidade, etc. 

As técnicas de recolhas de dados devem ser escolhidas tendo em conta o 

objetivo da investigação e do tipo de dados que se querem recolher (Quivy 

& Campenhoudt, 2008). No caso específico desta investigação foi utilizada 

a análise de artigos e livros para elaborar a revisão da literatura e também 

foram feitas entrevistas exploratórias e observação direta para a recolha de 

dados sobre os hábitos de interação dos seniores com a TV. 

 

2.4 Etapas do estudo empírico 
 

O estudo empírico realizado teve cinco fases distintas: as entrevistas 

exploratórias, desenvolvimento, testes e configuração do protótipo, estudo 

caso em contexto doméstico com utilizador final e avaliação e por fim a 

conclusão do documento de dissertação. Cada uma destas fases será a 

seguir esmiuçada, sendo apresentadas as suas particularidades.  

 

Entrevistas exploratórias ´ 

 

Com o intuito descobrir os hábitos de interação dos seniores com a TV 

foram levadas a cabo um conjunto de entrevistas por forma a recolher 

informação qualitativa rica e pertinente sobre esta temática. O número de 

entrevistados foi cerca de 14. 

Foram, numa fase inicial, enumerados alguns tópicos de conversa a 

algumas perguntas essenciais por forma a recolher uma grande quantidade 

de informação.  Dada a sua natureza, este tipo de entrevistas permitiu 
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obter dados sobre atitudes, condutas e emoções dos entrevistados, 

relativamente aos seus hábitos na interação com a TV. 

Estas entrevistas foram feitas no local de residência dos participantes 

dadas as suas normais limitações de locomoção. Outra vantagem é o facto 

dos entrevistados se sentirem melhor no seu domicílio e também mais 

suscetíveis a responder a perguntas de forma mais natural. 

Durante as entrevistas o investigador tomou notas e o áudio das mesmas 

foi gravado consoante a autorização prévia dos participantes. 

Estas entrevistas tinham também um propósito de recolher dados que 

possibilitassem a escolha de um participante para levar a cabo um estudo 

caso, numa fase mais avançada da investigação. 

 

Desenvolvimento, testes e configuração do protótipo   

 

Após a recolha de informação durante as entrevistas e o estudo 

exploratório, o estudo empírico entrou numa fase mais prática. Tendo a 

conta as informações recolhidas, foram pensadas as funcionalidades e o 

design físico do protótipo a ser testado na fase seguinte. As sugestões 

recolhidas aos participantes tiveram um papel fundamental, mas o 

investigador teve de ter sempre presente se essas ideias são razoáveis e 

exequíveis.  

Estudo caso em contexto doméstico com utilizador final 

 

Após o desenvolvimento do protótipo funcional foi feito um teste de 

natureza etnográfica, realizado no ambiente real de interação com 

utilizador final, e que tem por objetivo caracterizar a experiência do 

utilizador (UX) e avaliar a usabilidade. Este teste tinha como principal 

intuito aferir os problemas e pontos de melhoria da interface.  

Avaliação  

 Esta foi a quarta etapa do estudo empírico. Nesta fase foi compilada e 

analisada informação recolhida no seguimento do estudo por forma a gerar 

conclusões pertinentes sobre o mesmo. Foram adicionados gráficos e 

tabelas para uma melhor compreensão desses dados. 

 

Conclusão do documento de dissertação 

 

Na última etapa do estudo empírico foram elaboradas todas as conclusões 

sobre toda a investigação. É feita inicialmente uma análise comparativa 

entre as fases de investigação os objetivos e os objetivos da mesma, e 
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posteriormente a pergunta de investigação é respondida. São igualmente 

apresentados os problemas e as limitações do estudo, e por fim são 

apresentadas as perspetivas de trabalho futuro.  

 
 

 

Tabela 3 - Etapas da investigação 
 

 

Etapa Objetivos Participantes Técnicas utilizadas

Desenvolvimento do 

protótipo;

Testes laboratoriais ao 

protótipo;

Aferir os problemas e 

pontos de melhoria do 

protótipo;

Estudo em contexto 

doméstico;

Contínua implementação 

de melhorias no 

protótipo.

Compilar todas as 

informações 

recolhidas;

Gerar conclusões 

pertinentes sobre o 

estudo;

Enumerar as 

conclusões de toda a 

investigação

Resposta à pergunta 

de investigação

Prespetivas de 

trabalho futuro

Entrevistas 

semiestruturadas no 

domicílio dos 

participantes;

Implementar 

melhorias;

Tabelas e gráficos4. Avaliação 

1 participante;3. Estudo Caso

Grupo entre 10 a 15 

seniores;

Descobrir os hábitos 

de interação dos 

seniores com a TV;

1. Entrevistas 

exploratórias

Definir as 

funcionalidades e o 

design físico do 

protótipo;

2. Prototipagem

5. Conclusão
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Capítulo 3 - Estudo empírico 
 

 

Tal como estipulado de acordo com o plano de investigação foram 

realizadas entrevistas exploratórias, por forma a investigar os hábitos de 

interação dos seniores com a TV.  

As entrevistas foram de natureza semiestruturada, e possibilitaram a 

recolha de dados qualitativos pertinentes para o estudo em questão.  

Foi elaborado para o efeito um guião (disponível na última parte deste 

trabalho correspondente aos anexos – Anexo I) com os tópicos explorados 

ao longo da entrevista presencial e algumas perguntas essenciais, por 

forma a recolher informação em qualidade e em quantidade.  Esta técnica 

de estudo permitiu obter dados sobre atitudes, condutas e emoções dos 

entrevistados relativamente aos seus hábitos na interação com a TV. 

As entrevistas foram feitas a 14 seniores com idade superior a 70 anos e 

com hábitos de consumo e de interação com a TV. Por questões de 

conveniência, a sua área de residência era compreendida ao concelho de 

Arouca. Importa referir que duas das entrevistas foram realizadas em 

conjunto a dois casais, ou seja, foram feitas 12 entrevistas a 14 pessoas. 

Estas entrevistas, apoiadas por um questionário semiestruturado, foram 

realizadas no local de residência dos participantes dadas as suas normais 

limitações de locomoção. Outra vantagem da escolha este local é o facto 

dos entrevistados se sentirem mais confortáveis no seu domicílio e assim 

estarem mais suscetíveis a responder a perguntas de forma mais natural.  

Por forma a recolher a informação obtida, o investigador gravou o áudio 

das entrevistas e foram produzidas notas escritas. Posteriormente foram 

transcritas as partes mais importantes do áudio recolhido, de modo a 

apresentar os resultados das entrevistas.  
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3.1 Apresentação dos resultados 

  

3.1.1 Dados relativos aos participantes 
 

Idade 

Os participantes desta etapa do estudo tinham idades compreendidas entre 

os 70 e os 90 anos de idade. A média de idades é de 79. A distribuição das 

idades está representada no histograma seguinte (Figura 19). 

 

 

Figura 19 - Distribuição das idades 
 

Género 

Pretendia-se ter uma amostra com uma distribuição de géneros 

relativamente equilibrada, assim foram feitas entrevistas a 8 pessoas do 

sexo feminino e 6 pessoas do sexo masculino, conforme representado no 

gráfico seguinte (Figura 20). 
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Figura 20 - Distribuição de géneros 
 

Escolaridade 

Quanto ao nível de escolaridade não foi possível assegurar uma variedade 

relativamente grande. Cerca de 10 entrevistados tem o 4º ano de 

escolaridade (71% da amostra), 1 tem o 9º ano, frequentando a escola no 

Brasil, e 2 pessoas não frequentaram a escola, sendo que uma delas sabe 

ler e escrever. 

 

Agregado Familiar 

No que diz respeito ao agregado familiar observa-se uma distribuição 

heterogênea. De realçar que apenas uma das pessoas entrevistadas vive 

sozinha, sendo que cinco delas vivem apenas com o cônjuge.  Outra 

observação é que cinco das pessoas entrevistadas pertencem a um 

agregado familiar composto por cinco ou mais pessoas. O histograma 

seguinte (Figura 21) representa a distribuição de pessoas que compõe o 

agregado familiar dos participantes. 
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Figura 21 - Nº pessoas no agregado familiar 

 

 

Descrição da habitação 

Foi efetuado um levantamento de algumas características da habitação dos 

entrevistados, nomeadamente as divisões principais, por forma a aferir as 

dimensões da habitação, e o número de televisores a funcionar. Verificou-

se que as habitações dos participantes têm entre quatro a sete divisões 

distintas, sendo que a maioria das habitações têm cinco ou seis divisões, 

como demonstra o histograma de frequências a seguir apresentado (Figura 

22). 

 

 

Figura 22 - Número de divisões da habitação 
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Quanto ao número de TV´s a funcionar apurou-se que a maior parte dos 

inquiridos (nove) tem duas televisões a funcionar na sua habitação, em 

dois dos casos uma televisão a funcionar e em três dos casos três 

televisões a funcionar.  

Observou-se igualmente que treze das catorze pessoas inquiridas têm 

televisão na cozinha, onze pessoas têm televisão no seu quarto ou em 

outro quarto da habitação, e apenas em três casos os participantes tem 

televisão na sala. 

 

 

 

3.1.2 Perguntas exploratórias 

 

Após a recolha de dados relativos aos participantes e à sua habitação as 

entrevistas incluíam uma parte com perguntas exploratórias divididas por 6 

objetivos distintos, cada qual com um conjunto de perguntas 

correspondentes.  

O primeiro objetivo consistia em conhecer os hábitos de interação dos 

entrevistados com a televisão, nomeadamente o tempo que o entrevistado 

despende a ver televisão, se assiste televisão de forma ativa ou passiva e 

em que divisões da casa vê televisão. 

Por forma a que o investigador apurasse estes hábitos foram colocadas 

várias questões aos participantes.  

 

1.1 Quantas horas por dia vê televisão? 

As respostas a esta pergunta formas bastantes díspares, variando de uma 

a seis horas por dia. A média entre todos os participantes é de quatro horas 

por dia. Alguns dos participantes referiram que a média de horas por dia 

que vêm televisão aumenta nos fins de semana ou em dias de chuva, uma 

vez que estes ficam mais tempo nas suas casas quando as condições 

climatéricas não são favoráveis a atividades ao ar livre. No histograma 

seguinte (Figura 23) é possível verificar a disparidade referida 

anteriormente.  
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Figura 23 - Horas que vê TV por dia 

 

 

1.2 Costuma estar em frente ao televisor ou vai desempenhando 

outras atividades do dia a dia enquanto vê os seus programas? 

Quais? 

Neste caso as respostas seguiram uma tendência positiva, ou seja, a 

maioria dos entrevistados referem que desempenham outras atividades 

enquanto veem televisão. Dos catorze seniores apenas três referiram que 

não vão desempenhando outras atividades do dia a dia enquanto veem os 

seus programas. 

Entre as atividades referidas pelos entrevistados destacam-se “cozinhar” e 

“refeições” como as atividades mais comuns, sendo que das oito 

entrevistadas do sexo feminino apenas uma não as realiza enquanto vê 

televisão, devido ao facto de apresentar problemas de visão. Entre os 

participantes do sexo feminino seis referem que também veem televisão 

enquanto arrumam a casa. 

Quanto ao sexo masculino apenas dois dos seis entrevistados refere que 

não desempenha outras atividades enquanto vê televisão. Dos 

entrevistados que responderam “sim” todos vêm televisão no horário das 

refeições, um lê o jornal e outro cuida dos netos. 

Neste caso nota-se uma clara disparidade nas respostas consoante o 

género do entrevistado, enquanto que nas mulheres as atividades referidas 

são na sua maioria tarefas domésticas, no caso dos homens isso não 

acontece, tirando o caso do participante que referiu que cuidava dos netos.  

O histograma seguinte (Figura 24) representa as atividades que 

desempenham enquanto veem televisão referidas pelos entrevistados.  
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Figura 24 - Atividades enquanto veem TV 

 

 

1.3 Costuma ter a televisão ligada mesmo não estando a assistir a 

nenhum programa? 

Nesta questão apenas três dos entrevistados respondeu “Não”, sete 

responderam “Sim”, um respondeu “Raramente” e os restantes três 

responderam “Por vezes”. Há, assim, uma clara tendência positiva. Dois 

dos participantes que responderam “Não” justificaram a sua resposta com 

os custos energéticos associados.  

 

1.4 Deixa a TV ligada como forma de companhia? 

As respostas a esta questão foram similares às respostas da questão 

anterior. Os três participantes que responderam “Não” responderam 

exatamente da mesma forma. Quanto aos restantes seis responderam 

“Sim”, quatro responderam “Por vezes” e uma pessoa respondeu 

“Raramente”. 

Esta questão vai ao encontro da questão anterior (1.3), contudo as 

respostas não foram exatamente iguais. Cinco das pessoas que 

responderam “sim” na questão anterior, responderam “Por vezes” ou 

“Raramente” a esta questão. Assim, pode-se concluir que apesar de 

deixarem a TV ligada sem estar a assistir a nenhum programa não veem 

este equipamento como uma forma de companhia.  

 

1.5 Vai ligando e desligando a TV para assistir certos e determinados 

programas? 

Cerca de onze dos catorze entrevistados referiram que ligam a televisão 

para assistir a determinados programas e desligam quando os conteúdos 
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programáticos não são do seu agrado. Cinco dos entrevistados referiram 

que ligam a TV e deixam-na ligada por longos períodos, sem mudar de 

canal (muitas vezes), mesmo não estando a assistir a nenhum programa 

em específico. Um dos entrevistados referiu que por vezes muda 

continuamente de canal até encontrar um conteúdo programático do seu 

agrado.   

 

1.6 Em que divisões vê televisão? 

As respostas a esta pergunta foram homogéneas. Só uma pessoa referiu 

que não vê televisão na cozinha, porque não tem televisão nessa divisão 

da casa, assistindo, assim, aos seus programas na sala e quarto. Nove 

pessoas responderam que veem também televisão no seu quarto e cinco 

responderam que veem televisão apenas na cozinha. O histograma 

seguinte (Figura 25) detalha a informação recolhida sobre em que divisões 

da casa os entrevistados veem televisão. 

 

 

Figura 25 - Divisões que veem televisão 

 

 

1.7 Costuma ver televisão noutros locais que não a sua casa?  

Existiu uma clara tendência de respostas negativas a esta questão. Apenas 

duas pessoas afirmaram que veem regularmente televisão noutro locais 

que não a sua casa. Uma dessas pessoas afirmou ver televisão em cafés, 

principalmente futebol. Outra pessoa afirmou que assistia a telenovelas 

durante a semana em casa de uma amiga, a seguir ao jantar. Uma pessoa 

referiu que vê televisão em cafés e em casa de familiares, mas muito 

raramente, apenas quando estão a transmitir alguma notícia importante.  
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O segundo objetivo da entrevista era descobrir que conteúdos 

programáticos os entrevistados consomem. Para isso foram apresentadas 

três questões aos participantes. 

 

2.1 Que tipos de programas assiste na televisão? 

Existe uma grande variedade de conteúdos programáticos assistidos pelos 

entrevistados. Esses conteúdos são: notícias, telenovelas, entretenimento, 

filmes, concursos, desporto, reality shows e religiosos (emissão da missa). 

Importa mencionar que todos os entrevistados referiram que assistem a 

notícias. Existem também um número elevado de entrevistados que 

assistem a novelas, cerca de oito. No histograma de frequências seguinte 

(Figura 26) estão representados os diferentes conteúdos programáticos a 

que os entrevistados assistem. 

 

 
 

Figura 26 - Tipo de conteúdos programáticos 

 

 

2.2 Tem apenas os canais TDT (Televisão digital terrestre)? 

Cerca de seis pessoas (43%) afirmaram ter apenas os canais TDT. As 

restantes oitos tinham serviços de televisão adicionais, sete delas a 

fornecedor Vodafone e apenas uma a NOS. 

 

2.3 Quais os canais que assiste? 

Existiu uma grande variedade de respostas, tendo sido nomeados um 

número relativamente grande de canais. De salientar que todos os 

entrevistados referiram que assistem ao canal RTP1. O segundo canal 
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mais assistido é a SIC. O histograma seguinte (Figura 27) representa a 

frequência que cada canal foi referido.  

 

 

Figura 27 - Canais assistidos 
 

 

 

Com esta pergunta foi também possível aferir a quantos canais diferentes 

os entrevistados geralmente assistem. A conclusão que se chega é que 

apenas quatro dos catorze participantes admitem assistir a seis ou mais 

canais diferentes. O histograma de frequências seguinte (Figura 28) 

detalha a informação recolhida relativa ao número de canais diferentes 

assistidos pelos entrevistados.  

 



 

 

 

  

 
 

 

85 

 

 

Figura 28 - Nº de canais assistidos 

 

 

O terceiro objetivo da entrevista foi aferir o grau de autonomia na interação 

dos entrevistados com a televisão. Por forma a corresponder ao objetivo 

foram feitas quatro perguntas aos participantes apresentadas a seguir. 

 

3.1 Precisa de alguém para controlar a TV?   

Cerca de dez dos catorze entrevistados afirmaram que não precisam de 

ajuda para controlar a sua televisão, pelo menos controlar as 

funcionalidades que utilizam. Os restantes quatros afirmaram que precisam 

de ajuda. Um entrevistado referiu que não consegue controlar a televisão 

devido a problemas de visão. Dois entrevistados referem ter dificuldade em 

utilizar dois comandos quer o comando do aparelho TDT e TV Vodafone 

quer o comando da própria televisão. O outro entrevistado afirmou que 

consegue controlar os comandos básicos, mas não consegue 

desempenhar outros controlos como ver a programação televisiva, por 

exemplo. 

 

3.2 Consegue ligar/desligar, mudar de canal, aumentar/diminuir 

volume? 

As respostas a esta pergunta foram praticamente todas “sim”, apenas um 

entrevistado respondeu que tem dificuldades devido aos seus problemas 

de visão. 

 

3.3 Que pessoas o/a ajudam a desempenhar essas tarefas? 

Esta pergunta destinava-se os entrevistados que afirmaram precisar de 

auxílio no controlo da sua televisão. Os quatro entrevistados que 
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responderam a esta questão referiram que as pessoas que os auxiliam 

são, na sua maioria, as pessoas com quem vivem. Apenas um entrevistado 

referiu que apenas os netos a ajudam, apesar de também viver com a filha 

e o genro. 

 

3.4 Já alguma vez não conseguiu assistir a algum programa? 

Três entrevistados referiram que por vezes não conseguem assistir a 

determinados programas. Um dos entrevistados referiu que as razões para 

que tal ocorra são os seus problemas de visão, que dificultam a sua 

interação com o telecomando e também a impedem de ver com clareza a 

tela da televisão, nomeadamente legendas ou informações gráficas. Outro 

entrevistado referiu novamente a dificuldade em controlar os dois 

telecomandos, nomeadamente saber a função de cada um deles. Por fim 

um entrevistado referiu que por vezes os netos deixam a televisão 

conectada a outros dispositivos que não o aparelho TDT e que muitas 

vezes não consegue conectá-lo novamente. 

Importa também referir que seis dos catorze participantes afirmaram que 

raramente não conseguem assistir televisão por causa de perdas de sinal 

ou falhas de eletricidade. 

 

O quarto objetivo desta entrevista dizia respeito à utilização por parte do 

entrevistado de diferentes tecnologias no seu quotidiano, nomeadamente 

saber que tecnologias utilizam para além da televisão. Para isso 

responderam à questão a seguir apresentada. 

 

4.1 Que tecnologias de comunicação usa no seu dia-a-dia? 

Apenas um dos entrevistados afirmou não utilizar nenhuma tecnologia de 

comunicação para além da televisão, sendo que quando é necessário 

efetuar ou receber chamadas, por exemplo, é o seu marido que 

desempenha esse tipo de tarefas. 

Os restantes treze entrevistados utilizam pelo menos uma tecnologia de 

comunicação. A tecnologia mais referida é o telemóvel, que é utilizado por 

onze entrevistados, sendo que seis desses oito afirmam que só efetuam e 

recebem chamadas e dois desses oito afirmam que só conseguem atender 

chamadas. A segunda tecnologia mais referida é o rádio, que é utilizado 

por oito entrevistados. Outras tecnologias referidas, ainda que em menos 

número, são o computador e a internet. 

O histograma seguinte (Figura 29) representa a frequência que cada 

tecnologia é referida. 
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Figura 29 - Tecnologias utilizadas 

 

 

 

 

A quinta etapa da entrevista tinha como objetivo aferir que melhorias na 

sua interação com a TV os entrevistados recomendam, quer sejam 

melhorias nos telecomandos (aumento do espaçamento e tamanho das 

teclas), quer uma implementação de novas tecnologias alternativas 

(comandos de voz, gestos). 

Foram feitas três perguntas com vista à recolha de informação sobre esta 

temática. 

 

5.1 Como gostava que fosse o seu telecomando? Que melhorias 

queria? 

Apenas uma das catorze pessoas entrevistadas não referiu pelo menos 

uma melhoria, acrescentado que estava habituada ao comando tal como 

ele é. As restantes treze pessoas referiram uma ou mais melhorias no seu 

telecomando. Entre as melhorias mais comuns estão “teclas maiores” e 

“menos teclas”, que foram referidas sete vezes cada uma. Outra melhoria 

bastante referida, um total de cinco vezes, foi “letras/números do 

telecomando maiores”. Foram também referidas três vezes “teclas com luz” 

e “utilização de apenas um comando”. Por fim dois entrevistados referiram 

ainda “melhor legendagem no telecomando”. O histograma de frequências 

(Figura 30) demostra as respostas obtidas. 

Outro importante dado recolhido foi o facto de, apesar de terem referidos 

uma ou mais melhorias no seu telecomando, cinco pessoas referirem que 

estavam habituadas ao mesmo, e que por isso conseguiam uma boa 

interação com a televisão utilizando o telecomando.  
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Figura 30 - Melhorias no telecomando 

 

 

 

5.2 Como gostava de mudar de canal e fazer outras interações com a 

TV? 

Dos catorze entrevistados apenas seis referiram formas alternativas de 

interação com a televisão. A única forma alternativa referida foi o controlo 

por voz. Uma dessas pessoas referiu que essa funcionalidade iria facilitar-

lhe a vida uma vez que por vezes tem de procurar o comando. Outro 

entrevistado referiu que apesar de que o controlo por voz ser uma boa 

funcionalidade e que gostava de a experimentar, acha, no entanto que não 

iria funcionar porque na cozinha costuma estar muita gente a conversar. 

Dos restantes oito entrevistados que não referiram nenhuma forma 

alternativa de interação com a televisão dois referiram que não têm 

agilidade física para experimentar ou utilizar outras formas de interação 

com a televisão. Um entrevistado, apesar de não referir nenhuma forma de 

interação alternativa referiu que gostava de experimentar o controlo por voz 

em contexto de lazer/diversão.  

 

5.3 Acha que a tecnologia pode ajudar a ver TV mais facilmente? 

As respostas a esta pergunta seguiram uma tendência bastante positiva. 

Cerca de doze entrevistados responderam “sim”. Alguns entrevistados 

complementaram a respostas com comentários  que mostram alguma 

resiliência face às novas tecnologias entre os quais: “Não me sento 

preparada para um uso regular de novas tecnologias”, “É útil para pessoas 

mais novas, as mais velhas não estão habituadas com as tecnologias”, 

“Estou habituado ao comando, mas a tecnologia pode ser útil a outras 

pessoas com dificuldades.”.  
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Outros comentários seguiram uma tendência de aconselhamento para os 

investigadores que desenvolvem tecnologia adaptada aos mais idosos tais 

como: “Ajuda principalmente pessoas com limitações”, “A tecnologia tem de 

ser adaptada a cada um” e “Quanto mais simples for a tecnologia melhor”. 

Foram também recolhidos comentários de pessoas que veem a tecnologia 

como algo positivo: “Ajuda principalmente as pessoas com dificuldades. A 

tecnologia é muito útil porque é das únicas distrações.”, “A tecnologia ajuda 

os mais velhos”. 

Um entrevistado respondeu “depende” e deu como exemplo a 

implementação da TDT em Portugal, que a seu ver complicou a sua 

interação com a televisão, uma vez que lhe trouxe problemas. 

Por fim um entrevistado respondeu “não”, acrescentando que a tecnologia 

é “difícil para as pessoas mais velhas”. 

 

 

Para além de questões que diziam respeito à interação do entrevistado 

com a televisão, foi feito um teste de usabilidade com protótipos não 

funcionais e de baixa fidelidade de um cubo. Foram utilizados três cubos 

(Figura 31) para o teste.  

 

 
 

Figura 31 - Protótipos não funcionais 

 

 

Após a apresentação dos cubos os entrevistados tiveram um momento de 

interação com o mesmo. Após esse momento foram feitas perguntas que 

visavam a recolha e informação pertinente para a conceção de um cubo 

funcional. Foram recolhidos dados relativos ao tamanho, cor, material de 
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construção, peso e informação apresentada nas faces do mesmo. Os 

resultados obtidos encontram-se descritos na tabela seguinte (tabela 4). 

 

Tabela 4 - Dados recolhidos 

 

1. Tamanho 2. Cor 3. Material 4. Peso 5. Informação apresentada

1 Irrelevante Branco Acrílico Indiferente Logótipo canal

2 Pequeno Indiferente Indiferente Indiferente Números

3 Pequeno Branco Indiferente Não muito pesado Indiferente

4 Pequeno Branco Indiferente Indiferente Indiferente

5 Pequeno Indiferente Indiferente Conforme o protótipo Logótipo canal

6 Pequeno Indiferente Indiferente Indiferente Números

7 Pequeno Indiferente Indiferente Indiferente Números

8 Pequeno Branco Indiferente Conforme o protótipo Indiferente

9 Grande Branco Indiferente Indiferente Números

10 Médio/ Pequeno Branco Indiferente Indiferente Números

11 Pequeno Indiferente Indiferente Conforme o protótipo Indiferente

12 Pequeno Branco Indiferente Não muito pesado Números

13 Médio/ Pequeno Indiferente Indiferente Conforme o protótipo Números

14 Médio Branco Indiferente Indiferente Números  
 

Após a análise destes resultados pode-se concluir que o cubo a ser 

projetado e produzido teria de ser pequeno, de cor branca, não ter 

demasiado peso e apresentar informação sob forma de números, e não 

com os logótipos dos canais que cada face irá representar. 

Os entrevistados foram igualmente questionados, após a sua interação 

com os protótipos, sobre a utilidade que uma interface tangível como o 

cubo poderia ter na interação das pessoas com a televisão. As respostas 

obtidas foram bastante positivas. Seis entrevistados referiram que esta 

interface é “muito útil”, quatro referiram que é “útil”, três referiram que é 

uma “boa ideia” e apenas um dos entrevistados referiu que “o comando é 

mais fácil”.  

 

 

3.2 Discussão dos resultados 
 

Na realização deste estudo observaram-se várias tendências seguidas 

pelos participantes relativas aos seus hábitos de interação com a TV. 

Essas observações serão a seguir apresentadas. 

A primeira tendência a referir é o facto de os seniores que vivem com filhos 

terem quase todos serviços de TV por cabo. Dos cinco participantes que 

partilham a habitação com os filhos apenas um não tem serviço de TV por 

cabo. Importa referir este facto pois chegou-se à conclusão que o facto de 
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na habitação destas pessoas haver TV por cabo devia-se aos filhos, que 

contratualizaram com empresas que fornecem estes serviços. Um dado 

que reforça esta tendência é o facto de que cinco dos seis entrevistados 

que não contratualizaram com nenhum tipo de serviço de TV por cabo não 

vivem com os filhos. 

Um dado que ajuda a perceber a não dependência dos entrevistados face 

a este tipo de serviços são os canais a que estes assistem que, no caso 

deste estudo, são na sua maioria os canais em sinal aberto 

disponibilizados. Existem casos em que apesar de terem acesso a mais 

canais disponibilizados por serviços de TV por cabo, os seniores 

entrevistados assistem a apenas seis canais ou menos. 

Há assim uma tendência para que os seniores não subscrevam serviços de 

TV por cabo, e quando utilizam este tipo de serviços são, muitas vezes, os 

filhos a subscrever. 

No que diz respeito aos conteúdos programáticos consumidos pelos 

entrevistados constata-se um claro domínio dos noticiários. Este tipo de 

conteúdo programático é transversal para os dois géneros, sendo que 

todos os participantes do estudo referiram que veem noticiários. Existe uma 

tendência clara para o visionamento de telenovelas por parte dos 

entrevistados do sexo feminino, sendo que seis das oito entrevistadas 

veem este tipo de programas. No caso do sexo oposto apenas dois dos 

entrevistados admite ver telenovelas.  Nos restantes conteúdos 

programáticos não é observável nenhuma tendência.  

Continuando com disparidades de comportamentos entre entrevistados de 

sexos opostos importa também referir a bipolaridade do tipo de atividades 

que um e outro desempenham enquanto veem televisão. No sexo feminino 

observa-se claramente uma tendência para realizar tarefas domésticas 

enquanto veem televisão, como por exemplo cozinhar e arrumar a casa. No 

sexo masculino apenas um dos entrevistados faz algum tipo de tarefa 

doméstica, os restantes desempenham atividades como ler o jornal.  

Das onze pessoas que admitem desempenhar algum tipo de atividade 

enquanto veem televisão todas referiram que o fazem às refeições, sendo 

esta a atividade mais comum. 

Outra tendência observada foi o facto de treze dos entrevistados terem 

uma TV a funcionar na cozinha. Esta é a divisão da casa mais comum em 

que os entrevistados têm uma TV. Nove entrevistados têm TV a funcionar 

no quarto e apenas uma tem TV a funcionar na sala. Esta tendência pode 

ser explicada pelo hábito de os entrevistados terem de ver televisão 

enquanto desempenham outras tarefas, e nestes casos a maioria das 

tarefas, domésticas ou não, fazem-se na cozinha. 
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Foi também possível perceber uma tendência que durante o dia os 

entrevistados veem televisão da cozinha e após o jantar ver televisão no 

quarto. 

 

 

3.3 Conclusões 
 

Tendo em consideração os dados recolhidos durante estas entrevistas 

exploratórias pode-se concluir que uma interface tangível, mais 

concretamente o cubo SIX, tem potencial para se afirmar como uma mais 

valia para a melhoria da interação com a TV, no que ao público sénior diz 

respeito. 

Esta conclusão tem por base o facto de a grande maioria dos entrevistados 

ter afirmado que o cubo é “útil” ou “muito útil” e também uma “boa ideia”. 

Outro dado importante é o facto de a maioria dos entrevistados assistir a 

menos de seis canais, o que se revela como um dado positivo tendo em 

conta as potencialidades no que diz respeito à simplicidade desta interface, 

e ao mesmo tempo às suas limitações tendo em conta o seu número de 

faces, neste caso seis. 

Importa também referir que apesar de a interface em causa ser aceite pela 

esmagadora maioria dos entrevistados, o telecomando também apresenta 

uma grande aceitação por parte destes. Tendo em conta estes dados o SIX 

pode ser visto como um complemento ao telecomando e não tanto como 

uma alternativa direta ao mesmo. 
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Capítulo 4 - Desenvolvimento do 

protótipo funcional SIX 
 

Este capítulo visa esclarecer o processo de produção da interface tangível 

em estudo e está repartida em duas partes: a arquitetura de sistema do 

protótipo e a produção do artefacto tangível. 

Este processo teve o intuito principal de contruir uma interface, tendo por 

base o protótipo SIX desenvolvido anteriormente, com as características 

sugeridas pelos participantes do estudo exploratório. 

Por forma a chegar ao melhor protótipo funcional possível foi criada uma 

parceria com o American Corner Portugal da Universidade de Aveiro. Esta 

parceria visava não só um apoio na própria produção da interface, 

utilizando técnicas de impressão 3D, como também na própria modelação 

do objeto utilizando software de modelação 3D Blender.  

As duas fases do processo de criação do cubo serão explicadas nos 

parágrafos seguintes deste documento, nomeadamente a modelação e a 

impressão da interface. 
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4.1 Design Funcional 
 

Após o processo de recolha de informação durante a fase das entrevistas 

exploratórias chegou-se a uma ideia mais concreta da aparência da 

interface tangível a ser produzida durante a fase seguinte do estudo 

empírico. As principais características da interface são a necessidade de 

ter de ser de cor branca, com dimensões reduzidas e conter a informação 

visual sob a forma de números. 

Paralelemente foi desenvolvida uma arquitetura de sistema do sistema 

eletrónico pela restante equipa de investigação, (Mário Vairinhos) do 

projeto POTI/SIX, dadas as limitações do investigador nesta área. 

Tendo também em vista o objetivo de criar uma interface tangível que fosse 

ao encontro da opinião dada pelos entrevistados foi pensado um processo 

de impressão 3D que visou a criação do objeto pretendido. 

 

 

 

 

4.2 Arquitetura de sistema  
 

Após a análise das entrevistas exploratórias, abordadas no capítulo 

anterior, iniciou-se uma fase de reflexão sobre o hardware a ser utilizado 

por forma a criar uma interface funcional para a realização de um teste de 

usabilidade. 

A escolha do hardware bem como o seu acoplamento ao cubo foi pensada 

e executada pela restante equipa de investigação, uma vez que o 

investigador não tinha conhecimentos necessários para a realização desta 

tarefa específica. 

O hardware utilizado foi escolhido tendo em conta vários fatores ou 

requisitos funcionais que passamos a descrever. O primeiro diz respeito ao 

tamanho e peso do cubo, ou seja, todas as peças de hardware tinham de 

ter um tamanho e peso reduzido para caber destro da estrutura 

previamente impressa. O segundo fator era a robustez, uma vez que como 

a interface tinha de ser desenvolvida com vista ao seu manuseamento e 

ser passiva de permitir inúmeros movimentos, os componentes eletrónicos 

tinhas necessariamente de estar bem acoplados no interior do cubo. O 

terceiro fator foi a necessidade de a interface possibilitar a realização de 

várias ações de interatividade entre o participante e a TV, nomeadamente a 
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possibilidade de mudança entre cinco canais de televisão diferentes e a 

capacidade de ligar e desligar a TV. O quarto fator foi a necessidade de um 

bom emparelhamento com a TV ou box do participante do estudo, para que 

o teste fosse realizado com sem falhas e interrupções de conectividade, 

por forma a possibilitar a melhor interação possível entre o participante e a 

sua TV. O quinto fator foi a capacidade de a interface ter de possibilitar o 

armazenamento de dados relativos à interação do participante. Por último o 

sexto fator dizia respeito à capacidade de autonomia energética da 

interface durante o teste, que no melhor dos casos teria de ter autonomia 

para a totalidade do teste sem que a bateria tivesse de ser recarregada. 

 

 

4.2.1 Hardware utilizado 
 

Tendo em conta os seis requisitos anteriormente referidos foi necessário 

desenvolver uma arquitetura eletrónica de hardware com vista à criação de 

uma interface com um design funcional. No total foram desenvolvidos dois 

conjuntos de componentes eletrónicos, o conjunto dos componentes a 

serem inseridos no interior do cubo e um outro conjunto de componentes 

inseridos numa box. 

 

O Cubo 

 

No que diz respeito aos componentes inseridos no cubo importa referir que 

foram utilizados quatro componentes com propósitos distintos, que serão a 

seguir descritos. 

O primeiro componente foi o modelo de uma bateria denominada Lithium 

Ion Polymer - 3.7v 1500mAh. Esta bateria com 3.7 voltes e 1500mAh tinha 

a função de fornecer energia aos restantes componentes do cubo sem a 

necessidade de utilização de cabos, que visava uma melhor experiência de 

utilização. 

O segundo componente foi um microcontrolador, mais concretamente o 

modelo ATmega328, desenvolvido pela empresa Arduino, que tinha a 

função de processar informação proveniente do acelerómetro e controlar o 

módulo RF (componentes que serão descritos de seguida) para comunicar 

à box informação relativa à posição do cubo, mais concretamente a face 

voltada para cima. 

O terceiro componente utilizado foi um acelerómetro, mais concretamente o 

MMA7260Q ±1.5g – 6g Three Axis Low-g, que tinha a função de 

monitorizar a posição do cubo. 

O quarto e último componente utilizado foi um transmissor de ondas rádio, 

ou módulo RF, mais concretamente um modelo de 433Mhz, que 
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possibilitava o envio da informação processada pelo microcontrolador para 

um recetor acoplado à box. 

A imagem seguinte (Figura 32) representa todos os componentes 

eletrónicos que foram posteriormente acoplados no interior do cubo. 

 

 

Figura 32 - Componentes eletrónicos cubo 

 

 

 

A BOX 

 

Como já foi referido anteriormente foi também desenvolvido um segundo 

conjunto de componente acoplados a uma box. Esta box permitia, de uma 

forma bastante geral, a receção de informação proveniente do cubo e o 

envio da mesma para a TV.  

Os componentes integrados nesta box são a seguir descritos. 

O primeiro componente utilizado foi um recetor de ondas rádio, mais 

concretamente um modelo de 433Mhz, compatível com o transmissor 

descrito anteriormente, e tinha como função receber as ondas rádio 

provenientes do cubo. 

O segundo componente foi um microcontrolador, mais concretamente o 

modelo ATmega328, desenvolvido pela empresa Arduino, que tinha a 

função de processar informação recebida pelo recetor de ondas rádio e 

controlar o LED emissor de infravermelho (componente que será descrito 

de seguida), por forma a comunicar à TV a informação pretendida. 

O terceiro componente utilizado foi um LED emissor infravermelho (LED 

IR), que tinha o propósito de enviar a informação processada pelo 

microcontrolador descrito anteriormente para o recetor incorporado na TV. 

O quarto componente utilizado foi um cartão de memória que tinha como 

função armazenar toda a informação, posteriormente analisada pelo 
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investigador, relativa aos movimentos do cubo, com o intuito de enriquecer 

a investigação.  

O quinto e último componente utilizado foi um relógio específico, 

normalmente denominado pelo termo inglês real time clock, que tinha o 

objetivo de gerar dados sobre os momentos exatos (data e hora) relativos 

às interações do participante do estudo. Essa informação foi processada 

pelo microcontrolador e armazenada no cartão de memória.  

  

A imagem seguinte (Figura 33) representa todos os componentes 

acoplados no interior da box. 

 

 

 

Figura 33 - componentes acoplados no interior da box 

 

 

Para um melhor entendimento da arquitetura eletrónica de hardware 

utilizada é a seguir apresentado um esquema representativo da mesmo 

(Figura 34), contento todos os componentes bem como todas as ligações 

existentes entre os mesmos. 
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Figura 34 - Esquema representativo da componente eletrónica 

 

 

Importa referir também que para além de todo o software previamente 

descrito, foi desenvolvido código fonte (Disponível na última parte deste 

trabalho correspondente aos anexos – Anexo II) pela restante equipa de 

investigação, código esse fundamental para o funcionamento da interface. 
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4.3 Produção do artefacto tangível – 

Impressão 3D 

 

A primeira etapa do processo de produção do cubo foi a modelação 3D do 

mesmo.  

Inicialmente foi utilizado o software de modelação 3D online Tinkercad, 

utilizando um modelo anterior do SIX como referência. Foi desenhado um 

objeto 3D com um aspeto próximo do pretendido. A imagem seguinte 

(Figura 35) retrata a tela de trabalho deste software e mostra o desenho 3D 

inicial da interface.  

 

 

Figura 35 - Desenho 3D inicial da interface 

 

Estes primeiros desenhos 3D foram impressos. Após a impressão 

percebeu-se que, apesar da facilidade e simplicidade de utilização, este 

software apresenta limitações que impediram uma modelação completa do 

cubo. Entre essas limitações está impossibilidade de manipular vértices, 

pontos e arestas do modelo 3D.  

A par das limitações do software Tinkercad foram encontradas também 

limitações na impressora disponível pois o objeto impresso apresentava 

warping e as necessidades de suporte elevavam os custos e tempo de 

produção do protótipo. 

Por causa destas limitações foi necessário encontrar uma ferramenta de 

modelação mais avançada e eficaz que permitisse a manipulação de 

arestas e de vértices. Assim sendo iniciou-se a modelação do cubo 

utilizando o software de modelação 3D Blender. A imagem seguinte (Figura 

36) retrata a tela de trabalho deste software Blender e mostra o desenho 

3D inicial da interface. 
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Figura 36 - Tela de trabalho deste software Blender 

 

Durante o processo de produção e após um momento de reflexão sobre a 

estrutura do cubo chegou-se à conclusão que a solução ideal seria imprimir 

separadamente várias partes e juntar as mesmas posteriormente, tal como 

retrata a figura seguinte (Figura 37). 

 

 

Figura 37 - Partes separadas do cubo 
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O software 3D Blender permitiu uma modelação mais precisa que resultou 

numa impressão mais satisfatória, em particular no encaixe das diferentes 

partes do objeto. 

 

Durante todo este processo de fabrico do cubo, quer na sua modelação 

quer na sua impressão, foram utilizados métodos fundamentais que 

importam ser explicados e detalhados, como por exemplo os ficheiros 

digitais que resultaram da modelação, as ferramentas utilizadas como a 

impressora e o filamento e também os parâmetros estabelecidos para a 

impressão. Nos parágrafos seguintes esses métodos serão abordados por 

forma a serem entendidos. 

 

 

4.3.1 Processo de impressão 
 

Após a modelação dos objetos quer utilizando o software Tinkercad que 

utilizando o 3D Blender os ficheiros digitais resultantes dessa modelação 

foram extraídos em formato. stl. Estes ficheiros foram posteriormente 

acedidos através de um software gratuito de auxílio à impressão 3D, o 

CURA. Este último foi muito útil para converter o modelo na linguagem 

codificada adequada à impressão. A tela de trabalho deste programa bem 

como alguns dos parâmetros utilizados estão representados na figura 

seguinte (Figura 38).  

 

Figura 38 - Tela de trabalho CURA 

 

 

Após a definição dos parâmetros era guardado um ficheiro em formato 

.gcode que incluía o desenho na peça a imprimir e os parâmetros de 
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impressão previamente definidos. Este ficheiro era de seguida acedido 

através do software BEESOFT13, que serviu para enviar à impressora o 

ficheiro gcode14 para que de seguida se iniciasse a impressão.  A tela de 

trabalho deste programa está representada na figura seguinte (Figura 39). 

 

 

Figura 39 - Tela de trabalho BEESOFT 

 

 

4.3.2 Parâmetros da impressão 
 

O software CURA estipula automaticamente os parâmetros de impressão, 

contudo, visando uma melhor impressão possível houve a necessidade de 

alterar certos parâmetros. Alguns desses parâmetros foram a temperatura 

que após alguns testes foi fixada nos 200ºC, a velocidade de impressão 

que foi fixada nos 50 milímetros por segundo, o infill, ou seja o 

preenchimento interno da peça, que foi fixado nos 20% e a necessidade de 

suporte da peça, ou seja, a criação de estruturas complementares para 

assegurar que o material impresso não ceda durante o processo de 

impressão. Estes parâmetros foram sendo alterados consoante a análise 

das peças impressas até chegar ao resultado pretendido.  

 

 

 

 

 
13 O BEESOFT é um software de impressão 3D que funciona com a maioria das impressoras 3D 

BEEVERYCREATIVE. 
14 Um ficheiro gcode contém comandos no Código G, uma linguagem usada para descrever como uma 

impressora 3D deve imprimir um objeto. 
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4.3.3 Impressora 3D e filamento 
 

A impressora utilizada para a impressão de todas as peças que constituem 

o cubo foi a impressora BEE THEFIRST (Figura 40). Este equipamento 

disponibilizado pelo laboratório de computação física do Departamento de 

Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, o IDIoT.LAB. 

 

 

 

Figura 40 - Impressora BEE THEFIRST 
 

 

 

Foram utilizados dois filamentos distintos: Filamento branco (PLA 1.75 mm) 

e filamento preto (PLA 1.75mm). O filamento preto foi utilizado para a 

adição de informação visual nas faces do cubo (números de 1 a 5 e o 

símbolo de ligar e desligar). 

 

 

4.3.4 Duração da impressão 
 

A impressão total do cubo foi dividida em sete impressões distintas, que 

correspondem à impressão da estrutura principal e às seis faces do 

mesmo, e teve aproximadamente a duração total de treze horas.  

Foram feitas inúmeras impressões de teste por forma a procurar definir os 

melhores parâmetros de impressão e também para perceber se era 

necessário fazer alterações na modelação do cubo. Esta impressões teste 

não estão contabilizadas nas treze horas de impressão referidas 

anteriormente.  
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4.3.5 Montagem do cubo e acabamentos  
 

Após concluída a impressão procedeu-se à montagem do cubo já que as 

faces tinham de ser acopladas à restante estrutura. 

Dada a necessidade de as faces poderem ser acopladas e removidas 

repetidamente tornou-se necessário planear um método que permitisse 

essa funcionalidade sem desgastar ou danificar o material. Tendo em conta 

esse objetivo optou-se por se utilizarem ímanes magnéticos de dimensão 

reduzida. Estes ímanes foram colados tanto às faces como à estrutura para 

que a força magnética da união das peças fosse a maior possível. 

Após se proceder à colagem de todos os ímanes, quarenta e oito no total, o 

cubo foi polido e foram retirados fragmentos de cola com a utilização de um 

bisturi. Foi ainda administrado uma resina Epoxy para que o artefacto 

tivesse um aspeto mais apelativo. 

 

A última fase do desenvolvimento do protótipo foi acoplar todo o hardware 

no cubo impresso. O principal cuidado por parte da investigação durante 

este último processo foi que o hardware inserido no interior do cubo 

estivesse instalado numa posição fixa, tal como representado na figura 41, 

para que, durante os movimentos que o protótipo foi sujeito, este não 

sofresse danos. 

Na figura 42 é possível ver o artefacto que resultou de todo o processo 

descrito anteriormente. 

Assim, todo este processo resultou numa interface com as características 

previamente estipuladas: cor branca, informação visual sob a forma de 

números e dimensões reduzidas, cerca de 7.5 cm cada aresta. 

Uma das vantagens de ter dimensões reduzidas é a possibilidade de 

interagir com a interface utilizando apensas uma mão, a figura 43 

representa essa possibilidade. 
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Figura 42 - Interior do cubo 
 

 

 

 

 

 
Figura 43 - Interação do cubo com uma mão 
 

 

 

 

 

Figura 41 - Resultado final 
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Capítulo 5 – Estudo de caso 

 
Neste capítulo está descrito todo o processo correspondente ao teste de 

avaliação UX da interface desenvolvida, contendo todas as etapas 

ultrapassadas para a recolha de dados, que foram depois tratados e 

explicados. Este teste foi de natureza etnográfica e, ao contrário dos testes 

realizados à versão anterior da interface, foi realizado no domicílio de um 

participante, possibilitando assim uma interação em ambiente real e com 

um utilizador final. 

 O seu principal objetivo foi caracterizar a experiência do utilizador (UX) e 

avaliar a usabilidade. 

Numa primeira parte do capítulo estão descritos todos os testes 

preliminares, que foram levados a cabo antes do teste de usabilidade em 

contexto doméstico. A segunda parte corresponde à descrição do contexto 

onde foi realizado o teste de usabilidade, à descrição do participante que 

foi alvo de estudo e a outras características do estudo em si. A terceira fase 

do capítulo corresponde à entrevista pós-teste feita com vista à recolha de 

dados qualitativos relativos à experiência de utilização da interface por 

parte do participante do estudo. Por fim serão explicadas as conclusões 

relativas a todo o processo. 
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5.1 Ensaios preliminares 

 
Após o processo do fabrico da interface, abordado no capítulo anterior, 

foram levados a cabo ensaios preliminares, em contexto de laboratório, 

com vista à verificação de todas as funcionalidades pretendidas da 

interface, nomeadamente a verificação da qualidade de conexão, robustez 

do sistema e capacidade de autonomia. 

Inicialmente fez-se a conexão da interface a uma box Vodafone, uma vez 

que o participante do estudo tinha serviço de televisão desta empresa. 

Todavia a conexão foi alterada para ser compatível com televisores da 

marca LG, para que fosse possível realizar o teste de usabilidade na 

cozinha da habitação do participante, pois era nessa divisão da casa que 

assistia a programas televisivos na maior parte do seu tempo. 

Os primeiros ensaios em contexto de laboratório foram bastantes 

satisfatórios, uma vez que mostraram uma boa conectividade entre a 

interface e uma TV da marca LG, e também uma boa autonomia da bateria 

do cubo, sem necessidade de carregar a mesma durante toda a duração 

do teste. 
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5.2 Processo de seleção do participante 

Após a análise dos dados recolhidos durante a entrevista exploratória 

procedeu-se à escolha do participante do estudo.  

Existiam várias opções relativamente aos possíveis participantes. Por 

forma a levara cabo um processo de seleção que culminasse no estudo 

mais rico possível foram tidos em conta vários fatores: o número de horas 

que o possível participante assiste TV por dia, a sua literacia digital, o 

entusiasmado revelado pelo participante nas entrevistas exploratórias em 

interagir com uma nova tecnologia, a riqueza do ambiente familiar 

relativamente ao número e diversidade de pessoas do seu agregado 

familiar,  e por último a sua disponibilidade em participar no estudo. 

O participante escolhido foi um sénior do sexo masculino, com setenta 

anos de idade e residente em Arouca. Assiste em média a quatro horas por 

dia de TV, tem uma literacia digital relativamente elevada em comparação 

a outros entrevistados, mostrou disponibilidade e entusiasmo em participar 

no estudo e apresenta um agregado familiar composto por mais quatro 

pessoas (esposa, filha, genro e neta). 
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5.3 Implementação e descrição do estudo caso 
 

O estudo caso à interface desenvolvida foi levado a cabo em contexto 

doméstico, contrastando com os testes à primeira versão da mesma, que 

foram realizados num centro de dia. Isto permitiu que a interação entre o 

participante e a interface fosse o mais natural possível, fazendo com que 

os dados recolhidos fossem mais ricos.  

O estudo dividiu-se em três fases distintas. A primeira foi uma fase 

introdutória em que a interface foi devidamente instalada na cozinha e a 

mesma foi apresentada ao participante 

Depois do participante estar familiarizado com a interface iniciou-se a 

segunda fase do estudo, o estudo caso de avaliação UX propriamente dito. 

Por fim foi levada a cabo uma entrevista exploratória por forma a recolher 

dados qualitativos para além dos dados quantitativos recolhidos durante o 

estudo. 

 

5.3.1 Implementação e instalação da interface 
 

Findos os testes preliminares, procedeu-se à preparação do estudo caso 

em contexto doméstico. Numa primeira tentativa não se conseguiu obter 

conectividade entre a interface e a TV da marca LG pertencente ao 

participante do estudo. Após uma análise em contexto de laboratório ao 

código fizeram-se algumas alterações por forma a conseguir a conetividade 

desejada. 

Numa segunda tentativa de conexão entre a interface e a TV LG verificou-

se que houve conexão, contudo essa conetividade apresentou problemas, 

nomeadamente o facto de o cubo enviar os comandos que permitiam a 

mudança dos canais duas vezes, ou seja, quando a face correspondente 

ao número um, por exemplo, era voltada para cima a TV alterava o canal 

para o número onze e não para o número desejado, correspondente ao 

canal RTP1. 

Após uma pequena reformulação do código fonte a conectividade ficou 

otimizada, possibilitando assim a realização do teste nas condições 

previamente estabelecidas.   
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5.3.2 Descrição do estudo 
 

A habitação do participante está localizada no concelho de Arouca, distrito 

de Aveiro. 

O estudo teve a duração total de 6 dias, iniciando-se numa quinta-feira à 

tarde e terminando na terça-feira seguinte. 

A divisão da casa escolhida para o teste foi a cozinha do participante uma 

vez que esta é a divisão da casa que este assiste TV o maior número de 

horas. 

Foi feita uma pequena demostração prática pelo investigador, tendo sido 

explicadas todas a funcionalidades da interface. Foi também explicado ao 

participante que as outras pessoas do agregado familiar podiam interagir 

com a mesma. 

Importa referir que no caso específico deste estudo uma face servia para 

ligar e desligar a televisão, a face com o número 1 para sintonizar a TV 

para o canal RTP1, a face com o número 2 para sintonizar a TV para o 

canal RTP2, a face número 3 para sintonizar a TV para o canal SIC, a face 

número 4 para sintonizar a TV para o canal TVI, e por último a face número 

5 para sintonizar a TV para o canal SIC Notícias. 

É também relevante mencionar facto de no segundo e terceiro dias do teste 

houve a necessidade de trocar a bateria do cubo por falta de carga o que 

originou a incapacidade de interagir com a interface durante algumas 

horas. Contudo essa incidência foi prontamente resolvida havendo muito 

pouca interferência no teste em causa. 

 

5.3.3 Entrevista pós estudo 

Após o término do teste de usabilidade foi feita uma entrevista ao 

participante do estudo por forma a reunir dados qualitativos relativos à sua 

experiência de utilização com a interface. Esta entrevista continha treze 

perguntas principais que incidiam não só na experiência de utilização da 

interface por parte do participante, mas também sobre a sua opinião 

relativamente à mesma. 

A entrevista foi levada a cabo na habitação do participante por questões de 

conveniência e também por forma a que o participante se sentisse bem por 



 

 

 

  

 
 

 

112 

 

estar no seu domicílio e assim estivesse mais predisposto a responder às 

perguntas colocadas de forma mais natural. 

Os dados foram recolhidos através de gravação áudio e foram registadas 

notas durante a entrevista. Foi feita uma posterior transcrição do áudio. 

As perguntas e respostas obtidas estão disponíveis para consulta na última 

parte deste trabalho, correspondente aos anexos. 

A seguir é feita uma análise a cada resposta de cada pergunta colocada ao 

participante. 

 

5.4 Apresentação análise e discussão dos 

resultados 

 

Findo o teste de usabilidade descrito no capítulo anterior iniciou-se a fase 

de tratamento de dados recolhidos durante o mesmo. Este subcapítulo 

aborda o tratamento desses dados qualitativos resultantes das interações 

da experiência de utilização bem como os dados qualitativos recolhidos 

durante a entrevista exploratória. 

 

5.4.1 Dados quantitativos 
 

À medida que o participante interagia com a interface os dados relativos a 

essa interação, mais concretamente a face que foi voltada para cima e a 

data e hora dessa interação, foram gravados no cartão de memória 

previamente instalado na box. 

A imagem seguinte (Figura 43) mostra o output dos dados log que 

posteriormente foram analisados. 
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Figura 44 - Dados qualitativos recolhidos 

 

 

Como é possível observar na figura 41, após cada interação com a 

interface era criada uma linha com dados. Em cada linha era possível 

consultar os dados relativos à face voltada para cima (na primeira linha, por 

exemplo, o participante voltou a face 3 (ch 3) para cima), e também a data 

(no formato ano – mês – dia, que na primeira linha corresponde a 19-10-

17) e a hora da interação (no formato hora: minuto: segundo, que na 

primeira linha corresponde a 18:12:22). 

Após a uma análise desses dados foi possível chegar às conclusões que 

vão ser descritas seguidamente.  

Houve um total de 350 interações, distribuídas de forma heterogénea pelos 

seis dias de estudo, como a seguir vai ser explicado. 

Para facilitar a leitura e a análise destes dados será num primeiro momento 

apresentados os dados tendo em conta cada dia de estudo. Será também 

feita uma análise tendo em conta a altura do dia, que no caso deste estudo 

optou-se por cinco alturas do dia distintas: 

• M – Manhã (Altura do dia compreendida entre as 8h e as 12h) 

• HA – Hora de almoço (Altura do dia compreendida entre as 12h e as 

14h) 

• T – Tarde (Altura do dia compreendida entre as 14h e as 19h) 

• HJ – Hora de jantar (Altura do dia compreendida entre as 19h e as 21h) 

• N – Noite (Altura do dia compreendida entre as 21h e as 00h) 

 



 

 

 

  

 
 

 

114 

 

Estas fases do dia foram escolhidas tendo em conta os hábitos de rotina do 

participante do estudo, nomeadamente os períodos do dia em que assiste 

a conteúdos televisivos e também o seu horário habitual de almoço e 

jantar. 

Analisando os dados tendo em conta cada um dos dias do estudo 

constatou-se que não houve uma distribuição homogénea das interações, 

observando-se discrepâncias significativas quando se compara o número 

de interações diárias em diferentes dias do estudo, como será a seguir 

explicado. 

Durante o primeiro dia de estudo houve um número de interações bastante 

elevado relativamente aos outros dias de estudo. Houve um total de 153 

interações que correspondem a aproximadamente 43,71% do total das 

interações feitas durante todo o teste. Este número pode ser explicado pelo 

facto de o participante do estudo estar entusiasmado e em processo de 

aprendizagem sobre a interface, o que levou a um número atípico de 

interações neste primeiro dia de estudo relativamente aos restantes. Este 

número elevado pode também ser explicado pelas interações dos restantes 

elementos do agregado familiar. 

Durante o segundo dia de estudo houve, igualmente, um número elevado 

de interações, sendo que, ainda assim, menor que o primeiro dia de 

estudo. Houve um total de 91 interações, correspondendo a 26% do 

número total de interações feitas durante o teste. 

A partir do terceiro dia de estudo houve uma normalização do número de 

interações, observando-se uma distribuição bem mais homogéneas nestes 

últimos quatro dias do estudo, Estes números podem ser explicados pelo 

facto de o participante já estar familiarizado com o funcionamento da 

interface, fazendo interações com a mesma apenas quando deseja 

efetivamente mudar de canal ou ligar e desligar a sua TV, tal como faria 

com o seu telecomando convencional. Assim observou-se que no terceiro 

dia houve um total de 28 interações que correspondem a 8% do número 

total de interações, no quarto dia houve 24 interações, correspondendo a 

6,86% do total das interações. No penúltimo dia houve 23 interações que 

correspondem a aproximadamente 6,57% do total das interações. Este foi 

o dia com menos interações, sendo que por margem relativamente curta. 

No sexto e último dia de estudo houve um total de 31 interações, que 

correspondem a aproximadamente 8,86% do total de interações. 

Para facilitar a compreensão destes dados, foi adicionado o histograma 

seguinte (Figura 44) em que estão demonstradas as interações por cada 

dia de teste, onde é possível observar um elevado número de interações 
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nos dois primeiros dias do teste e uma posterior normalização do número 

de interações nos restantes quatro dias de teste.  

 

 

Figura 45  - Interações por cada dia de teste 

 

Analisando os dados tento em consideração as cinco alturas do dia 

referidas anteriormente é possível concluir que existe uma grande 

heterogeneidade no número de interações durante estes períodos distintos 

do dia, como será explicado de seguida.  

Antes de se iniciar a análise de cada um dos períodos diários importa 

referir que no primeiro dia de estudo apenas houve alterações a partir do 

período da tarde (T), período no qual se iniciou o teste. 

Começando então a análise no período da manhã (M) compreendido entre 

as 8h30 e as 12 horas, pode-se verificar pelos dados recolhidos que é a 

segunda altura do dia em que o participante assiste a menos TV, e por 

consequência efetuou menos interações com a interface. No total foram 

registadas dezoito interações neste período do dia, correspondendo a 

aproximadamente 5,14% do total de interações. 

No que diz respeito à hora de almoço (HA), compreendida entre as 12 e as 

14 hora, pode-se afirmar que é o período do dia com menos interações 

registadas com a interface, apenas 3, que correspondem a 

aproximadamente 0,86% do total de interações. Isto deve-se ao facto de o 

participante não ter o hábito de assistir a conteúdos televisivos neste 

período do dia. 
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Em contraste com a hora de almoço o período da tarde (T) compreendido 

entre as 14 e as 19 horas é o período com mais interações do participante 

com a interface com um total de duzentas e nove que corresponde a 

aproximadamente 59,71% do total das interações, ou seja, mais de metade 

das interações foram realizadas neste período do dia. Um dos fatores que 

contribuiu para este elevado número de interações neste período 

específico do dia foi o facto de numa fase inicial do teste, que se iniciou às 

16h46 do primeiro dia de teste houve um elevado número de interações, 

cerca de cento e oito, que se deveu ao facto de que o participante estar 

ainda num processo de habituação à interface. É importante referir que 

apesar de ser o período do dia estabelecido pelo investigador com um 

intervalo temporário maior, com cerca de cinco horas, este facto não 

interfere diretamente com o elevado número de interações registadas neste 

período, já que, como se pode verificar pelos dados recolhidos (presentes 

na parte final deste trabalho correspondente aos anexos) o participante só 

tem o hábito de assistir TV a partir das dezoito horas da tarde, ou seja num 

intervalo de tempo reduzido de uma hora. 

Analisando o período do dia referente à hora de jantar (HJ) compreendida 

entre as 19 e as 21 horas contabilizam-se no total cinquenta interações, 

que correspondem a aproximadamente 14,29% do total de interações feitas 

durante o teste. 

Por último, analisando o período da noite (N), compreendido entre as 21 e 

as 24 horas, pode-se concluir que é o segundo período do dia com mais 

interações feitas, com um total de setenta, que correspondem a 20% do 

total das interações feital pelo participante durante o teste. 

Em suma conclui-se que há uma grande heterogeneidade na distribuição 

das interações pelos diferentes períodos do dia. Observa-se que não há 

nenhum padrão relativamente aos hábitos de visionamento de TV por parte 

do participante.  

Por forma a demonstrar o que foi referido anteriormente de uma forma mais 

sucinta é a seguir apresentado um histograma de frequências (Figura 45) 

onde é possível observar a grande disparidade já discutida anteriormente 

no número de interações entre os diferentes períodos diários. 
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Figura 46 - Interações em cada período do dia 

 

Por forma a demonstrar o que foi referido anteriormente de uma forma mais 

sistemática, é apresentada a seguir, uma tabela (Tabela 5) síntese que 

apresenta o número de interações registadas tendo em conta o dia de teste 

e também o período do dia correspondente. 

Tabela 5 - Número de interações 

 

M HA T HJ N Total

Dia 1 0 0 128 12 13 153

Dia 2 2 0 48 7 34 91

Dia 3 4 0 18 5 1 28

Dia 4 0 0 0 10 14 24

Dia 5 10 1 8 0 4 23

Dia 6 2 2 7 16 4 31

Total 18 3 209 50 70 350  
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Recorrendo a um heat map (mapa de calor) (Figura 46) é possível 

observar a mesma heterogeneidade discutida anteriormente. O gráfico a 

seguir representado apresenta diferentes todos, cada um representativo 

de um intervalo de intervenções, onde quanto mais escuro é o tom mais 

interações o participante do estudo realizou, num período do dia 

específico e em cada um dos dias do estudo. 

 

M HA T HJ N 0 interações

Dia 1 Entre 0 e 10 interações

Dia 2 Entre 10 e 20 interações

Dia 3 Entre 20 e 30 interações

Dia 4 Mais de 30 interações

Dia 5

Dia 6  

Figura 47 - Heat map (mapa de calor) 

 

     Análise de interações por canal 

Quando analisados os dados tendo em conta os canais verifica-se uma 

relativa homogeneidade. Esta análise é relativa ao número de vezes que o 

participante sintonizou o canal desejado, voltando a face correspondente 

ao mesmo voltada para cima e não ao tempo total que assistiu a esse 

mesmo canal. Isto quer dizer que mesmo se observando um maior número 

de sintonizações para um determinado canal este não é necessariamente o 

canal assistido durante mais tempo. 

Importa referir também que estas interações são apenas relativas à 

interface alvo de estudo, não havendo dados sobre a utilização do 

telecomando para o desempenho das mesmas tarefas. 

Analisando então o número de interações por cada canal sintonizado 

contabilizam-se sessenta e duas sintonizações para o canal RTP1, 

cinquenta e quatro para o canal RTP2, sessenta e cinco para o canal SIC, 

sessenta e quatro para o canal TVI e sessenta e uma para o canal SIC 

Notícias. Observou-se igualmente que por quarenta e quatro ocasiões o 

participante utilizou a interface para ligar ou desligar a sua TV. 

No histograma de frequências seguinte (Figura 47) estão demonstradas de 

uma forma mais sistemática as interações por canal explicadas 

anteriormente. É possível verificar a homogeneidade já referida.  
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Figura 48 - Interações por canal 
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5.4.2 Dados qualitativos 

A seguir são apresentadas as respostas a cada uma das perguntas que 

compunham a entrevista pós teste. 

 

1. Quantas vezes acha que muda de canal num dia? Desse número 

quantas vezes usou o cubo e/ou o telecomando? 

O participante referiu que não tem noção das vezes que utilizou o cubo 

para mudar de canal, referindo apenas que o utilizava sempre que podia, 

excetuando-se os casos em que queria sintonizar um canal não 

representado nas faces do cubo. Esta resposta foi bastante positiva no 

contexto do estudo uma vez que revela que houve uma adaptação à 

interface. Contudo também expõe uma das limitações da interface que é a 

limitação no número de canais. 

 

2. Viu mais, menos ou o mesmo tempo de TV? 

O participante referiu que viu o mesmo tempo de TV como sempre. Esta 

resposta revela que, como era desejável, o indivíduo não se desinibiu de 

ver televisão com a introdução de uma nova interface no seu processo de 

interação com a TV, ou seja, a introdução desta tecnologia não modificou 

os hábitos do participante. 

 

3. Em que períodos do dia utilizou a interface? 

O participante referiu que via mais televisão ao fim da tarde, à noite e por 

vezes de manhã. Esta resposta vai ao encontro dos dados quantitativos 

discutidos anteriormente, que mostram que estas foram as fases do dia 

onde havia mais interações com a interface. 

 

4 Que ações desempenhou com a interface? (Apenas mudou de canal 

ou também utilizou para ligar desligar?) 

O participante referiu que usava o cubo tanto para mudar os canis que 

eram possíveis como para ligar e desligar a televisão. Esta resposta vai ao 

encontro da resposta à primeira pergunta, ou seja, houve uma habituação 

`interface que substitui o comando nas interações possíveis. 
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5. Quanto tempo demorou a realizar as ações desejadas? (comparar 

com a utilização do comando convencional) 

O participante referiu que depois de estar habituado à interface era rápido 

mudar de canal, tal como no telecomando, admitindo que no início perdia 

algum tempo a procurar a face desejada. Esta resposta é satisfatória para 

o contexto do estudo, mostrando que depois de algum tempo de 

habituação a interface é rápida e intuitiva. 

 

6. Cometeu muitos “erros” na utilização da interface? Que erros? 

Sentiu-se frustrado? 

O participante admitiu que ocorreram erros, nomeadamente o facto de 

algumas vezes quando queria, por exemplo, sintonizar a televisão na TVI, 

que corresponde à face com o número quatro, a televisão mudava para o 

canal quarenta e dois. Quando questionado se este erro ocorreu muitas 

vezes o participante respondeu que apenas se lembra de ter ocorrido 

talvez duas vezes. Este problema está associado a uma possível falha na 

conexão entre a interface e a TV, e, apesar de ter ocorrido muito poucas 

vezes quando se compara com o número total de interações, é 

fundamental resolver este tipo de problemas por forma a otimizar ainda 

mais a experiência de utilização da interface alvo de estudo. 

7. Sentiu mais ou menos dificuldades relativamente ao comando? 

Porquê? 

O participante respondeu de forma direta a esta pergunta dizendo que não 

sentiu dificuldades e que era fácil interagir com a interface. Esta resposta é 

bastante positiva no contexto do estudo em causa pois releva uma grande 

adaptação deste participante com a interface em estudo. 

 

8. Alguma vez olhou para a face do cubo para saber em que canal é 

que a TV estava? 

Esta pergunta tinha o intuito de perceber se neste teste a interface foi 

percebida como um sistema de entrada e saída de informação e ser um 

sistema ábaco, ou seja, é tanto de controlo como de representação já que 

nas faces está representado o canal desejado. Contudo o participante 

responde que não se recorda bem se olhava ou não para a face que estava 

voltada para cima por forma a perceber em que canal estava, admitindo 

apenas que talvez tivesse olhado algumas vezes. Esta resposta não 
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permite tirar conclusões relativas à utilidade do cubo quanto à 

representação de informação. 

 

9. Outros membros usaram o cubo? 

Esta pergunta ajudou a perceber se a interface despertou interesse nos 

restantes membros do agregado familiar. Pela resposta do participante 

conclui-se que sim, já que a esposa e o genro utilizavam a interface várias 

vezes. Percebeu-se também que a interface despertou interesse nos netos 

(com idades inferiores a cinco anos de idade) já que estes quiseram 

interagir com a mesma. Este aspeto é importante porque permite constatar 

que o artefacto comunica a ideia de que é “publico”. 

 

10. Que comentários acerca do cubo outros membros da casa 

fizeram? 

O participante respondeu que os elementos do agregado familiar gostaram 

de experimentar a interface. Foi ainda referido que pessoas não 

pertencentes ao agregado familiar demonstraram curiosidade na interface, 

sendo que algumas pediam para experimentar o cubo. Esta resposta foi 

bastante positiva para o contexto do estudo já que revelou que pessoas de 

diferentes faixas etárias demonstraram curiosidade sobre a interface e 

fizeram comentários positivos acerca da mesma. 

11. Que melhorias gostava de ver implementadas na interface? 

(tamanho, material, funcionalidades) 

O participante não referiu melhorias para além do que foi referido 

anteriormente, ou seja, as limitações que estão relacionadas com o limite 

de faces do cubo.  

 

12. Considera a interface uma alternativa direta ao comando ou um 

complemento ao mesmo? 

Nesta questão pretendia-se perceber se o cubo poderia ser utilizado sem o 

auxílio do comando, ou seja, ser uma alternativa e não um complemento ao 

mesmo. Pela resposta dada pelo participante é possível concluir que neste 

caso específico e em casos porventura semelhantes o cubo apresenta-se 

como um complemento, muito por causa das limitações quanto ao número 

de canais que é possível sintonizar, sendo necessário recorrer ao 
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telecomando para sintonizar canais associados a algarismos maiores que 

cinco. 

 

13. Considera que esta interface ajuda a interação dos utilizadores 

com a TV? 

Esta pergunta tinha o intuito de saber uma opinião geral por parte do 

participante relativamente à interface em estudo. O participante referiu que 

esta é uma interface que se pode revelar útil, principalmente para as 

pessoas mais velhas.  

 

Pelas repostas obtidas pode-se concluir que o participante teve uma boa 

adaptação à interface o que permitiu haver uma interação natural entre 

este e a sua TV, com o recurso à interface desenvolvida. Assim de uma 

forma geral obtiveram-se resultados bastante positivos relativos à utilização 

da interface. Entre os aspetos positivos mais importantes está o facto de 

que houve uma boa adaptação à interface. Outro aspeto positivo foi o 

reconhecimento por parte do participante na grande utilidade da interface, 

principalmente para o público a que se destina, o público sénior. 
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5.5 Discussão dos resultados 

 

Analisando os dados recolhidos no teste UX não se observam padrões 

claros nos hábitos de visionamento de televisão por parte do participante. 

Após cruzamento de dados entre o teste UX, a entrevista pós teste e a 

entrevista exploratória ao participante numa fase anterior da investigação 

pode-se concluir que este facto deve-se à rotina e aos hábitos de 

visionamento de conteúdos televisivos por parte do indivíduo. 

Os hábitos e rotinas do participante referidas anteriormente 

impossibilitaram também uma maior recolha de dados em determinadas 

fases do dia, nomeadamente o período da manhã e principalmente à hora 

de almoço, que apresentam um número de interações relativamente baixo 

quando comparados com outros períodos do dia.  

Outro fator que interferiu com a recolha de dados, mais concretamente com 

os hábitos de visionamento de TV por parte do participante, é o facto de 

este dispor de outas televisões noutras divisões da sua habitação, 

nomeadamente na sala e no quarto. Contudo importa salientar que é na 

cozinha onde vê televisão durante grande parte do seu tempo. 

Por último é também importante referir o facto de o participante ter 

disponível e visionar uma grelha de canais relativamente alargada. Como já 

foi referido, como o cubo apenas apresenta cinco faces disponíveis para a 

mudança de canal, isso leva a que as restantes mudanças de canal 

realizadas pelo participante durante o teste, com o recurso ao 

telecomando, não estejam contabilizadas nesta investigação. 

Numa perspetiva global tanto os dados quantitativos recolhidos no teste, 

tanto os dados qualitativos recolhidos na entrevista que o procedeu, 

demonstraram que se podem retirar ilações bastante positivas quanto à 

interação entre o participante e a TV com a utilização da interface 

desenvolvida. 

O principal dado a reter foi o facto de o participante ter tido uma interação 

com o artefacto bastante regular, como se percebe quer pelos dados 

quantitativos onde é possível observar um grande número de interações 

nos períodos diários em que o participante tem por hábito assistir televisão, 

quer pelos dados qualitativos em que este referiu que utilizava todos os 

recursos da interface sempre que possível. 

Estes dados tornam-se ainda mais positivos no contexto deste estudo 

quando se tem em conta a resistência que muitas vezes os utilizadores 

demonstram na utilização de novas tecnologias no seu dia-a-dia, 
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principalmente quando essa introdução é feita no quotidiano de pessoas 

com idades mais avançadas, tal como foi discutido no primeiro subcapítulo 

do enquadramento teórico. 

Tendo isto em consideração é seguro afirmar que o estudo levado a cabo 

no contexto deste trabalho foi um sucesso, já que a introdução do artefacto 

tecnológico alvo de estudo no ambiente doméstico em causa foi feita de 

forma natural, tendo apresentado resultados positivos no que diz respeito à 

sua utilização em contexto doméstico. 

Todavia, por forma a melhorar ainda mais a sua experiência de utilização, é 

recomendável ponderar melhorias nesta interface. Estas melhorias podem 

ser feitas quer no seu hardware, mais concretamente numa maior 

autonomia de utilização e num aumento das suas funcionalidades, quer a 

nível de software para uma ainda melhor conexão à TV, aspetos que se 

observaram ter margem para melhorias durante o teste de usabilidade.   
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Capítulo 6 - Conclusão 
 

 

Neste último capítulo são apresentadas as conclusões gerais da 

investigação realizada. 

Num primeiro momento, na secção comentários finais, será feita uma 

análise comparativa entre as fases de investigação e os objetivos 

estipulados previamente estipulados, para numa fase posterior responder 

às perguntas de investigação previamente formuladas. 

Na secção problemas e limitações do estudo serão abordados problemas e 

limitações que de alguma forma interferiram ou limitaram os resultados 

obtidos. 

Por fim são apresentadas as perspetivas de trabalho futuro que o 

investigador acha pertinentes e que forma sendo reconhecidas no decorrer 

da investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
 

 

128 

 

6.1 Comentários finais 
 

Esta secção tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a 

investigação levada a cabo e os objetivos que se pretendiam atingir com a 

mesma. 

A primeira fase da investigação resultou no enquadramento teórico. Esta 

etapa teve o intuito de investigar os conceitos teóricos e operatórios, e os 

principais paradigmas tecnológicos que o tema da investigação suscita. Foi 

também objetivo, realizar o levantamento do estado da arte da tecnologia e 

investigação sobre o tema, nomeadamente o projeto POTI/SIX bem como 

outros de vários grupos de investigação ou mesmo presentes no mercado 

por forma a perceber que tecnologias estão disponíveis e quais aquelas 

que estão a ser utilizadas para implementar uma melhor interação do 

público sénior com a TV. Apesar de não estar diretamente enquadrada com 

os objetivos propostos, esta fase da investigação foi igualmente importante, 

por forma a adquirir conhecimento sobre a tecnologia disponível e a ser 

utilizada durante as fases seguintes da investigação.  

A segunda fase da investigação resultou no estudo empírico, que foi 

elaborado por forma a cumprir com o primeiro objetivo da investigação, 

compreender as potencialidades da interação dos TUI na mediação 

tecnológica dos seniores com a TV. 

Este estudo consistiu na realização de catorze entrevistas exploratórias, 

por forma a recolher informação pertinente sobre os hábitos de interação 

dos seniores com a TV e assim perceber se uma solução tecnológica, 

como o artefacto desenvolvido, era bem aceite por esse grupo social. 

 

O segundo objetivo da investigação consistia na implementação de 

melhorias tecnológicas e de design no protótipo funcional SIX. 

Por forma a atingir este objetivo era fundamental conhecer o artefacto SIX, 

para isso foi estudado a artefacto, nomeadamente a sua tecnologia e os 

resultados dos testes de usabilidade feitos ao mesmo. 

Após ter uma perceção exata do protótipo foi concebido, desenhado e 

levado a cabo o estudo empírico, abordado anteriormente. 

Após a análise a toda a informação recolhida foram implementadas 

melhorias sugeridas pelos entrevistados. Procedeu-se então ao fabrico de 

uma interface que tinha por base o artefacto SIX mas com as melhorias 

sugeridas. 
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Por fim o terceiro e último objetivo da investigação era desenvolver um 

teste em contexto doméstico do protótipo funcional fabricado. 

Por forma a cumprir esse objetivo foi feito um teste etnográfico com o 

objetivo de testar aspetos de usabilidade e UX em contexto doméstico e 

uma entrevista pós teste onde se recolheram dados quantitativos e 

qualitativos que foram posteriormente analisados e debatidos. 

O teste realizado foi fundamental não só para aferir as potencialidades da 

interface, mas também para identificar melhorias a ter em conta para um 

contínuo aperfeiçoamento da interface, por forma a melhorar a sua 

experiência de utilização. 

Todo este processo acima descrito foi importante por forma a chegar às 

respostas às perguntas de investigação levantadas no início do trabalho, 

respostas essas que serão apresentadas da secção seguinte.  
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6.2 Resposta à pergunta de investigação 

 

No início da investigação foi elaborada a seguinte pergunta de 

investigação: 

Quais as potencialidades das Tangible User Interfaces na interação 

tecnológica dos seniores com a TV no ambiente doméstico e em 

autonomia?  

Por forma a responder a esta pergunta de investigação, o investigador 

ultrapassou várias etapas com características e objetivos distintos, mas 

que, apesar disso, tinham um objetivo global comum, perceber as 

potencialidades das Tangible User Interfaces na interação autónoma, e em 

ambiente doméstico, dos seniores com a TV. 

O enquadramento teórico, apesar de resultar de uma investigação teórica, 

permitiu adquirir conhecimentos sobre os principais paradigmas 

tecnológicos que o tema da investigação suscita. Esta pesquisa teórica 

também permitiu realizar o levantamento do estado da arte da tecnologia e 

investigação sobre o tema, nomeadamente perceber que produtos finais 

estão disponíveis no mercado, e que projetos de investigação existem com 

o intuito de descobrir potencialidades nas interfaces tangíveis. 

As entrevistas exploratórias, permitiram aferir hábitos de interação dos 

seniores com a TV. Numa fase posterior foram apresentados e debatidos 

os resultados recolhidos a uma amostra não representativa deste grupo 

social. Apesar de não permitirem retirar conclusões para toda a população, 

estas entrevistas permitiram, ainda assim, compreender melhor os hábitos 

deste grupo demográfico na sua relação com a TV. Para além disso, esta 

fase da investigação foi muito importante para as fases seguintes, já que, 

não só permitiu a recolha de dados importantes para o fabrico da interface 

alvo de teste, mas também permitiu a seleção do candidato para o estudo 

de caso de natureza etnográfica. 

Após o fabrico do cubo foi então, levado a cabo o estudo UX em contexto 

doméstico com um utilizador final desta interface. 

As conclusões geradas a partir deste estudo ajudaram a perceber que este 

tipo de tecnologia pode tem muita potencialidade para ser aceite por este 

grupo demográfico, ou seja os seniores estarão dispostos a utilizar este 

tipo de interfaces na sua interação com a TV.  



 

 

 

  

 
 

 

131 

 

Apesar de ser um único teste, os resultados obtidos no mesmo foram 

bastante positivos, o que permitem concluir que a interface utilizada no 

teste pode ser uma tecnologia adaptada aos seniores na sua interação com 

a TV. 

   

 

6.3 Problemas e dificuldades na investigação 

 
Ao longo da investigação foram várias as dificuldades encontradas pelo 

investigador. 

A primeiro dificuldade está relacionada com a necessidade de encontrar 

participantes que cumprissem os requisitos previamente estabelecidos para 

a realização das entrevistas exploratórias. Eram pretendidos participantes 

com mais de setenta anos e com hábitos de interação com a TV. Apesar 

das dificuldades foram levadas a cabo um total de catorze entrevistas 

exploratórias, sendo que o número pretendido era quinze. Apesar desta 

dificuldade foi possível recolher dados em quantidades e qualidades 

pretendidos pelo investigador. 

A segunda dificuldade deu-se no decorrer do processo de impressão 3D da 

interface. Os equipamentos disponibilizados foram, em algumas ocasiões, 

o motivo de impressões imperfeitas, tendo sido necessário recorrer a 

softwares de impressão alternativos, por forma a alterar os parâmetros de 

impressão e assim conseguir resultados . 

A terceira dificuldade está relacionada com a necessidade de conectar a 

interface desenvolvida no decorrer da investigação à TV do participante em 

estudo. Apesar de se ter conseguido a conexão desejada houve um difícil 

processo de resolver esta situação, sendo que, como discutido, houve 

ligeiros problemas de conexão. Contudo, importa referir que esta 

dificuldade não limitou a recolha de dados. 
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6.4 Limitações do estudo 

 

Apesar do estudo levado a cabo ter cumprido com os seus objetivos, 

existem limitações no mesmo que impossibilitaram gerar melhores 

conclusões sobre o assunto discutido. 

Uma dessas limitações foi a impossibilidade de realizar mais entrevistas 

exploratórias, que iriam permitir recolher mais informações sobre os hábitos 

dos seniores na sua interação com a TV. O facto de a amostra utilizada ser 

reduzida e ter sido escolhida por conveniência não permite ter uma 

amostra representativa da população nacional, por exemplo. Contudo, para 

que fossem feitas entrevistas em número suficiente para que essa amostra 

fosse representativa, seriam necessários recursos de tempo, humanos, e 

outros que o investigador e a restante equipa de investigação não tinham. 

Outra limitação do estudo foi o facto de só ter sido possível realizar um 

estudo caso. Seria benéfico realizar mais estudos deste género a mais 

famílias com outras características, a pessoas seniores sem autonomia na 

utilização do telecomando, ou a outros grupos sociais com necessidades 

especiais.   
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6.5 Perspetivas de trabalho futuro  

 

Existem várias perspetivas de trabalho futuro, quer no que diz respeito à 

interface desenvolvida quer no desenvolvimento de novas interfaces. 

No que diz respeito à investigação do hábitos de interação dos seniores 

com a TV seria benéfico levar a cabo entrevistas exploratórias em locais 

diferentes, como por exemplo em meio urbano, por forma a recolher 

informações sobre os hábitos de interação de pessoas diferentes que 

vivem em contextos diferentes.  

Seria oportuno a realização de mais testes de usabilidade em contexto 

doméstico por forma a identificar ainda mais melhorias para além das já 

discutidas, por forma a permitir uma melhoria contínua na interface.  

Seria igualmente oportuno adicionar mais funcionalidades à interface como 

permitir aumentar e diminuir o volume da TV e adicionar uma 

funcionalidade que permitisse notificar o utilizador quando for necessário 

recarregar a bateria da mesma. Uma outra melhoria estrutural que poderia 

ser implementada era a concentração de todo o hardware e software 

dentro do cubo, permitindo assim que não fosse necessária a utilização da 

box que resultaria numa simplificação da interface. 

No que diz respeito ao desenvolvimento de novas interfaces seria útil 

estudar outros grupos socias como crianças ou pessoas portadoras de 

limitações motoras ou cognitivas e adaptar a interface existente a esses 

grupos por forma a melhor a sua experiência de interação com a TV. 

Por fim seria oportuno, após todo o aperfeiçoamento da interface, 

desenvolver uma estratégia de produto adequada e com uma estratégia de 

marketing consolidada por forma a disponibilizar o produto no mercado. 
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Anexos 

 

 

 

 

Anexo I – Entrevitsa exploratória 

Anexo II – Código Fonte 

Anexo III – Entrevista pós Teste 
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Anexo I 

Guião Entrevista Exploratória 
As entrevistas serão levadas a cabo num local escolhido pelo entrevistado por 

forma a que este se sinta à vontade a responder. Será assinado um acordo para a 

utilização dos dados recolhidos para fins académicos. O áudio da entrevista será 

gravado e serão tiradas fotos à TV e ao telecomando dos entrevistados. 

Recolha de dados dos entrevistados: 

➢ Nome.  

➢ Idade:  

➢ Sexo:  

➢ Escolaridade:  

➢ Local de residência:  

➢ Com quem vive:  

➢ Descrição da habitação – Nº de televisões a funcionar e em que divisões:  

 

Objetivos da entrevista: 

1.  Conhecer alguns hábitos de interação dos entrevistados com a televisão, 

nomeadamente o tempo que o entrevistado passa a ver televisão, se interage 

com esta de forma ativa ou passiva e onde vê televisão. 

P1: Quantas horas por dia vê televisão?  

P2: Costuma estar em frente ao televisor ou vai desempenhando outras 

tarefas do dia a dia enquanto vê os seus programas?  

P3: Costuma ter a televisão ligada mesmo não estando a assistir a nenhum 

programa?  

P4: Deixa a TV ligada como forma de companhia?  

P5: Vai ligando e desligando a TV para assistir certos e determinados 

programas?  

P6: Em que divisão vê mais televisão?  

P7: Costuma ver televisão noutros locais que não a sua casa? (casa de 

familiares, cafés)  

 

2.  Descobrir que conteúdos programáticos os entrevistados consomem. 

P1: Que tipos de programas assiste na televisão?  

 P2: A quantos canais diferentes assiste televisão? Tem apenas os canais 

TDT?  

P3: Quais os canais que assiste?  
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3. Aferir o grau de autonomia na interação dos entrevistados com a televisão. 

 P1: Precisa de alguém para controlar a TV?   

 P2: Consegue ligar/desligar, mudar de canal, aumentar/diminuir volume?  

 P3: Que pessoas o/a ajudam a desempenhar essas tarefas?  

 P4: Já alguma vez não conseguiu assistir a algum programa?  

 

4. Saber se o entrevistado utiliza diferentes tecnologias no seu quotidiano. 

 P1: Que tecnologias usa no seu dia-a-dia?  

 

5. Aferir que melhorias na sua interação com a TV os entrevistados recomendam, 

quer sejam melhorias nos telecomandos (aumento do espaçamento e tamanho 

das teclas), quer uma implementação de novas tecnologias alternativas 

(comandos de voz, gestos). 

P1: Como gostava que fosse o seu telecomando? Que melhorias queria?  

 P2: Como gostava de mudar de canal e fazer outras interações com a TV? 

(gestos, controlo por voz) 

P3: Acha que a tecnologia pode ajudar a ver TV mais facilmente?  

 

Apresentação do cubo ao entrevistado: Saber a opinião do entrevistado sobre: 

➢ Tamanho: 

➢ Cor: « 

➢ Material:  

➢ Peso:  

➢ Informação apresentada (logo, números): 

➢ Grau de utilidade:  
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Anexo II 

 

 

#include <Wire.h> 

//RTC 

#include "DS3231.h" 

#include <RCSwitch.h> 

//SD card 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

// IR TV 

#include <IRremote.h> 

 

// SD card 

//-------------------------------------------------- 

byte Year; 

byte Month; 

byte Date; 

byte DoW; 

byte Hour; 

byte Minute; 

byte Second; 

 

File myFile; 

const int chipSelect = 4; 
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//RTC 

//-------------------------------------------------- 

RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); 

DS3231 Clock;  

bool Century=false; 

bool h12; 

bool PM; 

byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits; 

bool ADy, A12h, Apm; 

 

//IRremote 

//-------------------------------------------------- 

IRsend irsend; 

 

void setup() { 

 

  // RTCLOCK 

  Wire.begin(); 

 

 //acertar relógio 

/* 

  Clock.setYear(19); 

  Clock.setMonth(10); 

  Clock.setDate(13); 

  Clock.setDoW(0); //0 = domingo 

  Clock.setHour(16); 

  Clock.setMinute(52); 

  Clock.setSecond(0); 

*/ 
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  Serial.begin(115200);//115200 é valor real é o dobro (?!) 

  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2 

  pinMode(13, OUTPUT); 

   

  //SD 

  // setup for the SD card 

  Serial.println(F("Initializing SD card...")); 

 

  if(!SD.begin(chipSelect)) { 

    Serial.println(F("initialization failed!")); 

    return; 

  } 

  Serial.println(F("initialization done.")); 

     

  //open file 

  myFile=SD.open("DATA.txt", FILE_WRITE); 

  if (myFile) { 

    Serial.println(F("File opened ok")); 

    // print the headings for our data 

    myFile.println("--- RESET ---"); 

    logaDataHora(); 

    myFile.println("-------------"); 

    myFile.close(); 

  } 

 

  pinMode(3, OUTPUT); 

  pinMode(10,OUTPUT); 
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  for(int i=0;i<3;i++){ 

  digitalWrite(10,HIGH);delay(200); 

  digitalWrite(10,LOW);delay(200); 

  } 

} 

 

void loop() { 

 

// SERIAL 

  if (Serial.available()>0){ 

    int r=Serial.read(); 

    if (r>='1' && r<='6'){ 

      telecomando(r-48); 

    }     

  } 

 

  // RF  

  if (mySwitch.available()) { 

    int value = mySwitch.getReceivedValue(); 

    if (value == 0) { 

      Serial.print(F("RF: Unknown encoding")); 

    } else { 

      Serial.print(F("RF: Received ")); 

      Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() ); 

      Serial.print(" / "); 

      Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() ); 

      Serial.print(F("bit ")); 

      Serial.print(F("Protocol: ")); 
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Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() ); 

    } 

    mySwitch.resetAvailable(); 

 

    if (value>=1 && value<=6){ 

        telecomando(value); 

    }    

  } 

} 

 

void telecomando(int canal){ 

  Serial.print(F("telecomando "));Serial.println(canal); 

  /* 

    0x20DF8877="Key 1" 

    0x20DF48B7="Key 2" 

    0x20DFC837="Key 3" 

    0x20DF28D7="Key 4" 

    0x20DFA857="Key 5" 

    0x20DF6897="Key 6" 

    0x20DFE817="Key 7" 

    0x20DF18E7="Key 8" 

    0x20DF9867="Key 9" 

    0x20DF08F7="Key 0" 

    0x20DF10EF="ON/OFF" 

    0x20DFD728="Standby" 

    0x20DF23DC="Power on" 

   */ 
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  digitalWrite(10, HIGH); 

  int dl=50; 

  switch (canal){ 

    case 1: 

          enviaIR(0x20DF8877,2,dl); 

          break; 

    case 2: 

          enviaIR(0x20DF48B7,2,dl); 

          break; 

    case 3: 

          enviaIR(0x20DFC837,2,dl); 

          break; 

    case 4: 

          enviaIR(0x20DF28D7,2,dl); 

          break;  

    case 5: 

          enviaIR(0x20DFA857,2,dl); 

          break; 

    case 6: 

          enviaIR(0x20DF10EF,2,dl); 

          delay(100); 

          enviaIR(0x20DFD728,2,dl); 

           

          break; 

  } 

  logaNoCartao(canal); 

  delay(200); 

  digitalWrite(10, LOW); 
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} 

void enviaIR(unsigned long codigo, int vezes, int dlay){ 

  for (int i=0;i<vezes;i++){ 

    irsend.sendNEC(codigo, 32); 

    delay(dlay); 

  } 

} 

 

void logaNoCartao(int canal){ 

    myFile = SD.open("DATA.txt", FILE_WRITE); 

    if (myFile) { 

      myFile.print("ch "); 

      myFile.print(canal); 

      myFile.print(" : "); 

      logaDataHora(); 

    } 

    myFile.close(); 

    delay(100); 

} 

 

void logaDataHora(){ 

      myFile.print(Clock.getYear(), DEC); 

      myFile.print("-"); 

      myFile.print(Clock.getMonth(Century), DEC); 

      myFile.print("-"); 

      myFile.print(Clock.getDate(), DEC); 

      myFile.print(" "); 

      myFile.print(Clock.getHour(h12, PM), DEC); //24-hr 
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 myFile.print(":"); 

      myFile.print(Clock.getMinute(), DEC); 

      myFile.print(":"); 

      myFile.println(Clock.getSecond(), DEC); 

} 
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Anexo III 

Entrevista pós teste de usabilidade 
Localidade: Arouca 

Divisão da casa: cozinha 

Idade do participante: 70 anos 

Duração do teste: 6 dias 

 

Perguntas aos participantes 
 

1. Quantas vezes acha que muda de canal num dia? Desse número quantas vezes 

usou o cubo e/ou o telecomando? 

Não consigo saber quantas vezes mudei de canal, mas sempre que podia 

mudava com o cubo, apenas utilizava o comando quando queria mudar para um 

canal maior que cinco. 

2. Viu mais, menos ou o mesmo tempo de TV? 

Vi o mesmo tempo. 

3. Em que períodos do dia utilizou a interface? 

Mais ao fim da tarde e à noite. Às vezes de manhã também.  

4 Que ações desempenhou com a interface? (Apenas mudou de canal ou também 

utilizou para ligar desligar?) 

Fazia tudo com o cubo, o que podia fazer. Mudava de canal e desligava e ligava a 

televisão. 

5. Quanto tempo demorou a realizar as ações desejadas? (comparar com a 

utilização do comando convencional) 

Era quase a mesma coisa. Depois quando estava habituado era rápido. Como no 

comando. Só no início é que tinha de procurar a face que queria. 

6. Cometeu muitos “erros” na utilização da interface? Que erros? Sentiu-se 

frustrado? 

Aconteceu algumas vezes. Às vezes apareciam dois números, por exemplo queria mudar 

para o quatro e mudava para o quarenta e dois. Aconteceu isso umas 2 vezes talvez. Mas 

depois virava outra vez o quatro para cima e mudava para a TVI. 
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7. Sentiu mais ou menos dificuldades relativamente ao comando? Porquê? 
Não senti dificuldades. Foi fácil. 
 
8. Alguma vez olhou para a face do cubo para saber em que canal é que a TV estava? 
Não me recordo se olhava para o cubo para ver o canal ou não. Mas se calhar olhei 
algumas vezes. 
 
9. Outros membros usaram o cubo? 
Sim, a minha esposa usou também. E o meu genro. Os meus netos pensavam que 
era um brinquedo e quiseram experimentar e eu deixei, mas só utilizaram uma vez 
porque podiam partir. 
 
10. Que comentários acerca do cubo outros membros da casa fizeram? 
As pessoas da casa usaram e gostaram. As outras pessoas que viram o cubo 
perguntaram todas a sua funcionalidade e eu ia explicando. Algumas pediram para 
experimentar. 
 
11. Que melhorias gostava de ver implementadas na interface? (tamanho, material, 
funcionalidades) 
Não mudava nada. A única alteração que queria era que desse para mais canais, 
porque só dá para cinco. 
 
12. Considera a interface uma alternativa direta ao comando ou um complemento ao 
mesmo? 
Para mim foi um complemento porque precisava por vezes do comando. Não consigo 
responder se pode ser uma alternativa direta ao comando. Mas para uma pessoa que 
só vê poucos canais se calhar não precisava do comando. 
 
13. Considera que esta interface ajuda a interação dos utilizadores com a TV? 
Acho que sim. Para os mais velhos ajuda ainda mais. 

 


