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resumo 
 
 

As tecnologias digitais tornaram-se hoje meios facilitadores e de potenciação 
da informação e comunicação, encontrando nos dispositivos com ecrãs tácteis 
uma realidade que, embora ainda recente, apresenta já um impacto 
considerável na sociedade atual. 
 
As crianças estão entre os seus principais adeptos e utilizadores, e, também, 
por isso, no centro do debate sobre a sua utilização. Contudo, se grande parte 
desta discussão se tem limitado aos problemas relacionados com o seu uso 
excessivo (e até aditivo), a verdade é que estes suportes se mostram 
especialmente eficientes enquanto interfaces de comunicação para crianças 
com algum tipo de dificuldade.  
Centrando a investigação nas crianças com necessidades educativas 
especiais, cedo se identificou uma escassez de soluções dedicadas a 
crianças surdas, sendo esta uma realidade que se estende ao contexto de 
sala de aula, onde a grande maioria dos materiais utilizados são 
desenvolvidos pelos educadores, que, apesar de fazerem o seu melhor, 
apresentam naturais lacunas ao nível de formação específica em design ou 
comunicação visual, subaproveitando assim uma oportunidade única de 
tornar o seu processo de aprendizagem mais rápido, mais eficaz e mais 
recompensador. 
 
Na ausência do sentido da audição, a pedagogia de projecto, que sustenta o 
processo de ensino-aprendizagem destas crianças, apela aos outros sentidos 
– sobretudo a visão e o tacto – estimulando a experivivência para a aquisição 
dos conceitos. 
 
Foi este o contexto favorável que promoveu este trabalho de pesquisa, que, 
sustentado na bibliografia consultada e em sessões de observação no terreno, 
considerou as tecnologias digitais como uma oportunidade de enorme 
potencial na educação de crianças surdas ou com baixa audição. 
Assentando a investigação numa base projectual transversal, este trabalho 
procura afirmar o papel fundamental que o design assume no desenho destes 
produtos – numa abordagem holística e que atende às várias necessidades, 
agentes e constrangimentos, e que, face às idiossincrasias destas crianças, 
poderão resultar num claro incremento da sua literacia. 
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abstract 
 

Digital technologies have now become a means of facilitating and empowering 
information and communication, having on touch-screen devices a reality that, 
although still recent, already has a considerable impact in today's society. 
 
Children are among their main supporters and users, and therefore also at the 
center of the debate about their use. However, if much of this discussion has been 
limited to problems related to its excessive (and even addictive) use, the truth is 
that these supports are especially effective as communication interfaces for 
children with some kind of difficulty. 
Focusing research on children with special educational needs, the early 
identification of a shortage of solutions for deaf children denoted a reality that 
extends to the context of the classroom, where the great majority of materials used 
are developed by educators, who, despite their best, present natural gaps in 
specific training in design or visual communication, thus underutilizing a unique 
opportunity to make the learning process faster, more effective and more 
rewarding. 
 
In the absence of the sense of hearing, the pedagogy of the project, which 
supports the teaching-learning process of these children, appeals to other senses - 
above all vision and touch - stimulating the "experivience" for the acquisition of 
concepts. 
 
This was the favorable context that promoted this research work, which, based on 
the bibliography consulted and observation sessions on the ground, considered 
digital technologies as an opportunity of enormous potential in the education of 
deaf or low-hearing children. 
Based on research on a cross-sectional basis, this document seeks to affirm 
the fundamental role design plays in designing these products - in a holistic 
approach that addresses the various needs, agents and constraints, and which, 
given the idiosyncrasies of these children, may result in clear benefits 
increasing their literacy. 
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INTRODUÇÃO 

“Estamos condenados ao pensamento inseguro, a um 
pensamento crivado de buracos, um pensamento que 
não tem nenhum fundamento absoluto de certeza. 
Mas somos capazes de pensar, nestas condições 
dramáticas.” (Morin, 2008, p. 101) 

 

1. problema e problemática 

A surdez é, de forma linear, a falta do sentido da audição. 
Sabendo que a capacidade de comunicação é um dos elementos 
distintivos da condição humana, este complexo sistema constrói-
se com base em todos os sentidos. A falta de um deles provocará 
falhas e a necessidade de readaptação dos restantes. No caso 
específico da audição, as crianças surdas, privadas da comunicação 
oral, debater-se-ão com grandes dificuldades na compreensão, 
aquisição e assimilação de conceitos e, consequentemente, na 
construção de conhecimento.  

A acessibilidade para os utilizadores surdos, mesmo em plena era 
da web, é, ainda, uma questão a melhorar (Bottoni et al., 2012). 
Sendo um assunto pelo qual se tem interesse, o desenvolvimento 
de aplicações para crianças, e fazendo uma prospecção do 
mercado português, percebeu-se que os materiais desenhados 
para crianças surdas eram muito escassos. Na revisão bibliográfica 
realizada, no contacto com educadores de infância especializados 
em necessidades educativas especiais e na observação das crianças 
surdas em contexto real, identificou-se a necessidade de 
conceptualizar e produzir dispositivos digitais interactivos 
especificamente desenhados para estas crianças. É importante 
referir igualmente que, para além da quase inexistência de 
materiais, os que existem são essencialmente concebidos pelos 
educadores e raramente pensados de raiz para este público.  
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A metodologia aplicada em contexto de sala de aula, com estas 
crianças, é o trabalho de projecto — considerado uma abordagem 
pedagógica centrada em problemas e na sua resolução de forma 
prática. É, essencialmente, uma aprendizagem que promove a 
acção — aprender fazendo, experienciando —, motivando as 
crianças para questionar, resolver problemas e encontrar sentido 
para o mundo que as rodeia, desenvolvendo sempre a capacidade 
para continuar a aprender. Acredita-se que a literacia mediática é 
essencial na educação das crianças do século XXI. Embora estas 
estejam rodeadas por todo o tipo de artefactos digitais e estes 
sejam parte integrante do seu quotidiano, se não forem pensados 
e desenhados especificamente para um público não se consegue 
obter a eficácia pretendida. Assim, julgamos que há ainda um 
longo caminho a explorar, pouco rentabilizado, no que respeita ao 
design, tanto ao nível da utilização destes novos meios, como da 
criação de dispositivos/artefactos digitais especialmente dirigidos 
às crianças surdas. Este problema e o seu contexto denotam o 
sentido de oportunidade e pertinência da presente investigação.  

Sabendo que as crianças têm ritmos de comunicação-
aprendizagem-brincadeira desiguais, pretende-se privilegiar a 
diferença, permitindo comunicar-aprender-brincar na forma mais 
conveniente. Os dispositivos de apoio, concebidos para estas, 
deverão permitir à criança construir o seu próprio percurso de 
aprendizagem e de brincar, sendo também veículos de inclusão e 
integração da criança na construção do conhecimento. 
Assumindo que, com esta investigação, se pretende pensar o 
design para crianças surdas e que, à data do seu início, não 
existiam produtos portugueses desenhados em específico para 
este grupo, questiona-se: poderá o design participar no projecto 
de artefactos de mediação adequados a crianças surdas? 
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> da problemática 

Vivendo numa sociedade global, onde os artefactos digitais —
nomeadamente os dispositivos móveis —, fazem parte do 
quotidiano das crianças, estando presentes na educação, lazer, 
interacção social ou na saúde, a tecnologia interactiva tem vindo a 
desempenhar um papel importante na forma como os mais novos 
se relacionam com o ambiente físico, social e cultural. As 
tecnologias digitais criaram toda uma série de oportunidades e 
novas experiências para as crianças: a informação está disponível 
em poucos segundos; os jogos digitais podem ser usados em 
qualquer lugar (Druin et al., 2011); a própria actividade social pode 
ser organizada através de mensagens de texto ou nas redes sociais. 
No entanto, estas mudanças são inacessíveis a mais de metade das 
crianças do mundo. Por outro lado, em simultâneo, vive-se um 
momento em que os educadores, psicólogos e, até, médicos 
questionam a infância que se tornou demasiado digital, 
assinalando que as crianças brincam cada vez menos activamente 
e se encontram cada vez mais fechadas no interior de uma 
habitação ou da escola, com muito pouco contacto sensorial com 
o exterior.  

Segundo dados dos Censos 20011 em Portugal, existiam à data 
cerca de 85 mil pessoas com deficiências auditivas. Neste 
momento, julga-se que este número terá aumentado para perto 
dos 100 mil, representando cerca de 1% da população portuguesa. 
Deste universo, existem 30 mil surdos falantes nativos de língua 
gestual portuguesa. Por dia, nascem aproximadamente dois bebés 
surdos dos quais 90% são filhos de pais ouvintes que não possuem 
qualquer preparação para lidar com esta condição. Trata-se de 
famílias que experimentam a dificuldade de incluir as suas 
crianças na sociedade, tendo muito poucos meios à disposição, 
sendo que a comunicação é o principal desafio que se lhes coloca. 

! 
1 Ainda não existem dados mais actuais pelo que o número apresentado é estimado, com base nos 
dados recolhidos dos Censos 2001. 
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Passaram trinta anos desde o reconhecimento da Língua Gestual 
Portuguesa (LGP) enquanto expressão cultural e instrumento de 
acesso à educação2, e nove anos desde o decreto-lei nº 3 de 2008, 
de 7 de janeiro que “corporiza uma política educativa que visa 
criar condições para a igualdade de oportunidades no acesso ao 
currículo e no sucesso educativo, apostando no desenvolvimento 
linguístico-cognitivo, emocional e social das crianças surdas” (D. 
Almeida, Cabral, Filipe, & Morgado, 2009), criando escolas de 
referência para a educação bilingue de alunos surdos. Este 
momento marca uma mudança de paradigma educacional, 
facilitador da verdadeira inserção na vida social dos surdos (D. 
Almeida et al., 2009). Nesta rede de escolas3, pretende-se 
concentrar todos os meios humanos e materiais que possam dar 
uma resposta educativa completa e de qualidade, sendo aplicadas 
metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinares 
adequadas a estas crianças. No entanto, Portugal é, ainda, um país 
com insuficiente produção de artefactos e dispositivos de 
comunicação e ludicidade, tanto materiais como imateriais, que, 
sendo direccionados a todas as crianças, sejam passíveis de ser 
utilizados por crianças surdas. Segundo Bottoni “the way to ensure 
the social integration of the deaf community is to properly incorporate sign 
languages into the information and communication technology” (2012). 

Entende-se que as crianças surdas em Portugal são ainda excluídas 
desta nova visualidade e são impedidas de beneficiar destes 
dispositivos comunicacionais. A investigação relativa a crianças surdas, 
em Portugal, tem sido, até agora, desenvolvida noutras áreas que não o 
design4: tem incidido essencialmente acerca da sua forma de brincar, 
da sua inclusão em contexto escolar e da sua comunicação. Porém, no 

! 
2 A Língua Gestual Portuguesa foi reconhecida enquanto expressão cultural e instrumento de 
acesso à educação em 1997 na Constituição da República Portuguesa no Artigo 74º na alínea h). 

3 Neste momento, existem, em Portugal, 23 escolas de referência para a educação bilingue de 
alunos surdos. 

4  A investigaçãoo tem sido feita essencialmente nas áreas da educação, linguística, pedagogia e 
psicologia. 



 > 23   O design de narrativas tácteis para crianças surdas.  
Um guião para a construção de aplicações para crianças surdas dos 3 aos 6 anos. Miriam Reis 

 

que concerne a materiais desenvolvidos em específico para este grupo, 
não tem havido grandes desenvolvimentos. Verifica-se, contudo, que o 
produto dessa investigação parece não reverter a favor de um bem 
comum, pois não é inclusiva, ao falhar no que concerne à comunicação 
em artefactos e dispositivos de ludicidade. Neste sentido, o design 
poderá ter um papel fundamental, enquanto mediador da experiência 
da construção do conhecimento, de si próprio e do mundo. 

Existem alguns materiais (essencialmente, sites, dvd’s e livros com 
cd-rom) onde é incluída a língua gestual portuguesa, mas não 
parecem ter sido pensados e estruturados de raiz, com conteúdos 
que, realmente, vão ao encontro das necessidades destas crianças. 
São adaptações de materiais já existentes onde simplesmente se 
incluiu a tradução em LGP em que se percebe que nem o texto 
nem as ilustrações foram pensadas para crianças sem o domínio 
da língua oral/falada. O design inclusivo, em Portugal, tem 
actuado essencialmente na acessibilidade física, descurando, 
ainda, na sua maioria, a acessibilidade interactiva e a literacia 
mediática, especificamente, no que interessa a esta investigação, 
das crianças em geral e das crianças surdas em particular. 

A título exemplificativo, foi editado em Portugal, em 2005, um 
dvd de desenhos animados para crianças surdas, tendo sido o 
primeiro país do mundo a fazê-lo. Este foi, no entanto, um caso 
isolado e sem continuidade, levando a reforçar o sentido de 
oportunidade deste projecto. A partir deste lançamento, têm 
aparecido pontualmente outros dvd’s, livros e jogos, quase sem 
excepção, adaptados e não desenhados unicamente a pensar 
nestas crianças. 

No início de 2016, a Universidade Lusófona, em parceria com a 
Casa Pia e no âmbito de uma unidade curricular, começou a 
desenvolver um projecto de jogo pedagógico de apoio ao ensino 
para crianças surdas do 1º ciclo. Este projecto envolve um 
interface físico-lúdico e conteúdos digitais, sendo estas duas 
partes indissociáveis, para o jogo funcionar correctamente. 
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Ainda assim, as aplicações são escassas, em português e mesmo 
noutras línguas5; o que se encontra é pouco para as necessidades 
que se considera que devem ser tidas em conta. Afinal, as 
oportunidades deverão ser iguais para todos. 

Entende-se que estes dispositivos, denominados tecnologias de 
apoio6, poderiam ser um auxílio na interacção com o mundo 
exterior, servirem de impulsionadores para a aquisição de 
conceitos, serem potenciais meios de inclusão, mas não estão 
preparados, na sua grande maioria, para serem utilizados por 
todas as crianças sendo “as diferenças, quantitativas e qualitativas, 
entre as oportunidades de que dispõe uma criança ouvinte para 
aprender a ler e as que se ofereciam a uma criança surda são 
dolorosamente discrepantes” (N. L. Medeiros, Gianini, Gomes, & 
Batista, 2005).  

É, portanto, importante assegurar que todos possam usufruir das 
tecnologias em desenvolvimento, beneficiando das suas 
potencialidades, nomeadamente os surdos e todos aqueles que 
precisam de auxílio para comunicar — e dar uma resposta 
material adequada às especificidades destas crianças. 

 

  

! 
5 A apple itunes app store tem disponível desde agosto de 2011 a categoria “special education”, 
embora só esteja acessível através da loja americana, não sendo possível fazer download da maior 
parte das aplicações estando em Portugal. 

6 No decreto de lei nº3/2008, artigo 22º “Entende-se por tecnologias de apoio os dispositivos 
facilitadores que se destinam a melhorar a funcionalidade e a reduzir a incapacidade do aluno, 
tendo como impacte permitir o desempenho de actividades e a participação nos domínios da 
aprendizagem e da vida profissional e social.  
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2. motivações 

“O fato é que hoje relativamente poucas pessoas se 
dispõem a ler um livro. Em plena era da informação, 
o real conhecimento começa a cair em desuso. Por esse 
simples motivo, o mundo caminha célere para a 
ignorância(...) O conflito entre informações demais e 
conhecimento de menos é uma das condições 
paradoxais dos tempos em que vivemos. Está longe de 
ser o único. À medida que o mundo vai ficando mais 
complexo, parece que as pessoas se dispõem cada vez 
menos a tentar fazer sentido das coisas.” (Cardoso, 2014, 

p. 11)  

Esta investigação partiu de dois princípios assumidos: uma 
enorme vontade de trabalhar para crianças e, por ser designer, não 
poderia abdicar de fazer projecto. Outro dos pressupostos desta 
investigação era a determinação em fazer alguma coisa que 
pudesse ser verdadeiramente útil, que pudesse ser utilizado por 
alguém, e por todos também, e não fosse apenas mais um estudo 
inconsequente. E porque acredito que o trabalho tem que ser 
movido por paixões e sabendo que “um pobre tem de se submeter 
a esses ritos de passagem, espremendo uma ideia até à última gota 
e à milésima nota de rodapé” (O. T. Almeida, 1994, p. 56) teria, de 
alguma maneira, que incluir a ilustração. 

As ideias foram crescendo e, depois de algumas conversas com 
amigos e abandonando a intenção, demasiado abrangente, de 
trabalhar para crianças com problemas de comunicação — porque 
provavelmente me perderia em leituras em áreas que me 
entusiasmam, e teria dificuldade em encontrar um fio condutor 
—, foi, então, estabelecido contacto com crianças surdas numa 
faixa etária desafiante, bem como com as suas educadoras. As 
crianças surdas são um público muito exigente e não têm 
praticamente materiais, quer sejam pedagógicos, quer sejam 
lúdicos, desenvolvidos em específico para si. Neste processo, 
entendeu-se que a ilustração poderia ser um recurso de 
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excelência, funcionando como veículo de comunicação. O sentido 
do estudo que aqui se apresenta emerge deste contexto. 

Assim, consideramos que existe uma forte componente social no 
projecto que se propõe: antes de mais, por dotar o conhecimento 
científico de uma dimensão prática, útil e de uma aplicabilidade e 
usabilidade. Mas, também, por se pretender uma inclusividade 
que não se limita a admitir os excluídos, mas que valoriza o 
desígnio de abraçar as diferenças numa perspectiva de direitos 
iguais e para todos. E, ainda, por me colocar a mim, designer, 
perante o novo paradigma conceptual cuja produção é centrada no 
processo de interacção com as crianças — pensar em conjunto —, 
em vez de pensar e produzir para elas. 
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3. hipótese 

As crianças aprendem brincando e a experienciação7 através dos 
novos media é potenciadora da construção da sua autonomia, 
identidade e conhecimento. O dispositivo a projectar funcionará, 
aqui, como um meio integrador e facilitador da formação da 
pessoa como um todo. A harmonização entre o contexto escola-
casa, bem como a possibilidade de adequar o ritmo de 
aprendizagem a cada criança deverão ser privilegiados, 
valorizando a metodologia utilizada em sala de aula e pensando-a 
para uso também em meio familiar. Esta abordagem apela aos 
vários sentidos, fornecendo diversos estímulos e procurando uma 
percepção mais holística e integrada.  

Acredita-se que o design, na sua vocação de intérprete, mediador 
e produtor de artefactos potenciadores de sentidos, se afigura 
como a disciplina capaz de pensar e dar forma a novos materiais, 
atendendo às necessidades e idiossincrasias das crianças surdas. 

  

! 
7 O conhecimento adquirido através da prática, experimentação. 
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4. finalidade e objectivos 

Nesta investigação, elegeu-se como finalidade conceber um 
projecto e apresentar um protótipo baseado no conceito de 
enciclopédia viva; que se materialize numa aplicação interactiva 
para iPad desenhada de raiz para crianças surdas com idades 
compreendidas entre os 3 e os 6 anos; que as ajude na aquisição de 
conceitos, mas, também, pretendendo contribuir para o estudo 
do design inclusivo em Portugal. Ambiciona-se, igualmente, que 
esta aplicação opere no percurso experivivencial8 da construção de 
significados.  

Pretende-se, assim, fomentar e actuar na construção da literacia 
visual e mediática da criança surda pela ilustração, enquanto 
recurso do design, como um meio inclusivo.  

Espera-se como resultado desta investigação um guião, que 
integre um conjunto de princípios orientadores para o projecto de 
artefactos de mediação com e para crianças surdas. Este guião 
resultará do estudo empírico, da pesquisa bibliográfica, do 
contacto com as educadoras, da observação das crianças surdas 
em contextos reais e do próprio desenvolvimento do projecto. 

Para tal, estabelecem-se as seguintes etapas processuais: 
> compreender as especificidades das crianças surdas, 
particularmente no que respeita à comunicação e aquisição de 
conceitos; 

> compreender os desafios que estas crianças enfrentam no seu 
quotidiano; 

> compreender as potencialidades que as aplicações desenvolvidas 
para crianças têm, mais em específico para crianças surdas;  

! 
8 Vem de “experivivência” — que resulta da aglutinação de experiência com vivência — e é, tal 
como commumente usado por Lopes (2015) uma vivência mais prolongada da experiência, no 
sentido de acção, de prática, de conhecimento subjectivo, como hábito. 
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> identificar como estas crianças respondem aos desafios que 
enfrentam; 

> identificar como se processam os usos que estas crianças fazem 
dos meios tecnológicos; 

> especificar e prototipar uma história interactiva adaptada às 
especificidades das crianças surdas; 

> desenvolver uma aplicação interactiva com base nas questões 
analisadas; 

> validar preliminarmente a aplicação, quer com peritos, quer 
com crianças surdas. 

 

Estabelecem-se, ainda, os seguintes objectivos: 
> cooperar na construção de significado; 

> fomentar e actuar na construção da literacia visual e mediática 
da criança surda, dos 3 aos 6 anos; 

> contribuir para melhorar a literacia das crianças surdas; 

> estimular o imaginário da criança surda, dos 3 aos 6 anos; 

> promover o desenvolvimento da atitude, capacidade e 
competência comunicativa, criativa e lúdica; 

> promover a exploração lúdica da ilustração e do texto; 

> facilitar a comunicação entre as crianças surdas e os seus pais; 

> estimular uma ligação afectiva; 

> potenciar o uso da tecnologia pelas crianças surdas como meio 
fundamental de literacia e ludicidade; 

> potenciar a aquisição de conceitos, pela criança surda, através 
do design e da ilustração. 
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5. questões de investigação 

Delimitado o âmbito no qual se queria trabalhar nesta 
investigação, as perguntas advieram de um conjunto de factores 
no decurso do processo. Sem se conhecer a realidade, não se 
entendiam as necessidades das crianças surdas. É, assim, a partir 
do contacto com as crianças e com as educadoras, das entrevistas, 
da revisão bibliográfica, da observação da dinâmica do contexto 
real em jardim de infância, cruzados com a ideia inicial do 
projecto, que se questiona: 

> de que forma poderá uma aplicação ser desenhada a fim de 
melhorar o bem-estar das crianças, num contexto global, e como 
pode o design contribuir para a concepção destes artefactos? 

> de que forma o design interpreta os materiais desenvolvidos 
pelas educadoras? 

> que características e especificações deverá ter uma aplicação 
interactiva táctil para crianças surdas? 

> de que forma se pode transportar ou prolongar até casa a 
metodologia multissensorial aplicada em sala de aula?  

> poderá o design transcriar a metodologia analógica aplicada em 
sala de aula — pedagogia de projecto — com as crianças surdas, 
para uma narrativa táctil? 
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6. pressupostos metodológicos 

“(...) quem não é capaz de percorrer um caminho com 
todos os riscos que o caminho tem, então tem a 
metodologia científica! (...) um trabalho de 
investigação é sempre, em muitas dimensões, um salto 
no escuro em que as hipóteses depois se viram contra 
nós, aparecem ao virar de uma esquina com um 
facalhão e dão-nos cabo do trabalho!” Eduardo Corte 

Real (em conversa informal nas apresentações de defesa do 

projecto tese, 30 de novembro de 2011) 

A metodologia é, como refere Coutinho, “uma actividade que 
pressupõe algo que é investigado, uma intencionalidade de quem 
investiga e um conjunto de metodologias, métodos, e técnicas 
para que a investigação seja levada a cabo” (2011, p. 5). 

Esse conjunto, os métodos e as técnicas são detalhadas no 
capítulo 5 desta investigação.  

Partindo do pressuposto epistemológico subjectivista de que são 
as condições do sujeito que possibilitarão a obtenção do 
conhecimento e não a metodologia, o projecto, que aqui se 
apresenta, assenta nessa proposição. Porém, assumindo um 
paradigma interpretativo, a investigação desenvolve-se através de 
uma metodologia de base qualitativa, adoptando uma postura de 
investigação-acção orientada para a prática. Segundo Flick (como 
citado por C. P. Coutinho, 2011, p. 15), o paradigma interpretativo 
centra-se na construção de teorias que se adequem a 
problemas/situações muito específicas, pretendendo privilegiar a 
noção de “compreensão, significado e acção”. Assim, de forma a 
informar o projecto, aplicaram-se diversas técnicas, entrevistas, 
focus group, observação e testes, que favoreceram a indução, 
sistematização e emersão dos dados. 
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7. estrutura geral do documento 

A tese que se apresenta está organizada em duas partes, seguidas 
de anexos, que descrevemos em seguida. 

Este documento, com o título “O design de narrativas tácteis para 
crianças surdas. Um guião na construção de aplicações para 
crianças surdas entre os 3 e os 6 anos”, é precedido pelos 
agradecimentos, palavras-chave e resumos, em português e em 
inglês. Segue-se a introdução, na qual se descrevem o problema e 
a problemática, as motivações, a hipótese, a finalidade e 
objectivos, as questões de investigação, os pressupostos 
metodológicos e a organização do documento. 

Após a introdução, duas partes estruturam a tese.  

A parte 1 é dedicada à contextualização teórica, sendo esta 
composta por dois capítulos. No primeiro, trata-se o design de 
interacção para as crianças, abordando o conceito de infância e a 
sua evolução; a concepção da criança na actualidade; a perspectiva 
do design no século XX e o seu paradigma actual; as 
especificidades do design de interacção para as crianças e as 
aplicações interactivas para crianças. No segundo capítulo, 
aborda-se a questão da surdez; os obstáculos à comunicação com 
as crianças surdas e os aspectos da aquisição de conceitos pelas 
crianças surdas. 

A parte 2 deste documento, que inicia com o capítulo 3, é 
dedicada ao desenvolvimento do projecto. Assim, começa por 
tratar as interfaces tácteis; o potencial das novas tecnologias para 
a aquisição de conceitos pela criança surda; a narrativa e o 
brincar; os aspectos do design para as crianças surdas e o conceito 
de enciclopédia. 

No capítulo 4, faz-se um levantamento de alguns dos materiais 
desenvolvidos pelas educadoras; outros materiais existentes que 
podem ser usados por crianças surdas e bookapps para crianças 
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surdas. Em seguida, no capítulo 5, faz-se a apresentação e o 
desenvolvimento do projecto, elencando todos os assuntos 
relacionados com a metodologia utilizada. 

Por fim, no capítulo 6, apresenta-se o protótipo final; a proposta 
de guião para o design de aplicações para crianças surdas; as 
considerações finais; as limitações da proposta e os 
desenvolvimentos futuros. 

 

Importa, ainda, referir que o texto, por opção da autora, está 
escrito segundo os instrumentos ortográficos anteriores ao novo 
acordo. Na sua construção, optou-se por usar sempre, à excepção 
das motivações que são pessoais, a 3ª pessoa do singular. 

  



 34 <  

 

 

 

  



 > 35   O design de narrativas tácteis para crianças surdas.  
Um guião para a construção de aplicações para crianças surdas dos 3 aos 6 anos. Miriam Reis 

 

 

 

PARTE I  
> CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 
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“ 

“You can’t stop the future. You can’t rewind the past. 
The only way to learn the secret … is to press play.” 

Jay Asher (2007), Thirteen Reasons Why.  
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1.1. ser criança hoje 

“As crianças, esses seres estranhos dos quais nada se 
sabe, esses seres selvagens que não entendem a nossa 
língua.”  (Larrosa, 1998, p. 229) 

 

> da infância 
A infância, tal como hoje a reconhecemos, pode dizer-se, é um 
conceito moderno (Winick, 2012), “concebida através de uma 
evolução cultural e histórica” (Friedmann, Cypel, Rahmi, Cypel, 
& Muszkat, 2013, p. 37). 

Ellen Key, com o livro The Century of the Child publicado 
exactamente no dia 1 de janeiro de 1900, é uma figura central na 
configuração deste conceito. A sua convicção era de que o novo 
século (o século XX), seria um período de foco intenso em torno 
dos direitos, educação e bem-estar das crianças (Key, 1909). Ao 
longo dos anos, a ideia de infância foi sofrendo evoluções, tanto 
em termos jurídicos como culturais, como se pode ler em Kinchin 
& O’Connor (2012) no livro Century of the Child: Growing by Design, 
1900-2000. Fazendo uma retrospectiva histórica, várias e diferentes 
concepções informaram a atenção dada à criança, seja no âmbito da 
família, como nas instituições formalmente criadas para tal. 
Actualmente, o conceito de infância distancia-se qualitativamente 
daquele que orientou o trabalho nas primeiras instituições, tanto 
creches como pré-escolas, tendo a criança ganho um estatuto 
muito diferente do existente há poucos séculos. 

Indo um pouco atrás, e recorrendo à obra de Ariès (1986), até ao 
século XVI a noção de infância era praticamente inexistente. 
Ainda segundo Ariès, na sociedade medieval, numa época em que 
não existia ainda a escolarização, as crianças e os adultos não 
eram divididos territorialmente, nem por atividades em função da 
sua idade. A compreensão da infância não existia, ou melhor não 
era dada importância a essa fase da vida; então, os lugares e 
situações eram compartilhados por ambos independentemente de 
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serem domésticos, de trabalho ou de lazer (Nascimento, 
Brancher, & de Oliveira, 2008). No século XVII surge a primeira 
concepção real de infância, passando o adulto, lentamente, a 
preocupar-se com a criança, considerada um ser dependente e 
fraco o que levou, segundo Levin (como referido em Nascimento 
et al., 2008), a relacionar esta etapa da vida com a ideia de 
protecção. Nesta altura, a infância passou a ser sinónimo da 
primeira idade da vida, a idade com mais necessidade de cuidado, 
de atenção, tendo esta concepção perdurado até à actualidade. A 
criança era vista como um adulto em miniatura, as tarefas eram 
relativamente iguais para todas as idades, ou seja, nem havia a 
delimitação de estágios de desenvolvimento com as suas 
idiossincrasias, nem a percepção do que era a sua capacidade de 
interpretação, sendo um período entendido como de transição 
para a fase adulta. Neste contexto, as crianças mais 
desfavorecidas economicamente começavam a trabalhar muito 
cedo para ajudar a família, não existindo espaço para viverem a 
infância como uma etapa fundamental do seu desenvolvimento. 
Mais tarde, já no final do século XVIII essa visão acabou por se 
desvanecer nascendo outra em que a infância significava um 
momento que exigia cuidados e atenção para que a criança se 
tornasse um adulto honrado e socialmente capaz. O adulto tinha 
como função protegê-la de possíveis más influências e preservar a 
sua inocência. A criança, segundo esta visão, não era mais do que 
um ser em preparação, vivendo num estado de vir-a-ser, ou seja, 
era destituída de quaisquer direitos enquanto sujeito social 
(Pereira et al., 2012, p. 7).  

Passando por várias concepções, demorou cerca de três séculos 
para que as crianças fossem entendidas como um grupo 
diferenciado com necessidades, interesses e características 
próprias, ou seja, fossem consideradas crianças (Friedmann et al., 
2013). Também em Portugal, só a partir do século XIX 
(Nascimento et al., 2008, p. 49) é que começou a haver interesse 
por perceber as diferenças e as necessidades distintas que as 
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crianças têm; só a partir daqui o estudo da infância despertou 
alguma curiosidade.   

O século XX seria, assim, o século da criança (Kinchin & 
O'Connor, 2012). Porém, mesmo que ainda tenham passado 
poucos anos relativamente à mudança para o século XXI, já se 
percebem muitas alterações no perfil das crianças actuais. 

 

> a criança do século XXI 

No final do séc. XX, antecipando as mudanças que surgiriam e 
das quais não haveria regresso, Fass in (Applebome, 1998) refere 
que as coisas mudaram definitivamente e que é impossível voltar 
atrás, ou seja, recriar a infância tal qual ela era. Prossegue 
afirmando que o que se pode fazer é reconhecer as alterações que 
estão a acontecer e tirar o melhor partido disso. 

O conceito evoluiu no sentido do entendimento actual, de que 
toda a criança tem direito à infância, a vivê-la na sua plenitude, 
podendo ser construtora autónoma do seu conhecimento, activa 
na procura e construção da fantasia e criatividade, detentora de 
elevada capacidade cognitiva e de sociabilização; um ser capaz de 
escolher os seus caminhos e ritmo de desenvolvimento 
(Friedmann et al., 2013). 

Como referido em Pereira et al. (2012), actualmente, a perspectiva 
da educação infantil privilegia a formação integral da criança. A 
percepção que se tem da criança é a de que esta é um ser histórico 
e culturalmente contextualizado, cuja diversidade nas suas mais 
variadas formas — biológica, cultural ou cognitiva —, necessita de 
ser considerada como singular, pertencente a um sujeito com 
identidade própria e em processo de desenvolvimento em todas 
as suas dimensões — afectiva, social, cognitiva, psicológica, 
motora, lúdica ou expressiva (2012, p. 7).  
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As alterações que se reconhecem no comportamento e na 
personalidade das crianças actuais são reflexo do que também se 
passa ao nível tecnológico. Tem sido uma evolução muito rápida 
que tem repercussões a curto prazo, principalmente, nas gerações 
que vivenciam estas mudanças em tempo real. A tecnologia 
desempenhou, desde sempre, um papel fundamental tanto na 
transmissão de conhecimento como na ligação com o mundo. 
Como se pode ler em Druin & Hourcade (2005), as tecnologias 
actuais estão a moldar a maneira como as crianças vivem, 
aprendem e brincam. As crianças têm hoje dispositivos 
comunicacionais ao seu alcance como em nenhuma outra geração9 
existiam. Esta realidade faz com que, por exemplo, as brincadeiras 
iniciadas na escola possam ter continuidade em casa, ligando-se 
com os amigos através da internet; a televisão permite-lhes ter 
acesso a inúmeros conteúdos que já passaram, mas que, ainda 
assim, se encontram disponíveis, tem ligação com outras 
aplicações, facilita o acesso a redes sociais; uma panóplia de 
acções nunca antes experimentadas pelas gerações anteriores. 

A geração Z10, posterior aos Millenials11 e anterior à actual 
geração, é a primeira que não conhece a vida antes de existir a 
internet. O início desta geração é apontado para a segunda metade 
dos anos 90, altura em que a tecnologia estava em profundo e 
rápido desenvolvimento e, também em Portugal, já existia 
internet, estendendo-se até ao ano de 2009. Esta é também a 

! 
9 Embora haja diferentes definições para “geração” e mesmo a duração temporal não seja 
consensual, aqui assume-se a definição presente no Cambridge Dictionary que refere geração 
como “o grupo de todas as pessoas com a mesma idade aproximada dentro de uma sociedade ou 
família em particular” e “um período entre 25 a 30 anos em que as crianças crescem, se tornam 
adultas e têm os seus próprios filhos.”, in 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/generation 

10 também conhecida como M de multitasking ou C de connected, net generation, Ipad generation 
ou Igeneration, entre outras denominações sempre relacionadas com internet ou tecnologias de 
informação e comunicação. 

11 nascidos entre 1982 e 2004 e assim denominados pela proximidade da viragem para o novo 
milénio, coincidente com as gerações Y e Z. 
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primeira geração nomeada por Prensky (2001a) como digital 
natives — nativos digitais —, ou seja, aqueles que nativamente 
“falam” a linguagem das tecnologias de informação e comunicação 
(computadores, smartphones, jogos, tablets...). Já em 2001, Prensky 
(2001b) anunciava que as crianças, à data, sociabilizavam de uma 
forma muito distinta da dos seus pais e apresenta números que 
são avassaladores — mais de 10.000 horas a jogar videojogos; mais 
de 200.000 emails e mensagens enviadas e recebidas; mais de 
10.000 horas ao telemóvel; mais de 20.000 horas a ver televisão; 

figura 1 – esquema de evolução das 
gerações. 
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mais de 500.oo0 anúncios publicitários vistos e, no máximo, 
5.000 horas de leitura de livros, antes de terminarem o ensino 
secundário. Estas crianças, ainda antes de saberem ler e escrever, 
dominam a linguagem associada aos dispositivos móveis, 
incluindo os gestos que lhes são inerentes. Muitos pais de 
crianças pequenas, principalmente os considerados digital 
immigrants12 (Prensky, 2001a), sentem-se apreensivos em relação a 
esta realidade — crianças que estão inúmeras horas conectadas a 
dispositivos digitais —, porém são cada vez mais aqueles que 
reconhecem o potencial destas tecnologias no próprio 
desenvolvimento cognitivo das crianças. Como referido em Druin 
& Hourcade (2005), as tecnologias podem permitir uma 
multiplicidade de novas experiências significantes e apoiar as 
crianças na exploração do seu ambiente envolvente, de outras 
culturas, quase sem um limite espacial. Neste seguimento, as 
tecnologias estão a mudar o que significa para uma criança ler um 
livro, jogar um jogo ou ouvir música, por exemplo. Estas 
ferramentas inovadoras ajudam também a promover a 
comunicação, a colaboração, a narrativa e a criatividade entre 
crianças. 

Em 2010, em simultâneo com o aparecimento do iPad13 
(McCrindle, 2014) e também do Instagram — onde as fotografias 
são partilhadas instantânea e globalmente — e em que a palavra 
do ano foi “app”, surge a nova geração, a contemporânea, 
apelidada de Alpha. Estas crianças, os filhos dos Millennials, que 
actualmente têm no máximo oito anos, nasceram num mundo 
povoado de iPhones e numa altura em que a cada minuto, estima-
se, se faz upload de 100 horas de vídeos no YouTube. Educados por 
Millennials mais relaxados do que os seus pais e as gerações 

! 
12 A denominação digital immigrants surge pela primeira vez no artigo de Prensky de 2001, 
“Digital natives, digital immigrants”, quando se refere aos adultos que não nasceram numa época 
dominada por artefactos digitais, mas em que, algum momento da vida, tiveram que se adaptar a 
eles e que continuam a fazê-lo. 

13 Em abril de 2010, é lançado o primeiro iPad pela Apple. Desde aí, todos os anos são lançados 
novos modelos com cada vez mais funcionalidade e capacidade. 

figura 2 – Steve Jobs a apresentar o 1º iPad em 2010. Fonte: 
www.dailymail.co.uk 
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anteriores, e rodeados por brinquedos inteligentes, a geração 
Alpha está tão familiarizada com ecrãs tácteis que esperam que 
todos os produtos e conteúdos sejam interactivos, instantâneos e 
que estejam disponíveis em todos os lugares. Vivendo e crescendo 
nesta envolvência, estas crianças são, agora, muito mais 
influenciadas pela imagem e vídeo do que pelo texto e oralidade. 
O termo digital natives (Prensky, 2001a) adquiriu, com o 
lançamento do iPad, novos sentidos. Os iPhones já seriam uma 
tentação para as crianças da geração anterior, mas os ecrãs eram 
demasiado pequenos, para as suas pequenas mãos ainda pouco 
hábeis na motricidade fina, o que dificultava a precisão e a fácil 
navegação. Para além disto, refere Rosin (2013), o telefone é um 
objecto mais pessoal e os pais tendem a ser mais possessivos com 
este, escondendo-o e retirando-o do alcance das crianças. O iPad, 
por sua vez, surge grande, brilhante, apelativo a todos e, 
principalmente, a crianças ávidas de mexerem nestes artefactos, e, 
mais importante, é entendido como podendo ser partilhado pela 
família. Rosin acrescenta que os investigadores que estudam os 
media para crianças imediatamente reconheceram estas 
características como potenciadoras de uma mudança de 
paradigma (Rosin, 2013).  

Até há bem pouco tempo, as crianças pequenas eram ensinadas 
pelos pais a usar um rato de computador ou um comando de 
televisão e a percepção de que o movimento que faziam com a 
mão e o resultado que aparecia no ecrã estavam relacionados não 
era imediata. Com o iPad, isto tornou-se óbvio, até para as 
crianças mais pequenas, já que a interacção envolvida é uma 
metáfora daquilo que elas já faziam ao chocalhar um brinquedo e 
obter som, por exemplo, ou a derrubar uma torre de blocos, ou 
seja, a criança toca com o dedo e há uma resposta imediata. De 
repente, o seu próprio dedo pode “transformar-se” num pincel ou 
movimentar coisas no ecrã. Estas acções estão já tão assimiladas 
pelas crianças Alpha que se torna “menos mágico do que a 
intuição” (Rosin, 2013). Prosseguindo o seu raciocínio, Rosin 

figura 3 – um bebé, com cerca de 1 ano a usar um iPad. 
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(2013), referindo Jerome Bruner (1964, p. 2), alude ao conceito de 
enactive representation — que, traduzido à letra, quererá dizer 
‘representação dinâmica’, mencionado por outros autores 
também como ‘respostas motoras’ ou ‘representação activa’ —, 
comparando-a com a forma como as crianças interagem com estes 
dispositivos. Desde muito pequenas, estas crianças são capazes de 
classificar objectos, sem lhes atribuir uma palavra ou símbolo e 
fazem-no através de respostas motoras apropriadas, privilegiando 
a acção como forma de representação do real, apreendendo o 
mundo, sobretudo, através da manipulação de objectos. Assim, 
representar o mundo, principalmente para a faixa etária entre os 
0 e os 3 anos, significa tocar, manipular e deslocar, sendo as 
próprias crianças as orientadoras da acção. Rosin (2013) dá o 
exemplo da criança segurar um copo imaginário perto da boca 
para significar que tem sede, podendo afirmar-se que as suas mãos 
são uma extensão natural dos seus pensamentos. 

Thoman (2003) recuperou o termo screenagers, usado, pela 
primeira vez, por Rushkoff (1996) para se referir à geração 
existente na altura, os Z, seguindo-a Alves (2007) e Tapscott 
(2008). Em 2014, McCrindle (2014) retoma também esta 
designação, mas, desta vez, para se referir aos Alpha, tendo sido 
agora, igualmente, aceite e adoptada por vários autores tais como 
Mayoh (2014), Taylor (2015), Williams (2015), Mina (2016), 
Verheyen (2017), Stockwell (2017), entre outros. Nesta geração, as 
tecnologias que mais se destacam são os smartphones e os tablets 
que servem de entretenimento, mas também como potenciadores 
da aprendizagem. De assinalar que, em 2016, surgiu um 
documentário chamado Screenagers 
(https://www.screenagersmovie.com), realizado por Delaney 
Ruston, dedicado a esta nova geração que não consegue estar 
desconectada e longe de um ecrã. A realizadora debateu-se 
exactamente com este “problema” — melhor, paradigma — em 
casa, tendo decidido estudar e observar esta realidade.  figura 4 – cartaz do documentário Screenagers de 2016. 
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Assim, segundo McCrindle (2014), vive-se actualmente num 
mundo de ‘Screenagers’ onde estas crianças não só usam uma 
multiplicidade de ecrãs (smartphones, tablets, consolas...) como 
também fazem tudo em simultâneo (multitasking) e onde o vidro 
se tornou o novo meio para a disseminação de conteúdo que, ao 
contrário do papel, é um formato cinestésico/táctil, visual, 
interactivo, conectivo e portátil. Aliás, o vidro será o meio que 
eles melhor conhecerão e não os livros e o papel, como nas 
gerações anteriores. Este autor refere, ainda, que estas crianças 
são verdadeiramente a geração do milénio, nascidos e formados 
integralmente no século XXI e a primeira geração que, atingindo 
uma idade recorde, também conhecerá o século XXII. 
Acrescenta que esta geração já não pensará na tecnologia como 
uma ferramenta, mas como algo integrado naturalmente na sua 
vida desde o nascimento. Serão, também, a geração mais 
graduada, entram na escola mais cedo e saem mais tarde, 
continuando a ser aprendizes ao longo da vida, sendo isto 
potenciado pela facilidade de aprendizagem online. David Tuffley 
(como citado em Stockwell, 2017), por exemplo, afirma que esta 
geração será muito conhecedora, muito actualizada digitalmente, 
altamente competitiva e envolvidos na tecnologia. Carter (2016) 
também partilha desta opinião, afirmando que é a geração mais 
dotada materialmente e tecnologicamente alfabetizada até à data. 
Segundo Sterbenz (2015), os Alpha vão crescer com iPads na mão, 
nunca viverão sem um smartphone, e têm a capacidade de 
transferir um pensamento para uma plataforma online em 
segundos. Estas mudanças tecnológicas tornam-na a geração mais 
transformadora de sempre. Por ser o início desta geração, há, 
ainda, muita especulação acerca da evolução comportamental e 
repercussões no futuro. Porém, Schwabel (2014) anuncia uma 
série de predições para estas crianças, entre elas que serão a 
geração mais empreendedora; serão os mais experientes em 
tecnologia e não conhecerão um mundo sem redes sociais; farão 
maioritariamente compras online e terão muito menos contacto 
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humano do que as gerações anteriores; serão extremamente 
afectados e influenciados pelos seus pais, pertencentes às 
gerações Y e X, e considera que serão mais auto-suficientes, 
autónomos, melhor educados e preparados para grandes desafios. 

Por ser tão recente, é, ainda, estranho classificar esta geração 
como manipuladora de tendências. No entanto, como se pode ler 
em Carter (2016), já tem impacto no comportamento financeiro 
dos seus pais. Esta influência sempre existiu. Porém, parece que 
nunca houve uma relação tão obsessiva, intensa e limítrofe entre 
duas gerações como a de Millennials e Alphas. Seguindo a 
tendência da geração dos seus pais — os Millennials —, os Alpha 
são mais propensos a ser filhos únicos e, tendencialmente, 
crescerão mais egoístas e sempre à espera de gratificação 
instantânea. Por conseguinte, são também o único elemento nas 
vidas atarefadas dos pais que lhes conseguem captar a atenção, 
sendo as suas recomendações e solicitações consideradas 
confiáveis e alvo de resposta imediata. O mesmo autor refere que 
estas crianças, mesmo em tenra idade — dando o exemplo de 
Laerta, uma menina de 9 anos que tem 1 milhão de seguidores no 
Instagram —, são já influenciadores sociais, embora não o 
considere de todo surpreendente, sendo que esta geração é 
bombardeada com anúncios digitais, acrescentando que 81% dos 
pais com filhos desta idade confirmam que estes vêem vídeos ou 
jogam num dispositivo táctil diariamente. 

 

1.2. perspectivas do design actual 

Segundo Terzidis (2007), design, embora sendo completamente 
diferente, é frequentemente confundido com planear. Mas 
planear é traçar um plano para conseguir atingir determinado 
objectivo e o design é uma actividade conceptual que envolve a 
formulação de uma ideia que será expressa de forma visual ou 
através de uma acção. Pode, assim, dizer-se que design é 

figura 5 – uma das imagens de Laerta no Instagram, a 
promover uns óculos e que tem quase 13.000 likes. 
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conceptualização, imaginação e interpretação, enquanto que 
planear está relacionado com realização, organização e execução. 
Porque em vez de traçar um plano específico para a realização de 
determinada tarefa, design is a vague, ambiguous, and indefinite process 
of genesis, emergence, or formation of something to be executed, but whose 
starting point, origin, or process often are uncertain (2007, p. 69). É, 
também, frequentemente percebido como uma prática 
intensamente comercial e um modo significativo de produção 
cultural. No entanto, o design também desempenha um papel 
central na formação e na informação das ideias e 
comportamentos das pessoas e do seu ambiente (Frascara, 1997). 

 

> da etimologia e do conceito comum 

Recorrendo à etimologia da palavra, design deriva do prefixo de e 
do verbo latino signare que significa definir, descrever ou marcar. 
O prefixo de é usado não no sentido depreciativo de oposição ou 
inversão, mas no sentido construtivo de derivação, dedução ou 
inferência. Assim, neste contexto, continua Terzidis (2007), a 
palavra design está relacionada com derivação de algo que sugere a 
presença ou existência de um facto, condição ou qualidade. No 
entanto, é impossível atribuir uma definição única e monossémica 
ao conceito de design, como se pode perceber no Design 
Dictionary: perspectives on design terminology (Erlhoff & Marshall, 
2007). Este é um conceito polissémico que, de disciplina para 
disciplina, tem diferentes interpretações, sendo que a sua 
compreensão varia de acordo com o campo particular de acção. 
Na língua alemã, o design tem a ver principalmente com a criação 
da forma, enquanto que, em inglês, o termo é aplicado mais 
amplamente incluindo a concepção de um objecto, acção ou 
projecto. São pequenas nuances, mas assume-se que o sentido 
geral da palavra é semelhante na maioria das línguas e culturas, 
reflectindo características e tendências culturais específicas, 
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embora seja um conceito que se pode afirmar em constante 
mutação. 

 

> perspectiva do século XX 

O conceito de design no século XX parte do enfoque no objecto 
ou artefacto, considerado instrumento para melhorar a vida social 
e trazer ordem, razão e vitalidade expressiva à experiência 
quotidiana. Tinha uma enorme carga simbólica e era usado como 
expressão de uma visão pessoal, não só da pessoa que o adquiria, 
mas também do próprio designer que o conceptualizava, de 
sensibilidade estética e valores culturais. Esta era uma ideia 
partilhada, por exemplo, por Adolf Loos, Walter Gropius e Edgar 
Kaufmann, como se constata em Margolin e Buchanan (1995). O 
que, nesta altura, o designer fazia, de um modo geral, era 
projectar à distância, pressupondo que se conseguia colocar na 
pele do destinatário. Esta ideia atravessou os anos 60, 70 e 80, até 
que, no final dos 80, início dos 90, a ênfase mudou e o discurso 
passou a ser outro: os objectos mantêm-se importantes, como 
depositários simbólicos da experiência, porém, a atenção passa a 
ser cada vez mais focalizada nos contextos psicológicos, sociais e 
culturais que dão significado e valor não só aos produtos, mas 
também à disciplina e prática do design.  

 

> mudança de paradigma 

Segundo Anna Pohlmeyer (2012), no artigo Design for happiness, o 
design não se confina unicamente a problemas, riqueza material, 
produtos, frequência de afecto positivo, prazeres momentâneos, 
origem ou emoções positivas, mas encontra-se também ligado a 
possibilidades, riqueza psicológica, experiências, diversidade de 
experiências positivas, bem-estar subjectivo a longo prazo, 
símbolo, capacitação, apoio, compromisso, relações, significado 
ou realização. Na atualidade, o conceito de design é, então, muito 

figura 6 – esquema do artigo Design for happiness (Pohlmeyer 
2012).  
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mais abrangente, podendo ser entendido como um compromisso 
imensamente complexo, que tenta optimizar os aspectos 
psicológicos, sociais, culturais e ergonómicos da interacção das 
pessoas com o mundo projectado (Erlhoff & Marshall, 2007, p. 
107). Neste seguimento, o design terá que ter uma percepção 
inequívoca da realidade e das tendências explícitas ou latentes 
numa sociedade que pode ser entendida através da sua economia, 
ciência, cultura e dos seus desenvolvimentos técnicos. E, ainda na 
continuação desta ideia, não existe como uma disciplina 
exclusiva/isolada, mas antes actua como integrador de um 
conjunto de ideias académicas, económicas, ambientais, 
científicas e artísticas, bem como conhecimento e opiniões, com 
o processo quotidiano da experiência vivida nos artefactos, 
sistemas e processos das vidas construídas. É transdisciplinar, 
cruza fronteiras de disciplinas e coordena e transforma 
actividades na tentativa de sincronizar vários entendimentos de 
um projecto. Sob este ponto de vista, lê-se no Design dictionary, o 
design é, precisamente, o oposto da lógica académica tradicional 
que define uma disciplina. No manifesto The role of design in the 
21st century, o design é definido como “relacionado com 
atractividade, sensualidade, estética e funcionalidade, sobre 
pessoas reais e problemas reais, sobre indivíduos e os seus 
encontros com sistemas, sobre encorajar comportamentos e 
escolhas responsáveis, desafiar o nosso preconceito, sobre 
companheirismo e propriedade, uniformização de referência e 
diversidade cultural, sobre a expressão de identidades — para o 
indivíduo, para grupos de indivíduos, para entidades corporativas 
e para sociedades em geral; design é tudo sobre "pessoas, lucro e 
planeta"” (Grønbech & Valade-Amland, 2010, p. 4). Reforçando 
esta perspectiva, Dorst (2015) afirma que, hoje em dia, o conceito 
de design significa muitas coisas, mas que, acima de tudo, é um 
processo. Norman (2018) questiona o que é que as pessoas 
precisam presentemente. Responde que considera necessário um 
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design que afaste da aparência e que se foque nas actividades e 
necessidades humanas. 

Qualquer abordagem ao design contempla, na actualidade, a 
pessoa como entidade única, envolvida no processo, muitas vezes 
co-criando, privilegia a experiência que o utilizador terá com os 
objectos e os sentidos/significados que constrói a partir deles. 
Projectar, privilegiando a experiência, implica pôr as pessoas em 
primeiro lugar (Press & Cooper, 2003, p. 8). No entanto, 
pressupor, enquanto designer, que é possível colocar-se na pele, 
pensar e sentir, do outro, ou seja, aquele para o qual se está a 
projectar, em determinados contextos, é absolutamente falso, 
arrogante e, até mesmo, artificial. A ideia de envolver a pessoa no 
processo, co-criando, é, mesmo, incluí-la de uma forma concreta, 
como uma peça-chave na procura de possibilidades, geração de 
ideias e criação de respostas. É, assim, uma mudança de 
perspectiva da forma como o designer cria, que progride para a 
criação de hipóteses, abandonando a ideia única de resolução de 
problemas. 

Joana Quental14 avança, reutilizando o conceito recuperado por 
António Damásio em A estranha ordem das coisas (2017), que o 
futuro poderá ser baseado num design para a homeostasia15. Este 
será um design mais humanista, e de forma inerente, mais 
inclusivo, mais sensível, valorizando o bem-estar subjectivo e 
potenciando o florescimento humano. O objectivo deixa de ser 
aumentar a satisfação de vida, mas sim desenvolver o 
florescimento, ou seja, o funcionamento humano óptimo, 
harmonioso a todos os níveis, incrementando a capacitação 

! 
14 Em apresentação oral (não publicada), no dia 23 de janeiro de 2018, no encontro “Jumpthegap 
talk - Generating the design of the future“ organizada pela Roca Lisboa Gallery 
http://www.rocalisboagallery.com . 

15 Conceito da biologia que se refere a uma propriedade que determinados seres vivos têm de 
manter todas as suas funções e a constituição química dos seus tecidos em equilíbrio, mesmo 
apesar de todas as variações ambientais que possam ocorrer.  
homeostasia in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-
2018. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/homeostasia 
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individual. Desmet et al. (2013) defendem a ideia de um design 
positivo, o design para o bem-estar subjectivo, ou seja, um design 
que contribui para a felicidade do destinatário. A designação bem-
estar subjectivo refere-se à felicidade como um sentimento 
duradouro e global de apreciação da própria vida, que se vai 
construindo, em vez de um sentimento efémero (Desmet, 
Pohlmeyer, & Forlizzi, 2013). Baseando-se neste conceito, o 
design para o bem-estar subjectivo possui muito de homeostático, 
no sentido em que assenta na premissa de ajudar as pessoas a 
alcançar o equilíbrio, uma vida deleitosa e satisfatória, 
favorecendo o seu florescimento. Então, design positivo é 
também design para o bem-estar subjectivo que é também design 
para o florescimento humano que será, fundamentalmente, aquele 
que permite viver a vida em equilíbrio, em pleno e em todo o seu 
potencial, não só em proveito próprio, mas, igualmente, actuando 
para o melhor da sociedade. Então, o design é uma maneira de 
construir o que o nosso mundo poderá ser (Akama, 2008). 

“If the new millennium means anything at all, it is 
time for designers to take stock, to look at the world 
around them and ask themselves: of all the possible 
things I could do with my skills and knowledge, 
what is relevant and how can I make a positive 
difference? “ (Press & Cooper, 2003, p. 9) 

 

1.3. especificidades do design de interacção 
para crianças 

Projectar para crianças implica entender de forma clara o que 
estes utilizadores precisam e o que desejam. O utilizador, é 
sabido, deverá estar no centro do processo. No entanto, tal como 
referido no ponto anterior, a criança é hoje entendida como um 
sujeito com uma identidade e vontade próprias, num 
desenvolvimento e mudança contínuos.  
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O design de interação e de interfaces para crianças é um assunto 
que vem sendo abordado por vários autores (Dervan, Hall, & 
Knight, 2008; Druin, 1999; D. L. Gelman, 2014b; Hourcade, 
2008), nomeadamente na conferência anual Interaction Design and 
Children onde se publicam os principais projectos nesta área. A 
investigação em torno do design para crianças tem-se tornado 
mais profícua a partir do momento em que se tomou consciência 
de que estes seriam uns utilizadores bastante exigentes.  

As crianças da geração na qual este estudo incide, bem como as 
nascidas a partir de 2000, já nasceram com a maior parte das 
tecnologias que existem actualmente; nasceram numa altura em 
que o desenvolvimento tecnológico vive um momento de 
aceleração. Para estas, poderá afirmar-se: a tecnologia é uma 
extensão natural do seu corpo, conseguindo por intuição e de 
forma inata manipular artefactos digitais de interacção, como 
nenhuma outra geração, de forma tão global, conseguiu. É, 
portanto, urgente actualizar as várias estratégias de design de 
acordo com este novo paradigma. 

As mudanças na tecnologia são demasiado rápidas e repentinas. 
Assumindo que a literacia mediática é, nas sociedades actuais, 
uma das componentes fundamentais da literacia, afigurando-se 
essencial na educação das crianças de hoje, há, ainda, um longo 
caminho por explorar, nomeadamente pelos designers, de 
rentabilização da utilização destes novos meios e de criação de 
dispositivos especialmente dirigidos a estas. É, portanto, um 
desafio de interpretação para os designers que têm que se ir 
adaptando a este paradigma e acompanhando estas mudanças da 
melhor forma. Cabe-lhes, assim, perceber as diferenças que cada 
criança apresenta, em relação aos adultos, e desenvolver 
interfaces apropriadas e atractivas para este grupo, respeitando as 
suas especificidades e idiossincrasias, assegurando que todos 
possam usufruir das suas potencialidades. 

figura 7 – página de revista de informação da conferência IDC 
2018. Fonte: http://mags.acm.org 
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Esta geração está a tornar-se deveras experiente no uso da 
tecnologia, de maneira muito distinta das gerações anteriores, 
nomeadamente da dos seus pais. Segundo Debra L. Gelman 
(2014a), reiterando a opinião de Mark Prensky (2001a), estas 
crianças são digitalmente nativas, isto é, a tecnologia faz e fará 
sempre parte do seu dia-a-dia. A tecnologia é por elas usada como 
uma ferramenta de expressão, experimentação e comunicação, 
“(...) kids learn and communicate through play (...) as a designer for kids, 
you’re responsible for understanding that kids prefer to complete their 
tasks, such as learning, through play.” (D. L. Gelman, 2014a, p. 11). 
Pode-se daqui entender que o designer, ao projetar para crianças, 
deve observar e compreender a realidade a partir da perspectiva 
delas – o que não é fácil, tendo em conta que tentar pôr-se no 
papel de uma criança actual não é igual ao ser criança há 30 anos 
atrás, como se enuncia no ponto 1.1.. 

“If you make something for children, the first 
question you must ask yourself is, ‘What does the 
world look like to children?’ Their perception of the 
world is very different to that of grown-ups.” Anne 

Wood in (Bruckman, Bandlow, Dimond, & Forte, 2012) 

No entanto, se a criança for envolvida no processo de design, 
actuando na construção compartilhada de significados, julga-se, 
os produtos irão mais facilmente ao encontro das suas 
expectativas enquanto utilizadores (Melo, Baranauskas, & Soares, 
2008). Ainda que haja princípios de design que possam ser 
aplicados de forma semelhante para todos os utilizadores, quando 
se está a projectar para crianças, não se pode pensar neste grupo 
como sendo homogéneo. Alguns investigadores (Bruckman et al., 
2012; Bruckman, Bandlow, & Forte, 2008; D. L. Gelman, 2014a; 
Jensen & Skov, 2005; Kientz, Anthony, & Hiniker, 2018) indicam 
que muitos exemplos de software e outros artefactos desenhados 
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para crianças pequenas são pensados e projectados de acordo com 
as expectativas dos adultos acerca do que uma criança deve 
gostar. Druin (2002) definiu quatro papéis diferentes que as 
crianças podem desempenhar no processo de design que envolve 
novas tecnologias: user, tester, informant e design partner. Enquanto 
users, as crianças interagem com a tecnologia, não tendo impacto 
directo na sua resolução formal, excepto sob a forma de 
recomendações para projectos futuros. Este é, portanto, o papel 
menos interventivo. No papel de testers, pede-se às crianças que 
dêem feedback sobre a tecnologia em desenvolvimento, para que 
possa ser refinada antes de terminada. No entanto, o produto e os 
seus objectivos são determinados no início do projecto 
unicamente pelos seus designers intervenientes. Como informant, 
a criança desempenha um papel mais precoce e activo na 
determinação dos objectivos e características do produto, 
interagindo directamente com os designers, mas, em última 
análise, é o designer que decide sobre o que as crianças precisam 
ou desejam com base em observações, entrevistas ou outros 
métodos de colecta de dados. Por fim, como design partner, as 
crianças são vistas como participantes iguais no processo de 
design. Embora possam não ser capazes de contribuir para o 
desenvolvimento do produto de forma equivalente aos designers, 
a sua perícia e opinião são vistas como de igual importância à de 
outros colaboradores envolvidos. 

A mudança é rápida e constante. Num curto espaço temporal, 
uma criança de dois anos, por exemplo, tem um crescimento 
cognitivo, motor e técnico enorme e muito significativo o que, 
num adulto, já está mais ou menos estabilizado e é bastante mais 
lento. À medida que um bebé se vai desenvolvendo, até chegar à 
idade adulta, as capacidades tanto físicas como cognitivas vão 
aumentando com o tempo. Piaget (Piaget & Inhelder, 1979) foi 
uma figura essencial na análise da forma como evolui a cognição 
nas crianças e a estabelecer ideias facilmente perceptíveis acerca 
disso: demonstrou que as crianças, para além de ainda terem 

figura 8 - Os quatro papéis que as crianças podem ter no design 
de novas tecnologias. Fonte: (Druin, 2002) 
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pouco conhecimento e experiência, têm uma forma diferente de 
experimentar e compreender o mundo relativamente aos adultos. 
Para que a sua teoria fosse compreendida, dividiu o 
desenvolvimento infantil em quatro estágios, sendo eles: 
- sensório-motor (desde o nascimento até aos 2 anos); 
- pré-operatório (entre os 2 e os 7 anos); 
- operatório concreto (entre os 7 e os 11 anos); 
- operatório formal (dos 11 para a frente) (Bruckman et al., 2012) 

No entanto, é também reconhecido que todas a crianças se 
desenvolvem de forma diferente, tendo ritmos próprios, podendo 
diferir substancialmente deste quadro traçado por Piaget. As 
crianças dão saltos enormes no desenvolvimento de mês a mês, de 
ano para ano; as mais pequenas não têm as capacidades motoras 
das mais velhas e nem tão pouco as cognitivas. Mas, embora não 
se considere necessário um amplo conhecimento da psicologia 
cognitiva e desenvolvimento infantil, faz sentido entender os 
estágios de evolução e maturação cognitiva, antes de iniciar um 
projecto para crianças, perceber onde elas se situam nesse 
momento e que capacidades já terão ou não adquirido (D. L. 
Gelman, 2014a). Esta é, poderá afirmar-se, a diferença essencial do 
que é projectar para crianças e para adultos. Percebe-se, então, que 
há diversos factores a ter em conta, quando se projecta para 
crianças, mas, talvez o mais importante neste contexto, seja mesmo 
o desenvolvimento cognitivo de cada um. Segundo vários autores 
(Bruckman et al., 2008; 2012; Gibson, Maguire, & Campbell, 2016; 
Kientz et al., 2018), neste seguimento, faz todo o sentido pensar 
como desenhar para crianças de uma forma diferente do que é 
desenhar para adultos, evitando pensar que a criança é um adulto 
em miniatura, capaz de raciocínio dedutivo, pensamento abstracto 
e progressão lógica (D. L. Gelman, 2014a p. xiv). 
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Cada criança em cada faixa etária tem as suas especificidades, 
sendo este um aspecto base que o designer tem que privilegiar, 
quando projecta para este público. Na faixa etária desta 
investigação (entre os 3 anos e no máximo 7 anos), as crianças têm 
uma grande curiosidade acerca do mundo, perdem a concentração 
facilmente e têm uma imaginação sem limites (D. L. Gelman, 
2014a, p. 73). Ainda voltando a Piaget, no estágio que aqui interessa 
referir, o pré-operatório ou pré-operacional, as crianças ainda não 
entendem a lógica concreta e veem as coisas pelo seu próprio 
ponto de vista, mas é também nesta fase que se começam a 
exprimir de forma mais explícita e a usar a linguagem como uma 
ferramenta de comunicação; começam a associar as palavras a 
objectos físicos e a formar conceitos; começam a usar a 
representação e a brincadeira simbólica, mas sempre sob uma 
perspectiva egocêntrica, tendo dificuldade em perceber o ponto de 
vista das outras pessoas; ainda não conseguem pensar de forma 
abstracta, entendendo só as informações visuais explícitas; a sua 
atenção é breve e só memorizam uma coisa de cada vez; são 
normalmente pré-alfabetizadas o que significa que só algumas mais 
desenvolvidas são já capazes de ler (Bruckman et al., 2012) (D. L. 
Gelman, 2014a). Desenhar para estas crianças pode ser um grande 
desafio, já que tudo o que seria facilmente comunicado por escrito 
terá que ser substituído por ilustração, áudio, gráfico e vídeo. 

A título exemplificativo, considera-se a Sago mini sound box (figura 
10), desenhada pela Sago mini, uma excelente aplicação para a faixa 
etária em questão. Esta permite clicar em todas as partes do ecrã 
e, com esses toques, desencadear uma série de diferentes acções. 
Esta aplicação é facilmente usada por qualquer criança, sendo a 
interacção com esta bastante simples e com a vantagem acrescida 
de promover a sua exploração e descoberta de forma autónoma. 
Em cada toque, há feedback sonoro e recompensa visual, 
acrescentando-se o facto de poder ser universal, ou seja, ser usada 
por qualquer criança em qualquer parte do mundo, porque, para 
além de não ter texto e não requerer competências de leitura, os 

figura 9 – ilustração. Fonte: Pinterest. 
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sons e imagens utilizados também não requerem aprendizagem 
prévia, nem tão pouco têm nenhuma conotação cultural. Nesta 
aplicação, poderão observar-se a maior parte dos princípios 
orientadores para o design de interacção e interfaces que se 
consideram essenciais no desenho para crianças. 

 

Para além de autores que abordam o design de interacção para 
crianças de uma forma geral, tais como Bruckman (2012), Gelman 
(2014)16 e Tvedt (2016), por exemplo, não enunciando regras, mas 
referindo os principais assuntos relacionados —  o processo de 
design, métodos de pesquisa, os testes com crianças, entre outros 
—, há também aqueles que traçaram algumas orientações 
respeitantes ao design de produtos interactivos para este grupo, 

! 
16 Na verdade Debra Gelman, no seu livro “Design For Kids - Digital Products for Playing and 
Learning”, apresenta uma série de guidelines, as quais foram extremamente orientadoras para 
entender esta temática. No entanto, como são mais detalhadas e extensas, optou-se por a incluir 
no primeiro grupo.  

figura 10 - ecrã da aplicação 
‘Sago mini sound box’. 
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dos quais se destacam Wroblewski (2010), Ibarra (2011), Merwe 
(Merwe, 2012), Sesame Workshop (2012), Itzkovitch (2013), 
Hummingbird (2015), Gibson et al. (2016), Kientz et al. (2018) e, 
por fim, o Designing for Children Guide17 (2018). 

Wroblewski, no artigo Touch-based App Design for Toddlers (2010), 
destaca alguns problemas de design relacionados com o desenho 
de aplicações, que, embora sejam para toddlers18, podem aplicar-se 
também a esta investigação: 
- Splash screens try kid's patience; 
- GUI's not for kids; 
- Press and hold to tap; 
- Hold the encore. 

Ibarra, no artigo Designing Apps for Kids (2011), refere como 
principais orientações do design de interacção para crianças ou 
temáticas a pensar: 
- think big! think enormous!; 
- easy tasks; 
- challenge and reward;  
- educational or recreational?.  

! 
17 O Designing for Children Guide resultou do evento colaborativo Talkoot (expressão finlandesa 
para um encontro de pessoas com o sentido de juntas realizarem uma tarefa, muito parecido com 
um workshop) que aconteceu entre os dias 19 e 21 de janeiro de 2018, em Helsínquia. Um grupo 
de setenta profissionais de várias áreas — designers, pesquisadores, neurocientistas, psicólogos, 
psiquiatras, ciências da educação, especialistas em direitos das crianças, entre outras profissões 
— reuniram-se durante 48 horas a fim de criar um guia digital aberto e gratuito que integra os 
direitos das crianças no processo de design. O objetivo deste guia, ainda em evolução, é 
aperfeiçoar um novo padrão tanto para o design como para as empresas e direccionar o 
desenvolvimento para produtos e serviços que privilegiem a ética e o melhor para as crianças. 
Este evento sem fins lucrativos aconteceu da junção de designers finlandeses, algumas empresas 
e a Unicef. A Unicef tem promovido e defendido os direitos de todas as crianças e tem vindo a 
desenvolver ferramentas que ajudam a avaliar se políticas, processos e vários produtos respeitam 
os direitos das crianças. Especialistas na área do design perceberam que os projectos 
relacionados com design para crianças habitualmente iniciam sem ter conhecimento acerca dos 
factores tanto sociais como de desenvolvimento das crianças que devem ser tidos em 
consideração. Neste sentido, o objectivo era criar um guia de design gratuito que ajudasse 
qualquer designer ou empresa a produzir produtos e serviços melhores para as crianças, 
aprender a considerar os impactos que o design poderia ter e aprender sobre os métodos 
específicos de design ao trabalhar com crianças. Este guia está disponível em 
https://childrensdesignguide.org . 

18  crianças pequenas mais ou menos entre os 1 e os 3 anos de idade. 
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Merwe, numa das publicações mais citadas acerca deste assunto, 
A Dad's Plea To Developers Of iPad Apps For Children (2012), propõe 
quatro orientações essenciais para designers que trabalhem em 
apps para iPad para crianças, sendo elas: 
- Affordance Is King;  
- Pagination Is A Primary Action;  
- The Menu Is A Distant Secondary Action;  
- If You Try To Trick My Kid Into Buying Stuff, You’re Dead To Me. 

A Sesame Workshop, na publicação em forma de guia Best Practices: 
Designing Touch Tablet Experiences for Preschoolers (2012), dá pistas 
acerca de: 
- Creating the Best Interactive Design;  
- Most Intuitive Gestures;  
- Least Intuitive Gestures;  
- Screen Design for Any Platform;  
- Text on Screen for Any Platform;  
- Visual Layout;  
- Visual Design;  
- Audio Design;  
- Intentionality;  
- Other Design Notes;  
- Book Apps and ebooks. 

Itzkovitch, no artigo Designing Experiences for Young Kids (2013), 
aponta como prioridades: 
- A Childproof Navigational Interface; 
- Gestures for Young Kids; 
- Consider the Device. 

No Hummingbird (site de empresa), no artigo What to consider 
when designing iPad apps for children (2015), é referido que desenhar 
apps para iPad para crianças é extremamente difícil e que será 
necessário pensar em diversos factores, tais como: 
- Interactivity; 
- Gestures; 

figura 11 – missão da organização Sesame Workshop. 
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- Avoid splash screens; 
- Sneaky payment; 
- Avoid the accelerometer; 
- Design a child-friendly user interface. 

Gibson et al., no projecto GEL da BBC 
(https://www.bbc.co.uk/gel/) no artigo How to design for children 
(2016), elencam uma série de princípios que criam um 
entendimento (linguagem) comum, no sentido de conceber 
óptimas experiências digitais para crianças, sendo eles: 
- Rewarding Experience; 
- Moments of Surprise; 
- Challenge & Balance; 
- Delightful Interactions; 
- Natural Discovery; 
- Forgiving Design; 
- Animation with Personality; 
- Immersive Audio; 
- Consistently Captivating & Authentic. 

No recém-criado Designing for Children Guide, são apresentados 10 
princípios chave para projectar para crianças, envolvendo a ética e 
os direitos que lhes devem ser inerentes. Estes estão escritos 
como se fossem por crianças, segundo a perspectiva destas, como 
consumidoras reais, dirigindo-se a designers que desenham para 
elas. Dessa forma, pedem aos designers que considerem 
diferentes necessidades e cenários para o seu uso, sendo: 
- Everyone can play; 
- Give me control and offer support; 
- I have purpose so make my influence matter; 
- Offer me something safe; 
- Create space for play (including a choice to chill); 
- Encourage me to be active and play with others; 
- Give me room to explore and experiment; 
- Use communication I can relate to; 



 > 63   O design de narrativas tácteis para crianças surdas.  
Um guião para a construção de aplicações para crianças surdas dos 3 aos 6 anos. Miriam Reis 

 

- Make it flexible for me; 
- You don’t know me, so make sure you include me. 

Com base nestas orientações atrás referidas, estabeleceram-se, 
então, os princípios enunciados a seguir, que, embora possam ser 
utilizados no desenho de websites, jogos, ou outro tipo de 
interacção para crianças, estarão mais relacionados com o 
desenho de aplicações interactivas, sendo que será esse o foco 
desta investigação. Estas orientações não pretendem ser regras, 
mas sim indicações para quem estiver a iniciar um processo de 
design para e com crianças, e obviamente deverão ser sempre 
adaptadas e desenvolvidas em função de cada caso. 

 

1.3.1. navegação “à prova de criança” 

Podendo este tópico englobar todos os outros a seguir 
enunciados, decidiu-se destacá-lo e referir, aqui, aspectos mais 
relacionados com os botões e o toque. Nas aplicações pode ser 
importante desenhar um menu específico para os pais, em que só 
eles tenham acesso a alterar definições (figura 12). No entanto, a 
navegação pela interface, deverá ser “à prova de criança”, para 
prevenir que seleccionem ou toquem acidentalmente nesse menu. 

figura 12 – menu de entrada para os pais (canto superior 
esquerdo) na aplicação Toca Life town. 
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Este constrangimento pode ser facilmente resolvido, por 
exemplo, com o recurso ao duplo toque. Para os adultos, o duplo 
toque é uma interacção considerada já intuitiva, mas, para as 
crianças, não é. Elas esperam que só com um toque nalguma coisa 
aconteça algum tipo de feedback (Workshop, 2012, p. 7). Mas, 
mesmo que consigam aceder a esse menu, poderá usar-se um tipo 
de pergunta a que a criança não consiga responder (figura 13) e 
que, se assim for, seja fácil de sair e voltar ao sítio onde estava. 

Geralmente, recomenda-se que, ao desenhar para crianças 
pequenas, se evitem botões demasiado sensíveis; as crianças são 
curiosas e sempre ansiosas por explorar, habitualmente tendem a 
tocar e a clicar em tudo o que vêem no ecrã e encontram coisas 
que, por vezes, nem pelos adultos são notadas (Itzkovitch, 2012). 
A maior parte dos problemas de interacção com utilizadores 
infantis, acontece quando eles são obrigados a fazer alguma coisa 
que não lhes é natural, sendo que a não intencionalidade nos 
gestos, por vezes, faz com que estes desencadeiem acções que não 
pretendem. Por exemplo, acções como o gesto de folhear, um 
banner que não permite clicar ou um botão que não faz o que 
achavam que fazia, poderão ser frustrantes para utilizadores mais 
pequenos. Quando, a título de exemplo, uma criança segura um 
iPad com ambas as mãos, usualmente, os seus dedos tocam 
nalguma das extremidades do ecrã. Este manuseamento pode 
condicionar a acção seguinte, ou seja, ao clicar noutra parte do 
ecrã para activar alguma coisa a app poderá ignorar este toque. 
Isto acontece, porque o dispositivo interpreta a mão que segura e 
toca no ecrã como um longo toque e não executa a outra acção 
que a outra mão pretende desencadear. Há uma grande 
probabilidade de isto acontecer, ou seja, da criança de forma não 
intencional tocar no ecrã ao segurar o dispositivo ou 
simplesmente pôr as mãos em cima. Ao desenvolver aplicações 
para crianças, este tipo de gestos ganha uma importância maior e 
devem ser tidos em conta de forma a que o produto final funcione 
da forma correcta, sendo essencial ter atenção ao posicionamento 

figura 14 – crianças a segurar e a partilhar o iPad. Fonte: 
http://hummingbird.digital 

figura 13 - exemplo de entrada no menu para os pais na 
aplicação Toca Doctor.. 
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dos botões — mais afastados das extremidades do ecrã. Ainda 
neste tópico, salientamos que, segundo estudos desenvolvidos 
(Workshop, 2012, p. 11) e da observação feita de crianças inseridas 
nesta faixa etária, estas têm tendência para segurar o iPad com o 
ecrã na horizontal, sendo este um aspecto importante a ter em 
conta aquando o desenho. No contacto que se teve com diversas 
crianças das referidas idades, estas tiveram exactamente a mesma 
tendência — pegar no iPad na horizontal mesmo estando este 
desligado. Sendo assim, essa é também uma preocupação que 
deverá estar no centro do desenvolvimento de qualquer aplicação 
dedicada a crianças.  

 

1.3.2. feedback e recompensa  

As crianças têm a expectativa de ver os resultados das suas acções 
imediatamente (Chiasson & Gutwin, 2005). Se nada acontece 
quando interagem com uma app, estas têm a tendência de repetir 
a acção até que algo aconteça, podendo causar erros ou 
desencadear respostas que não são o que estavam à espera, como 
referido no ponto anterior. Mais, se não acontece nada quando a 
criança clica nalguma coisa, a tendência é desistir e dedicar-se a 
outra actividade. Se, para os adultos, o constante feedback pode 
tornar-se cansativo — apenas o valorizam quando pretendem 
saber se fizeram alguma coisa errada ou para confirmar que 
fizeram certo —, para as crianças, não é assim. Estas gostam de 
ser sempre recompensadas por tudo o que façam e criam a 
expectativa de que algo aconteça sempre, mesmo que não tenham 
tocado em nada (Gelman, 2014, p. 69), preferencialmente de 
forma divertida e inesperada.  

Na aplicação Endless Alphabet — desenhada pela Originator — 
(figura 16), por exemplo, há constante feedback — visual, com 
animação e sonoro — e recompensa — também visual, com 

figura 15 – duas crianças a trocar ideias e a jogar com o iPad. 
Fonte: própria. 



 66 <  

animação e sonora. O feedback, no desenho de aplicações dirigidas 
a crianças, é indispensável e deverá servir como guia, de forma a 
usufruírem o máximo possível desta interacção, servindo também 
como elemento encorajador para o utilizador manter a 
concentração e continuar a interagir com a aplicação. 
A recompensa, tal como nas brincadeiras de forma analógica, 
deve ser um tópico também a ter em atenção. As crianças gostam 
de saber se fizeram as coisas bem, mas também gostam de ser 
recompensadas quando o fazem. Basta um simples aplauso — o 
que acontece também na já referida Endless Alphabet app —, a 
título exemplificativo, para assinalar quando encontram algo 
escondido na aplicação, ou, até mesmo, o desbloqueio de partes 
de um jogo. Todas estas reacções poderão funcionar como 
elemento motivador e prender a atenção da criança durante mais 
uns momentos. A acção deve ser tornada recompensadora, por 
exemplo, havendo feedback de cada vez que a criança cumpre um 
passo de uma actividade. Isto permitirá que a criança continue 
motivada (Gelman, 2014, p. 79) e permaneça a interagir com a 
aplicação.  

figura 16 – ecrãs da aplicação Endless Alphabet, da 
esquerda para a direita e de cima para baixo, onde se 
pode ver como se faz a escolha da palavra, o feedback 
da palavra a ser “destruída” para ser reescrita pela 
criança, as letras da palavra, a palavra feita e a 
demonstração do significado da palavra. 
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1.3.3. tarefas simples, affordances e evitar instruções 
A consciência de desenhar as tarefas de forma simples é, para o 
designer, na maior parte das vezes, intuitiva e intrínseca à sua 
profissão. Porém, no caso de estar a desenhar apps para 
dispositivos tácteis, para crianças, as normas de desenho e de 
facilidade de interacção deverão ser reinterpretadas. Como nesta 
fase, as crianças ainda não possuem competências de leitura e/ou 
escrita torna-se mais difícil tomarem uma decisão quando lhes são 
apresentadas diversas opções textuais. Interfaces que requeiram 
input textual podem ser problemáticos, sendo que esta faixa etária 
geralmente ainda não sabe o alfabeto, muito menos sabe ler. 
Considera-se, então, que as interfaces devem ser extremamente 
visuais, evitando o texto o mais possível e reduzindo a carga 
cognitiva, facilitando a apreensão (ver figura 17). Por outro lado, 
se a participação parental é importante, de forma a fomentar a 
aproximação à criança, este princípio poderá já não ser tão linear. 
De qualquer forma, esta questão poderá ser facilmente resolvida, 
recorrendo a ecrãs próprios para interagir com ajuda parental. 
Considera-se de suma importância que a criança perceba 
imediatamente qual a acção que tem que desenvolver. A 

figura 17 – ecrãs da aplicação Toca House , da esquerda 
para a direita e de cima para baixo, onde se pode ver a 
entrada da aplicação, o ecrã com a casa para escolher a 
divisão (aqui passa, em forma de animação, da noite para 
o dia e a criança percebe que tem que tocar nalgum 
lado), ecrã da divisão onde se vai desenvolver a tarefa — 
aqui vão aparecendo tarefas aleatórias e personagens 
aleatórios também —, ecrã com a janela suja a ser 
limpa, ecrã com a janela limpa e feedback e ecrã da 
recompensa no final da tarefa cumprida. 
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generalidade das aplicações para crianças têm demasiados 
elementos no ecrã, estáticos ou em movimento, com cores 
variadas e, muitas delas, clicáveis para desenvolver alguma acção 
— dando lugar a interfaces visualmente confusos. Assim, para que 
a criança saiba exactamente onde deve clicar, estes items devem 
ser claros quanto à sua função. Com o aparecimento do design 
plano (flat design), tornou-se mais difícil perceber quais os 
elementos clicáveis ou não, e se os adultos, como foram 
acompanhando estas mudanças visuais, conseguem perceber esta 
funcionalidade, as crianças, ao lidar, pela primeira vez, com uma 
interface, sem terem nenhuma indicação perceptível de onde se 
pode clicar, não o fazem ou fazem em sítios errados.  

A resposta para esta questão poderá estar no desenhar de 
elementos que comuniquem de forma inequívoca a interacção que 
representam — a isto chama-se affordances (Merwe, 2012). Quanto 
mais novas são as crianças, menor é a sua capacidade de 
pensamento abstracto e associativo e, assim, a sua capacidade 
para compreender metáforas. Neste sentido, é importante tornar 
as funções o mais evidentes possível. Os botões podem ser 
salientados com recurso a diferentes variáveis gráficas que 
facilitem a sua percepção pelas crianças: uma sombra, uma cor 
diferente de tudo o resto ou apenas claramente destacados do 
fundo (figura 18). O importante é, para além de serem claros no 
seu desenho, chamar rapidamente a atenção da criança.  

Criar e desenvolver tarefas simples poderá ser o segredo do 
sucesso para uma app desenhada para crianças (Ibarra, 2011).  
Portanto, a instintividade por parte dos utilizadores mais novos 
terá que ser um dos pontos fulcrais no desenho de uma aplicação. 
Não é expectável que as crianças tenham que seguir um manual 
de instruções para usar determinado produto, mas sim que esse 
seja intuitivo ou que promova alguma forma de orientação através 
de tarefas simples.  

 

figura 18 - ecrã da app MP Weather, da empresa Marco Polo, 
com alguns botões evidenciados. 
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1.3.4. tempo de concentração  
Relativamente ao tempo de concentração das crianças, sabendo 
que facilmente se distraem e perdem o interesse pelas tarefas que 
iam fazer, é importante salientar que uma app não deve demorar 
muito tempo a abrir. Dez segundos é o limite para uma criança. 
Se este tempo de espera é ultrapassado, estas acabam por perder a 
paciência e dispersar a atenção, sentindo-se frustradas e 
desistindo de usar a app. Um ecrã de entrada poderá ser 
necessário, porque, habitualmente, a app tem que carregar todo o 
seu conteúdo antes de dar início à possibilidade de interacção, 
mas é possível criar outro tipo de entretenimento — como uma 
animação ou, até mesmo, um jogo inicial —, que não interfira 
com este processo. As aplicações da empresa Toca Boca têm este 
constrangimento em atenção, tendo sempre, no início de cada 
aplicação, uma animação relacionada com aquilo com que a 
criança poderá brincar a seguir (figura 19). Esta animação serve 
para a distrair no tempo em que está à espera que a app carregue, 
mas serve também para estimular a curiosidade acerca do que virá 
a seguir, servindo-se de uma abordagem muito divertida.  

Assim, sabendo que as crianças se aborrecem rapidamente do que 
estão a fazer, sendo o seu tempo de atenção e concentração 
bastante limitado, a app deverá ser motivante e estimulante 
proporcionando, constantemente, novos desafios para a sua 
imaginação. 

 

1.3.5. menu sempre acessível  
Os testes de usabilidade sugerem que as crianças tendem a usar o 
botão que lhes é mais familiar, isto é, ao usarem o ipad e ao serem 
confrontadas com uma situação em que têm que voltar atrás ou 
não conseguem sair de determinado ecrã, (Ibarra, 2011), o mais 
comum é clicarem no botão home do iPad fazendo com que a app 
feche, voltando, depois, a clicar no seu ícone para reiniciar. 

figura 19 – animações antes do ecrã de entrada de várias apps 
da empresa Toca Boca. 

figura 20 – ecrã da app Pet Café com o icon de home visível. 
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Assim, é importante manter um botão de menu sempre acessível 
e facilmente reconhecível pela criança.  

No caso de book apps — livros em formato de aplicação que se 
distinguem pela possibilidade de se poderem incluir diversos 
elementos interactivos no seu conteúdo —, para além de ser 
importante ter o menu sempre acessível, é também relevante que 
tenham um índice página a página (Workshop, 2012, p. 11), ou 
algum elemento de navegação que as crianças percebam que dá 
para ir para outros sítios da aplicação de forma directa.  

 

1.3.6. gestos mais intuitivos  

Nem todos os gestos considerados como os mais intuitivos para 
os adultos estão já interiorizados nas crianças: gestos como 
inclinar ou abanar (tilt e shake), multi toque (multi-touch) e duplo 
toque (double tap), por exemplo, tornam a interacção com o tablet 
e a aplicação demasiado complexa para os mais novos. Se, para um 
adulto, o gesto de “virar a página” é evidente, pela associação 
metafórica que faz ao livro, entendendo facilmente essa analogia, 
mesmo sendo numa aplicação, para uma criança pequena, da faixa 
etária a que esta investigação se refere, esse gesto (o de virar a 
página) poderá não ser assim tão intuitivo, havendo necessidade 
de existirem pistas visuais — affordances — que auxiliem a 
compreensão da acção a tomar.  

 

 

figura 22 – conjunto de gestos considerados como os mais 
intuitivos. Adaptado de BBC Gel. 

figura 21 - ecrã do book app Cat in the hat com a área de menu 
aberta, mostrando a possibilidade de escolher os diferentes 
ecrãs da história. 
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Há, assim, um conjunto de gestos que, no relatório da Sesame 
Workshop (2012, p. 6), bem como em artigo na Hummingbird 
(2015) são referidos como os mais intuitivos para as crianças desta 
idade, sendo estes": 

> tocar (tap) — é o mais básico e intuitivo de todos ao nível da 
interacção e é o que deve ser sempre privilegiado;  

> desenhar ou mover o dedo (draw e move finger) — para além de 
ser intuitivo, as crianças adoram desenhar livremente pelo ecrã, 
embora, por vezes, sintam alguma dificuldade em desenhar 
continuamente, sem levantar o dedo. Poderá ser uma hipótese 
considerar conclusões parciais, à medida que vão desenhando;  

> passar/folhear — com as devidas ressalvas referidas atrás, ou 
seja, se forem dadas indicações visuais onde deverá fazê-lo, este 
gesto é muito intuitivo, podendo, por vezes, ser associado ao 
gesto de tocar (por exemplo, a aplicação poder funcionar com o 
passar, mas também com o tocar num ícone);  

> arrastar (drag) — este gesto é facilmente aprendido, porém, tal 
como referido relativamente ao acto de desenhar, as crianças 
desta faixa etária têm, ainda, alguma dificuldade em fazer um 
movimento contínuo com o dedo no ecrã, podendo atrapalhar a 
acção de mover um “objecto” para outro sítio. Assim, poderá ser 
também uma hipótese considerar movimentos com conclusões 
parciais.  

Assim, e também segundo Debra Gelman (2014, p. 50), ao 
desenhar uma aplicação deverá respeitar-se este conjunto de 
gestos, considerados como sendo os mais naturais, e também 
pensar, sempre que possível, em gestos maiores (mais 
abrangentes) em que a criança possa usar a mão toda em vez de 
usar só um dedo. As crianças com menos de 5 anos tendem a usar 
a mão toda para mexer no ecrã, em vez de apenas um único dedo. 
Há um conjunto grande de gestos offline com os quais as crianças 
estão familiarizadas — virar as páginas de um livro, desenhar e 
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pintar com lápis, por exemplo — pelo que as metáforas gestuais 
escolhidas deverão ir ao encontro destas noções.  

 

1.3.7. coisas grandes e visíveis e ícones significativos 

À semelhança dos brinquedos, para esta faixa etária — pense-se 
nos brinquedos físicos com os quais as crianças brincam, que são, 
na maior parte das vezes, bastantes grandes —, os botões e as 
áreas clicáveis deverão ser maiores do que para os adultos 
(Bruckman et al., 2012, p. 884). É importante considerar que, ao 
desenhar para crianças, o grande é sempre melhor, 
particularmente no que se refere ao desenho de aplicações. As 
crianças são atraídas por objectos grandes, especialmente se 
forem simples e fáceis de reconhecer (Ibarra, 2011). Nesta faixa 
etária, a motricidade fina poderá, ainda, não estar completamente 
apurada, sendo aconselhável criar elementos grandes o suficiente 
para que as crianças, que ainda têm mãos pequenas e que têm 
menos precisão ao clicar em algumas coisas, consigam manipular 
no ecrã. Tendo em conta estes constrangimentos, os elementos 
interactivos devem ser posicionados em locais onde não sejam 
tocados acidentalmente. Como referido atrás, as crianças, por 
vezes, pegam no dispositivo com as duas mãos, em baixo, e 
podem cobrir parte do ecrã. Assim, a parte superior do ecrã 
deverá ser privilegiada para colocar botões ou o menu, que, como 
já referido, deverão ser grandes. Isto aplica-se também às fontes 
tipográficas utilizadas, pois, regra geral, quanto mais nova for a 
criança, maior deverá ser o tamanho de letra (Bruckman et al., 
2012, p. 844). 

Aconselha-se, ainda, o uso de poucos botões, no máximo três ou 
quatro no ecrã, com a área clicável o maior possível e que 
reproduzam a sensação de, realmente, se estar a clicar para ajudar 
a prevenir o desencadear de possíveis erros (Ibarra, 2011). 

figura 23 – ecrã de entrada da app DNA PLAY com o botão play 
para iniciar. 

figura 24 – primeiro ecrã da book app Don’t Wake Up Tiger! 
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No que se refere aos ícones — representações de ferramentas, de 
aplicações e de operações —, estes deverão ser visualmente 
significativos, ou seja, compreendidos imediatamente pelas 
crianças. Nesta idade, as crianças têm ainda dificuldade em 
entender conceitos abstractos pelo que os ícones deverão ser o 
mais óbvios possível, seguindo, preferencialmente, as convenções 
padrão (por exemplo, um comando de televisão) (Workshop, 
2012). Estes deverão ser facilmente aprendidos e memorizados, de 
forma a favorecer a utilização da interface por qualquer pessoa, 
incluindo utilizadores leigos (Preece, Rogers, & Sharp, 2015). 

Crianças com menos de 5 anos terão dificuldade em identificar o 
lado esquerdo e o lado direito. Porém, se os ícones forem setas, 
estas irão perceber que a seta a apontar para a direita significa 
seguir para a frente e a seta para a esquerda significará voltar para 
trás, porque esta é uma linguagem com a qual estão 
familiarizadas, nomeadamente, com os comandos de televisão, 
com os leitores de dvd, entre outros (Fabossi & Guimarães, 2014). 

Assim, os ícones universais que envolvem funcionalidades básicas 
deverão ser os escolhidos, sendo que, quanto mais óbvio o ícone 
é, ou se este segue uma convenção padrão, torna a sua 
interpretação mais imediata, envolvendo menos esforço 
cognitivo, fazendo com que o utilizador responda de maneira 
mais intuitiva (Tarouco, Grando, & Konrath, 2004).  

 

1.3.8. outras considerações relevantes 
Acrescentam-se, aqui, outras considerações que não foram tão 
aprofundadas, mas que conjugadas com as anteriores também 
poderão sustentar um melhor design de aplicações interactivas 
para crianças. As crianças mais pequenas, usualmente, têm 
dificuldade em distinguir a esquerda da direita, nesse sentido, o 
interface não deve dar ordens baseadas nessa distinção 
(Bruckman et al., 2012). Sendo o iPad um artefacto dispendioso e 

figura 25 – ecrã de opções da app Petting Zoo. 

figura 26 – ecrã da app Petting Zoo com as setas de andar 
para a frente e para trás. 

figura 27 – ecrã de entrada da app Fiete Farm também com o 
botão de play. 
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atendendo ao facto de as crianças, nestas idades, poderem ser um 
pouco desastradas, devem evitar-se interacções que exijam, por 
exemplo, que se abane até fazer alguma coisa, apagar um desenho 
ou até mesmo inclinar para jogar (Itzkovitch, 2013). Ainda na 
opinião de Itzkovitch (2013), reforçada por alguma da observação 
efectuada, as crianças adoram brincar juntas e, por isso, as aplicações 
deverão permitir — obviamente adequado a cada caso — multi-toque 
para uma experiência mais agradável. O exemplo dado é o de uma 
aplicação de desenho que o autor sugere que permita pintar com 
múltiplos dedos, a fim de poder ser usada por duas crianças em 
simultâneo. Permitir o multi-toque também tornará a aplicação mais 
tolerante quando a criança segura o dispositivo.  

 

1.4. aplicações interactivas para crianças 

Com a rápida evolução da tecnologia, aparecem todos os dias 
inúmeros produtos interactivos desenvolvidos para crianças, 
nomeadamente plataformas digitais, websites, aplicações, bem 
como brinquedos com níveis de interacção que, até há pouco 
tempo, não eram sequer pensados, tais como a hello barbie19 — 
com inteligência artificial —, ou a hello barbie hologram20 — que 
serve de assistente pessoal às crianças. É neste contexto que 
crescem as crianças de hoje, estando a tecnologia presente um 
pouco por todo o lado — incluindo a casa e a sala de aula —, 
mudando não só a sua forma de viver, mas também a de aprender.  

! 
19 A hello barbie é uma boneca barbie aparentemente igual às outras, mas que vem com wifi, 
reconhecimento de voz, fala, armazena e está sempre ligada à internet. Supera, portanto, todas as 
anteriores que falavam, crescia cabelo, etc, ao nível de modernidade e tecnologia. 
http://kids.pplware.sapo.pt/kids/a-hello-barbie-vem-com-wi-fi-fala-e-armazena-na-cloud/ 

20 Depois da hello barbie e da hello barbie dreamhouse, chega à indústria dos brinquedos a hello 
barbie hologram, esta, para além de ter as funcionalidades das anteriores, muda de visual, de cor 
de pele, penteado, de roupa, dança e serve também como luz de presença. 
https://observador.pt/2017/02/24/barbie-holograma-a-assistente-pessoal-pensada-para-
criancas/ 
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Sem desvalorizar todos os outros tipos de produtos interactivos, e 
que seriam merecedoras de destaque pela sua importância e 
também pelo leque vastíssimo que tem aparecido nos últimos anos, 
há que salientar aquele que tem tido um desenvolvimento mais 
acentuado — as aplicações (apps). Embora os dispositivos portáteis 
já existam há algum tempo e permitissem instalar algumas 
aplicações, os tablets eram pouco conhecidos até a Apple lançar o 
iPad em abril de 2010. A partir daí o crescimento tem sido sempre 
exponencial: até junho de 2017 já tinham sido feitos 180 biliões de 
downloads de aplicações da Apple App Store, sendo que, no mês de 
lançamento do iPad, já tinha havido 4 biliões de downloads.  

Com o aumento do número de vendas de tablets e smartphones, as 
aplicações deixaram de ser uma inovação técnica, tornando-se um 
fenómeno cultural que afecta todos os aspectos do quotidiano na 
cultura ocidental (Stichnothe, 2014). São milhões as aplicações 
móveis nos vários mercados (apple app store, google play, microsoft 
store...), sendo a lista vastíssima e impossível de mapear. Em todas 
elas, a forma mais simples de ir encontrando as novidades é fazendo 
uma pesquisa dentro das várias categorias nas quais todas as lojas 
estão divididas. Por exemplo, a apple app store (para macOs iPhones e 
iPads) está dividida nas seguintes categorias: books, business, education, 
entertainment, finance, food & drink, games, health & fitness, lifestyle, kids, 
magazines & newspapers, medical, music, navigation, news, photo & video, 
productivity, reference, shopping, social networking, sports, travel, utilities e 
weather. Tem cerca de 2,1 milhões de aplicações na loja, sendo que 
aproximadamente 1 milhão são desenvolvidas em específico para o 
iPad. Dentro destas, existe um grande número de aplicações 
desenvolvidas para crianças (presentes na categoria kids), divididas por 
idades — até 5 anos, entre 6 e 8 anos e entre 9 e 11 anos. Através das 
subcategorias, é ainda mais fácil encontrar a aplicação que se procura, 
embora, também na página principal, apareça informação acerca da 
que está em destaque, das mais novas, das recomendadas, bem como 
das que foram feitas mais downloads e das mais compradas.  
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As aplicações para crianças proliferaram de uma forma 
surpreendente, a partir do momento em que apareceu o iPad. 
Apesar de já existirem vários dispositivos móveis com ecrãs 
tácteis21, este provocou uma viragem no uso destas tecnologias. Até 
então, as crianças já eram tentadas pelos smartphones dos pais com 
touchscreen, usando-os para jogar ou ver vídeos, mas era um uso 
muito mais controlado, cronometrado, principalmente porque o 
telefone é um objecto mais pessoal e tendencialmente usado de 
forma privada, estando, muitas vezes, escondido num bolso ou 
carteira. Por outro lado, o ecrã também era demasiado pequeno 
para as crianças conseguirem navegar com facilidade e precisão. O 
iPad alterou este paradigma: o seu ecrã grande e brilhante passava a 
ideia de que podia ser utilizado como um dispositivo familiar, onde 
se instalam aplicações para todos, permitindo um uso mais livre 
para as crianças. Em relação à utilização de outros dispositivos — tal 
como o rato de um computador, por exemplo —, as crianças são 
ensinadas pelos pais a usá-los e a relação que existe entre o 
movimento que fazem com a mão e a acção que acontece no ecrã 
não é de compreensão imediata. Mas, com o iPad, a interacção 
parece ser óbvia, mesmo no que se refere a crianças mais pequenas. 
Manipular um iPad segue a mesma lógica de sacudir um brinquedo 
ou derrubar uma pilha de blocos, toca-se ou passa-se com o dedo e 
algo acontece imediatamente (Rosin, 2013). Os designers e 
programadores reconheceram esta empatia e, neste momento, 
existem milhares de aplicações móveis desenhadas especificamente 
para crianças nas várias app stores. Há-as mais dedicadas ao puro 
entretenimento, outras mais vocacionadas para a educação e outras, 
ainda, que tentam conjugar as duas questões — jogos de tabuleiro, 
de criação de roupa, de tarefas domésticas, de carros, de salões de 
cabeleireiro, abordando a aprendizagem de todo o tipo de matérias. 

! 
21 O iPhone foi lançado em junho de 2007, bem como o ipod touch, com isto a Apple reinventou o 
touchscreen que apesar de já existir noutros dispositivos não estava acessível a qualquer um. 
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Perante a enorme oferta existente, cabe aos pais e educadores 
seleccionarem as aplicações mais adequadas às suas crianças, seja 
com o intuito de entreter ou de educar. A título de exemplo, no 
site Mom with Apps22, reconhecido pela recomendação cuidada de 
aplicações e que se apresentam como Supporting The Thoughtful 
Use Of Technology with a family-friendly point of view, são 
apresentados alguns dos princípios que defendem relativamente a 
estes produtos: 

1. Thoughtful use of technology (uso ponderado da tecnologia): pais 
que estão preparados para a rápida evolução tecnológica, 
entendendo os seus benefícios e perigos, podem ser o maior 
apoio das crianças para a sua alfabetização digital no meio 
familiar; 

2. Apps aren’t parents (aplicações não são os pais): não são um 
substituto da educação parental; 

3. Apps aren’t everything (as aplicações não são tudo): podem ser 
usadas como ferramentas em ambiente educacional, podendo 
ser uma mais valia tanto na motivação como na 
aprendizagem, mas, conforme o contexto de utilização, não se 
devem sobrepor a outras ferramentas que possam ser mais 
adequadas;  

4. Great developers make great apps (bons criadores desenvolvem 
boas aplicações): os criadores devem criar aplicações com 
bom conteúdo, de preferência familiar, com ideias e intenções 
adequadas às crianças; 

5. Communities facilitate learning (comunidades facilitam a 
aprendizagem): os fóruns, em específico o do Mom with Apps, 
esforçam-se por ligar criadores, designers e programadores, 
para que possam compartilhar práticas recomendadas e 
aprender uns com os outros; 

! 
22 Este site/blog é originário de um grupo de 4 mães criadoras de aplicações family-friendly e que, 
através do twitter, se juntaram em 2009, inicialmente para conversarem acerca das questões de 
desenvolver uma app. Rapidamente o grupo cresceu e tornou-se um dos mais importantes desta 
área envolvendo criadores de todo o mundo. http://blog.momswithapps.com 
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6. Keeping kids safe online is a team effort (manter a segurança 
online das crianças é um esforço colectivo): os criadores 
devem manter-se informados acerca das preocupações e 
legislação de privacidade e divulgar a forma como usarão (ou 
não) os dados do utilizador; tal como os pais que têm que 
estar envolvidos na forma como as crianças experienciam a 
tecnologia, equilibrando a sua segurança e independência à 
medida que estas vão crescendo. 

Também acerca de aplicações e do seu uso, o The Joan Ganz 
Cooney Center tem várias publicações e, para além das diversas 
questões já enunciadas, reforça que o screen time — tempo que as 
crianças passam com aplicações ou outros média —, tão referido 
por outros investigadores ((Shuler, 2009); (LeMay, Costantino, 
O'Connor, & ContePitcher, 2014); (LeMay et al., 2014); (M. M. 
Neumann & Neumann, 2013)), e em especial pela The American 
Academy of Pediatrics, como uma das principais preocupações, não 
deve ser o único ponto a considerar; mas sim, igualmente, se não 
mais importante, perceber que aplicações são usadas, qual o seu 
conteúdo, onde serão usadas e as necessidades individuais de cada 
criança (The Joan Ganz Cooney Center, 2015, p. 12). 

 

1.4.1. aplicações desenvolvidas em Portugal  

Por se considerar relevantes e que vão ao encontro das 
perspectivas atrás enunciadas, destacam-se aqui algumas 
aplicações portuguesas.  
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A Lisbon labs — startup sedeada em Lisboa — desenvolve 
experiências criativas desde 2009. Focam-se essencialmente nos 
seus projectos originais, quer em aplicações móveis como serviços 
web, com forte aposta no design, quer em conceitos 
experimentais. Têm várias aplicações para crianças, 
nomeadamente a Kids Super App, BEBOPS Kids, Abc da abelhinha 
(figura 28), FACEinHOLE Kids, What? Why? How?, Wordzine, 
Nursery Games, TinyTog Christmas, entre outras, para várias faixas 
etárias. 

figura 28 – ecrãs da app ABC da 
abelhinha apresentados na apple 
app store. 
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figura 29 – ecrãs da app Nursery 
Games – Sports edition na apple app 
store. 

figura 30 – ecrãs da app Paintlab 
na apple app store. 
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A Mindshaker, com sede na Caparica, assume-se como uma 
empresa que promove a criatividade digital, tanto ao serviço da 
cultura como dos negócios, desde 2011. Desenvolvem vários tipos 
de serviços digitais desde websites, aplicações, programação e 
estratégia digital.  No que respeita aos mais novos, ainda só têm 
uma aplicação, com várias histórias, a book app Classic Tales 
(disponível em várias línguas, incluindo o português), que 
recupera as histórias tradicionais, dando a conhecer novos 
ilustradores portugueses e a sua interpretação desses contos. Por 
exemplo, A cigarra e a formiga (figura 31) — com adaptação de 
texto e ilustrada por Catarina Santos —, O feiticeiro de Oz (figura 
32) — com adaptação de texto e ilustrado por Rita Reis —, Alice 
no País das Maravilhas (figura 33) — com adaptação de texto e 
ilustrada por Marta Diogo Ribeiro —, O velho, o menino e o burro — 
com adaptação de texto e ilustrada por Ricardo Arnêdo Nunes — 
e O patinho feio — com adaptação de texto e ilustrada por Sara 
Mena, entre outros. 

 

 

figura 31 – ecrãs da app “A cigarra e a formiga”. 
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figura 32 - ecrãs da app “O feiticeiro de Oz”. 

figura 33 - ecrãs da app “Alice no país das 
maravilhas”. 

figura 34 – apresentação da app “O 
patinho feio” na apple app store. 
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A Magikbee, empresa sedeada em Braga, aposta num projecto 
diferente ao nível dos brinquedos tecnológicos, pretendendo tirar 
partido do iPad/tablets de uma forma mais física. Para tal, criaram 
uma tecnologia interactiva que permite integrar nas aplicações 
blocos de madeira reais e com eles interagir directamente com o 
jogo (figura 35). Com a aproximação dos blocos de madeira ao 
tablet, as personagens virtuais ganham vida. Assim, com a 
convicção de que brinquedos simples e o brincar são ferramentas 
cruciais na aprendizagem das crianças, desenvolveram quatro 
aplicações, com o nome e conceito de Magik play, que funcionam 
em conjunto com estes blocos: Dino Blocks (figura 36), Hidden 
Shape (figura 37), Runaway e Matt Quest. Como se pode ler no 
website da empresa, manusear blocos requer pensamento espacial, 
capacidades de medição, de orientação e motoras e jogar em 
equipa é óptimo para a interacção e desenvolvimento social. Este 
conceito, o Magik play, afasta as crianças do toque irracional e 
sem sentido, num ecrã, incentivando o desenvolvimento de 
capacidades que serão a base para a aprendizagem de matérias 

figura 35 – cubos e suporte para tablet que são vendidos juntos 
pela Magikbee para interagirem com os jogos Magik play. 

figura 36 – apresentação da app Dino 
Blocks na apple app store. 
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académicas, sendo que, alguns estudos, como afirmam no seu 
website, sugerem que a facilidade no manuseio de blocos é 
preditiva de capacidades matemáticas no futuro.  

Para além do Magik play, destaca-se também a aplicação kiddZtube 
(figura 38) que, segundo a empresa, é um aplicativo seguro e 
educativo do YouTube Kids que torna a visualização de vídeos mais 
interactiva para as crianças mais pequenas. O conceito é simples e 
baseia-se na selecção que um grupo de professores faz — com a 
intenção de garantir que as crianças apenas acedam a vídeos 
apropriados —, que trabalham em conjunto com a empresa, de 
vídeos populares do YouTube Kids e, através da plataforma que 
criaram, adicionam perguntas contextuais, no sentido de ajudar 
crianças em idade pré-escolar a aprender a soletrar, as cores, 
emoções, direcções, entre outras coisas. Está dividida em quatro 
categorias principais — learning, cartoons, stories e songs — e tem 
um painel de controlo parental que lhes permite configurar e 
personalizar a experiência de vídeo que as suas crianças vão ter e, 
também, ver estatísticas de uso e monitorizar o desempenho. 

figura 37 – apresentação da app 
Hidden Shape na apple app store. 
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1.4.2. aplicações de outros países 

O mercado estrangeiro de aplicações é muito mais vasto do que o 
português. São inúmeras as empresas que se dedicam a conteúdos 
exclusivamente desenhados para crianças e são milhões as 
aplicações disponíveis nas diversas lojas; a dificuldade está em 
escolher as melhores, quer ao nível de conteúdo, quer quanto à 
ludicidade, quer, ainda, no que diz respeito ao design. 

O exemplo mais conhecido talvez seja a empresa Toca boca que, 
criada em 2010, conta, neste momento, com mais de 200 milhões 
de downloads das suas aplicações, que, neste momento, são 39, 
divididas por idades, até aos 6 anos — Toca Kitchen Monsters, Paint 
my wings (já não funciona com o novo iOS 11, no entanto refere-se 
aqui por ter sido uma das primeiras aplicações desta empresa), 
Toca Tea Party (também já não funciona com o iOS 11, no entanto 
esta aplicação é emblemática da forma como a empresa pensa os 
jogos para as crianças), Toca Doctor (ver figura 13), Toca Birthday 

figura 38 – apresentação da app 
kiddZtube na apple app store. 
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Party, Toca Boo (figura 40), Toca Band, Toca Blocks, Toca Pet Doctor, 
Toca Robot Lab, Toca Store, Toca House (ver figura 17), Toca Train, 
Toca Life: Town (ver figura 12), Toca Hair Salon (figura 41), Toca 
Kitchen (figura 42), Toca Life: City (figura 43) e Toca Hair Salon – 
Christmas Gift  —, dos 6 aos 8 anos — Toca Nature (figura 44), 
Toca Lab: Plants, Toca Cars, Toca Dance, Toca Mini, Toca Life: After 
School, Toca Life: Office, Toca Life: Stable, Toca Tailor, Toca Life: 
Farm, Toca Life: School, Toca Life: Hospital, Toca Builders, Toca Life: 
Pets, Toca Life: Vacation, Toca Lab: Elements, Toca Kitchen 2 e Toca 
Tailor Fairy Tales — e dos 9 aos 11 anos — Toca Hair Salon 3, Toca 
Hair Salon Me e Toca Hair Salon 2. Esta empresa sueca orgulha-se 
de desenvolver aplicações sem distinção de género e valorizam o 
brincar pelo prazer de brincar. Os seus brinquedos digitais não 
têm apenas personagens e animações cativantes, mas são movidos 
por uma filosofia progressiva que põe as crianças no centro do seu 
processo de design. Uma característica interessante nestas 
aplicações é o facto de não terem um fim e as crianças poderem 
jogar infinitamente. Pode afirmar-se que são especialistas em 
entender o poder do brincar, criando aplicações para o dia-a-dia 
das crianças cheios de diversão e “disparate” em simultâneo, 
fazendo com que qualquer criança em qualquer parte do mundo 
tenha facilidade em relacionar-se instantaneamente com os seus 
jogos. A criança está sempre no centro do desenvolvimento das 
aplicações, sendo estas projectadas a partir da sua perspectiva, 
valorizando a diversidade e peculiaridade do seu mundo e dando-
lhes a liberdade de brincar que só estas sabem fazer. Assim, não 
há limites, nem regras, nem certo e errado nos seus jogos. Há 
apenas o poder do brincar. Os valores pelos quais se regem, que 
podem ser lidos no seu website e que são transferidos para todas 
as suas aplicações, são: play (brincar), innovation (inovação), quality 
(qualidade) e inclusion (inclusão). E acerca de cada um referem: 

figura 39 - imagens ilustrativas do ambiente de 
desenvolvimento e de testes das aplicações da empresa Toca 
Boca. Fonte: www.tocaboca.com 
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> play – The undeniable, irresistible, power of play. It jumpstarts the 
imagination and colors our world23; 

> innovation – Kids are explorers. They experiment, push forward 
and try new things every day. Newness excites them and us24; 

> quality – We respect kids as people — not just little versions of 
people. We make high-quality products that they deserve25; 

> inclusion – Everyone is welcome in our world. Kids can be whoever 
they want to be. Everyone fits in and stands out26. 

! 
23 o inegável e irresistível poder do brincar, que ultrapassa a imaginação e colora o mundo; 
24 as crianças são seres exploradores, eles experimentam, avançam e tentam coisas novas todos 
os dias, a novidade entusiasma-os; 
25 respeitam as crianças como pessoas, não apenas como pequenas versões de pessoas, 
produzindo produtos de alta qualidade tal como eles merecem; 
26 toda a gente é bem-vinda no seu mundo, as crianças podem ser quem quiserem ser, toda a 
gente se inclui e se destaca. 

 

figura 40 – alguns ecrãs da app Toca Boo. 
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figura 41 – alguns ecrãs da app 
Toca Hair Salon. 

figura 42 - alguns ecrãs da app Toca Kitchen.  
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figura 43 - alguns ecrãs da app Toca Life: City. 

figura 44 – alguns ecrãs da app Toca Nature. 
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Outra empresa de referência, no design de aplicações para crianças, 
é a Sago Mini. Esta empresa canadiana — subsidiária da Toca Boca 
e ambas adquiridas pela Spin Master, empresa líder global em 
entretenimento infantil que cria, projecta, fabrica e comercializa 
um portefólio diversificado de produtos, brinquedos e jogos 
inovadores —, constituída por “designers, developers, builders, artists, 
thinkers, and doers” (designers, desenvolvedores, construtores, 
artistas, pensadores e fazedores) desenvolve aplicações e 
brinquedos divertidos com o intuito de cativar crianças e pais em 
todo o mundo e incentivando a alegria de aprender e descobrir 
através do brincar. Defendem os seguintes valores: 
- We believe kids learn best through play. 
- We believe kids should experience a little magic! 
- We believe kids deserve a platform to bloom. 

Na Sago mini, as crianças também são a força motriz dos 
projectos, estando no centro das três questões às quais tentam 
responder, quando desenvolvem alguma aplicação ou brinquedo: 

1. Does it encourage kids to explore, imagine and discover? 
2. Is it intuitive, beautiful and fun to play? 
3. Does it meet our high standards of quality and safety? 

As suas aplicações todas projectadas para crianças até aos 6 anos, 
e baseadas no seu ponto de vista, são desenhadas sem género, sem 
distinção entre menino e menina, sem regras e sem fim, fazendo 
com que as crianças tenham autonomia para brincar como bem 
entenderem e oferecendo infinitas oportunidades de criação de 
narrativas. A inspiração para a concepção desta tipologia de 
aplicações advém da curiosidade natural e dos padrões de 
brincadeira das crianças pré-escolares que, sem estarem 
confinados a regras, se tornam livres para explorar e fazer as suas 
próprias criações — bem como para aprenderem a explorar a 
interactividade de uma forma lúdica, divertida e positiva. Poderá 
afirmar-se que têm como premissas estimular a criatividade, a 
experivivência e a auto-expressão das crianças. 
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São 27 as aplicações, até agora, desenvolvidas: Pet Café (ver figura 
20), Bug Builder, Sound Box (ver figura 10), Monsters, Music Box, 
Ocean Swimmer, Forest Flyer (figura 48), Doodlecast, Toolbox, Fairy 
Tales, Road Trip, Friends, Space Explorer, Robot Party, Trucks & 
Diggers, Superhero, Babies, Boats, Town, Puppy Preschool, Holiday 
Trucks and Diggers, Planes, Babies Dress Up (figura 49), Apartment, 
Snow Day, Farm e Hat Maker.  

Em todas estas aplicações, as personagens principais são as 
mesmas, Robin — o pássaro —, Jinja — o gato —, Harvey — o 
cão — e Jack — o coelho, cada uma com características próprias e 
que são descritas numa página do website da empresa dedicada a 
cada um deles. A estas juntam-se uma série de outros amigos para 
novas aventuras. 

 

figura 45 - personagens principais das aplicações Sago mini. 

figura 46 - personagens secundárias da Sago mini. 

figura 47 - ilustração com quase todas as personagens 
do universo Sago mini. 
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figura 48 – alguns ecrãs da app Forest Flyer. 

figura 49 – alguns ecrãs da app Babies Dress Up. 
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O mercado de aplicações para crianças está a crescer diariamente 
e há várias empresas que apostam neste público, tendo em 
atenção as suas especificidades, como é também o caso da 
Tinybop. Esta é uma empresa com sede em Brooklyn, Nova 
Iorque, fundada em 2012, que cria produtos educacionais que 
servem para brincar, tanto em casa como na sala de aula, e que 
ajudam a despertar a curiosidade das crianças. À data, têm 16 
aplicações para crianças entre os 2 e os 5 anos, os 6 e os 8 anos e 
os 9 e os 11 anos. No entanto, a divisão de categorias que esta 
empresa faz é entre “biblioteca de exploradores” (explorer’s library) 
— The Human Body, Plants, Homes, Simple Machines (figura 50), The 
Earth (figura 51), Weather, Skyscrapers, Space, Mammals e Coral Reef 
— e “brinquedos digitais” (digital toys) — The Robot Factory, The 
Everything Machine, The Monsters, The Infinite Arcade, Me: A Kid’s 
Diary, The Creature Garden. Cada aplicação na categoria 
“biblioteca de exploradores” tem um modelo interactivo que 
permite que as crianças, com mais de 4 anos, explorem as 
maravilhas invisíveis e impressionantes do nosso mundo e 
desenvolvam a literacia fundamental em ciência. Na categoria de 

figura 50 – alguns ecrãs da app Simple Machines. 
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brinquedos digitais, cada aplicação é um kit construtivo aberto, 
sem fim, que permite que as crianças construam, testem e 
brinquem com qualquer coisa que consigam imaginar, o que faz 
potenciar, em crianças com mais de 4 anos, o desenvolvimento de 
competências de pensamento criativo, de resolução de problemas 
e de criação de narrativas. Na concepção das suas aplicações, 
rodeiam-se de especialistas em cada assunto de forma a construírem 
conteúdos baseados em factos correctos. Para além das aplicações, 
criaram manuais digitais relativos a algumas destas, disponíveis em 
várias línguas, que podem servir de auxílio para os pais brincarem 
em conjunto com as crianças e que servem, essencialmente, para dar 
ideias e sugestões para continuarem a aprender. 

 

 figura 51 – alguns ecrãs da app The Earth. 
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De uma forma diferente das anteriores, nasceu a empresa Ahoiii. 
Esta foi criada em 2012 por uns pais que desenharam uma 
aplicação para os filhos — Fiete. Porém, depois de a 
disponibilizarem na app store e de ter sido descoberta aos poucos 
por outros pais, os pedidos de novas aplicações começaram a 
surgir e perceberam que fazia sentido constituir uma empresa e 
aumentar o portefólio. 

It all started with our own kids. We made the first 
Fiete app mostly for them. But when we published 
Fiete in the App Store other parents saw it and said 
they wanted more apps like this. So we founded 
Ahoiii… 

Fiete, a personagem principal, que dá o nome a todas as aplicações 
desta empresa, é caracterizada da seguinte forma: 

… lives on a cozy island with a lighthouse. But from time to time he grabs 
his boat and invites all the kids to join him discovering the world. 

… is a good friend. that you like to have around you and on whom you 
can rely on. 

… a curious traveler. Fiete does not just sit there and wiggles. He 
travels and shows the beauty of the world. 

… is a funny guy. It never gets boring with him. The reason for that is 
the right portion of humor. 

A sua forma de trabalhar assenta em três princípios — design, 
emoção e honestidade. Em relação ao design, acreditam que as 
crianças gostam de coisas agradáveis. Então, ao conceberem cada 
aplicação, esforçam-se para que ela seja sempre o mais bonita 
possível. Em relação à emoção, referem que o seu objectivo é 
desenvolver produtos que as crianças adorem e proporcionar-lhes 
bem-estar enquanto brincam. No que concerne à honestidade, 
sendo que as suas aplicações são pagas, consideram que as 
pessoas, quando as compram, desejam e têm direito a adquirir um 
bom produto. Neste momento, têm 13 aplicações: Fiete Islands, 

figura 52 - a personagem Fiete que dá nome a todas as 
aplicações desta empresa. 
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Fiete Match, Fiete Christmas, Fiete Farm (ver figura 27), Fiete Choice  
(figura 54), Fiete Math, Fiete Kinder Zoo, Fiete Sports (figura 53), Fiete 
Cars, Fiete Hide & Seek, Fiete Puzzle, Fiete Quiztime e Fiete Cats. 

figura 53 - alguns ecrãs da app Fiete Choice. 

figura 54 – alguns ecrãs da app Fiete Sports. 
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Destaca-se aqui, também, a empresa Originator fundada em 
2013 e com sede na Califórnia que desenvolve aplicações 
divertidas e educativas para as crianças e famílias. As experiências 
digitais que criam têm sido, até agora, todas destacadas na apple 
app store e são muito apreciadas, tanto pelas crianças como pelos 
pais e educadores. Neste momento, têm 9 aplicações, todas elas 
para crianças até aos 6 anos — à excepção da MathTango, para 
idades entre os 6 e os 8 anos. As suas aplicações são: Mr Potato 
Head: Create & Play, Endless Reader (figura 55), Mrs Potato Head: 
Create & Play, Endless Numbers (figura 56), Endless Learning Academy, 
Endless Wordplay, Endless Spanish, MathTango e Endless Alphabet 
(ver figura 16). Todas elas seguem uma fórmula fiável e bastante 
eficaz: brincadeiras genuinamente divertidas mais conteúdo 
educacional bem construído o que, provavelmente, representará 
uma aprendizagem consolidada. A maioria das aplicações que 
desenham tem como elenco uma série de monstros irreverentes, 
mas adoráveis, ao mesmo tempo que vão ajudando a ilustrar a 
definição das palavras, os significados das frases e os números, 
através de animações sempre divertidas. 

figura 55 - alguns ecrãs da aplicação Endless Reader 
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Por último27, é importante referir também a empresa Nosy Crow 
que tem desenvolvido um trabalho muito interessante, no que 
respeita a livros físicos e também a book apps, focados nas crianças, 
mas também dando espaço para os pais interagirem com estas. 
Esta empresa inglesa, criada em 2011, tem como principal 
objectivo criar livros e aplicações que incentivem as crianças a ler 
pelo prazer de ler. Publicam livros de ficção e não ficção para um 
público entre os 0 e os 14 anos, de autores já reconhecidos e 
clássicos, mas também de novos talentos. As suas aplicações são 
muito inovadoras e altamente interactivas — pretendendo 
quebrar o preconceito em relação aos book apps serem livros iguais, 
mas num formato touchscreen — e são desenhadas aproveitando, 

! 
27 De destacar também as empresas Yatatoy (http://lnx.yatatoy.com), Wee Society 
(https://weesociety.com), Fox and Sheep (https://www.foxandsheep.com) e Cowly Owl (que 
também desenvolvem aplicações para crianças extremamente bem desenhadas). 

figura 56 – alguns ecrãs da aplicação Endless 
Numbers. 
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da melhor forma, as potencialidades dos dispositivos, quer para 
contar histórias, quer para fornecer conteúdos às crianças de 
maneiras novas e interessantes. Dessa forma, acreditam que a 
leitura não se tornará a coisa mais monótona que uma criança fará 
num tablet. Têm, neste momento, 25 aplicações — entre jogos, 
educativas e book apps —, sendo elas: Axel Scheffler’s Flip Flap Pets, 
Axel Scheffler’s Flip Flap Farm, Axel Scheffler’s Flip Flap Jungle, Axel 
Scheffler’s Flip Flap Ocean, Axel Scheffler’s Flip Flap Safari, Bizzy Bear 
Builds a House, Bizzy Bear on the Farm, Cinderella by Nosy Crow, 
Complete Fairytale Theatre, Don’t Wake Up Tiger (ver figura 24), 
Fairytale Play Theatre, Flip Flap Dinosaurs, Flip Flap Dogs, Goldilocks 
and Little Bear by Nosy Crow, Hansel and Gretel by Nosy Crow, Jack 
and the Beanstalk by Nosy Crow, Little Red Riding Hood by Nosy 
Crow, My Brother is a Superhero, Nosy Crow Jigsaws, Pip and Posy: 
Fun and Games, Rounds: Franklin Frog, Rounds: Parker Penguin, Snow 
White by Nosy Crow (figura 57), The Grunts: Beard of Bees e The Three 
Little Pigs by Nosy Crow. 

  
figura 57 – alguns ecrãs da bookapp Snow White. 
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“ 

“Os outros ouvem, eu não. Mas tenho olhos, que 
forçosamente observam melhor do que os deles. Tenho 
as minhas mãos, que falam. Um cérebro que armazena 
as informações à minha maneira (...) O mundo não 
pode nem deve ser perfeito. É essa a sua riqueza.”  

Emmanuelle Laborit  (2000, p. 178) 
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2.1. sobre a surdez   

O mundo é um sítio sonoro. A audição é um dos sentidos que 
melhor favorece a adaptação do ser humano ao meio envolvente, 
sendo um dos principais canais de troca e recepção de 
informação. 

A surdez, ou deficiência auditiva, pode dizer-se, de forma linear, é 
a falta do sentido da audição. Esta consiste na perda total ou 
parcial da capacidade auditiva, havendo um desvio dos padrões 
naturais de audição, e pode ser congénita ou adquirida: é 
considerada congénita, quando provocada por viroses maternas 
ou doenças desenvolvidas durante a gravidez, sendo que a criança 
nasce já com a deficiência; a adquirida, tal como o nome indica, 
pode ser causada por diversos factores, nomeadamente a ingestão 
de fármacos que lesam o nervo auditivo, exposição a sons 
impactantes, predisposição genética, determinadas doenças 
víricas ou meningite (Souza & Servulo, 2012). A surdez aparece, 
por vezes, mencionada como hipoacusia, sendo que uma pessoa é 
considerada surda quando a sua audição não é funcional na vida 
comum e o hipoacústico é aquele cuja audição, sendo deficiente, 
pode ser funcional com ou sem prótese auditiva. A surdez pode 
também ser considerada pelo seu grau, situando-se entre o ligeiro 
ou leve — tendo a pessoa a percepção da palavra —, até aos casos 
de surdez profunda, em que não há qualquer tipo de percepção da 
palavra. Especificando, o volume ou intensidade do som é medido 
numa escala de decibéis (dB) — o som audível mais baixo 
corresponde a 0dB e o mais alto de 140dB, sendo que a fala 
normal tem cerca de 60dB. Assim, a perda auditiva mede-se nesta 
unidade, sendo que a sua variação faz com que existam diferentes 
graus de surdez (Farrell, 2008). Neste seguimento, denominam-se 
de parcialmente surdos aqueles que têm surdez leve a moderada, 
sendo que a surdez leve apresenta uma perda auditiva de até 40dB 
e impede a percepção de forma perfeita de todos os fonemas da 
palavra, não impedindo, todavia, a aquisição normal da linguagem 



 104 <  

podendo provocar, no entanto, algum problema articulatório ou 
dificuldade na leitura e/ou escrita. Quanto à surdez moderada, a 
perda auditiva situa-se entre 41 e 70 dB, dificultando mais a 
percepção da palavra, sendo necessário elevar o volume de voz 
para que a pessoa consiga entender. Neste nível são identificadas 
palavras mais significativas, no entanto, no caso de ambientes 
ruidosos haverá mais dificuldade na discriminação auditiva. 
Existe, ainda, a surdez severa ou grave e a profunda, sendo que os 
indivíduos com surdez severa apresentam uma perda auditiva 
entre 71 e 90dB e os com surdez profunda têm uma perda de pelo 
menos 96dB. No que concerne à surdez severa, o indivíduo 
conseguirá identificar alguns ruídos familiares não distinguindo, 
porém, o som da fala. No caso da surdez profunda, por ser o seu 
grau mais acentuado, não é possível perceber e identificar a voz 
humana, impedindo a aquisição natural da língua oral (Araujo 
Lima et al., 2006). 

 

2.1.1. a importância da audição 

A capacidade de comunicação é um dos elementos distintivos da 
condição humana, sendo a audição a base pela qual se constrói este 
complexo sistema. O sentido da audição torna-se extremamente 
importante na integração dos indivíduos no seu meio envolvente, 
dando-lhes informações essenciais para que tal aconteça. Assim, os 
surdos podem ter o seu desenvolvimento alterado já que, na 
ausência do sentido auditivo, essa integração é deficiente (Paço, 
Branco, Moreira, Caroça, & Henriques, 2010). Sintetizando, a 
privação da audição, na criança, poderá comprometer não só a sua 
comunicação, mas todo o seu desenvolvimento cognitivo, social e 
emocional e, consequentemente, o seu desenvolvimento global 
(Isaac & Manfredi, 2005).  

Embora, muitas vezes, considerada uma capacidade secundária 
nos indivíduos, a audição assume um papel essencial logo desde a 
gestação, na comunicação e desenvolvimento social. Hoje, sabe-se 
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que é através da audição que se adquire parcialmente a percepção 
do mundo. Assim, ainda que não seja simples, é essencial detectar 
a deficiência o mais cedo possível, enquanto criança, para que se 
tomem as medidas adequadas (Souza & Servulo, 2012).  

Segundo Alberto Sousa (2000, p. 15), o desempenho dos estímulos 
sonoros, quer seja perceptivo ou discriminativo, quer seja 
associativo ou mnésico, que constantemente informam o cérebro, 
são fundamentais para o crescimento neuropsicológico da pessoa. 
A maior parte das operações mentais derivam de estímulos 
provocados pelas gnosias28 auditivas, ou seja, da capacidade de 
reconhecer, de forma auditiva, diversos sons. Se esta capacidade 
estiver em falta, ou presente, mas de forma deficiente, haverá 
alterações que se reflectirão nas operações mentais tanto em 
termos de recepção como de interpretação das mensagens. A 
audição é, ainda, a responsável directa pela aquisição da 
linguagem — um processo complexo que envolve gnosias, 
processamento e praxias29 (Sousa, 2000, p. 15). É comum utilizar-
se a expressão “fala com os ouvidos”, chamando-se à atenção para 
a importância fulcral da audição no processo da linguagem. Na 
verdade, existe uma relação intrínseca entre o ouvido e a fala, 
sendo que o ouvido desempenha um papel mais importante do 
que propriamente os órgãos da fala. Assim, se falamos é porque 
primeiro ouvimos. Daqui se deduz que se os surdos não 
conseguem falar é, exactamente, pela existência de uma 
deficiência auditiva e não por alguma dificuldade no aparelho 
fonador. Ainda em Sousa (2000, p. 69), é referido que a função 

! 
28 Por não ser uma palavra do léxico do Design, nem comummente utilizada no dia a dia, sentiu-
se a necessidade de definir a palavra ‘gnosia’. Sendo assim: Gnosia - nome feminino. 1. faculdade 
de, pelos sentidos, reconhecer um facto ou reconhecer um objeto e a sua forma; 2. conhecimento. 
in Dicionário infopédia de Termos Médicos [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult. 
2017-01-23 15:07:48]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-
medicos/gnosia 

29 Praxia – nome feminino. pra.xi.apraˈksiɐ. Do grego práxis, «acção» +-ia. 1. acção ou modo de 
agir. 2. MEDICINA função que permite a realização de gestos coordenados e eficazes. in Dicionário 
infopédia da Língua Portuguesa sem Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-
2017. [consult. 2017-01-27 12:20:02]. Disponível na Internet: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa-aao/praxia 
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primordial do ouvido é fundamentalmente a percepção da 
linguagem, ou seja, “recebe os seus sons, percebe-os, dissocia-os, 
integra-os e memoriza-os”. Simultaneamente, se o ouvido é a 
entrada principal é também o primeiro controlador da saída da 
voz. Não há, por isso, nenhuma comunicação com o outro que 
não seja primeiro uma informação pessoal, ao nosso próprio eu. 
Antes da mensagem ser comunicada, é ouvida pela pessoa que a 
emite que, por diversos mecanismos do género cibernéticos30, de 
autocontrolo, vai regulando a emissão da sua voz, de acordo com 
o que ouve dela. 

O sentido da audição proporciona ao indivíduo o contacto com o 
mundo sonoro e com as estruturas da língua, possibilitando, dessa 
forma, o desenvolvimento de uma linguagem organizada, 
característica da espécie humana (Santos, Lima, & de Freitas 
Rossi, 2003, p. 17). A oralidade é o meio primordial de 
comunicação entre os seres humanos e a audição participa 
efectivamente em todo o processo desta aprendizagem. A surdez, 
afirmam Araújo e Lacerda (Araújo & Lacerda, 2008), é a 
deficiência que causa danos maiores na pessoa, porque atinge a 
sua forma de comunicação principal — a linguagem — e a sua 
infinita possibilidade de utilização. A linguagem é crucial no 
desenvolvimento mental da criança, exercendo uma função 
organizadora do seu pensamento, tendo também uma função 
social e comunicativa.  

“A integridade do sistema auditivo é muito importante 
para a aquisição da fala e, portanto, para o 
desenvolvimento da linguagem e da cognição. 
Intervindo-se precocemente tem-se uma melhor 
adaptação da criança, principalmente nos primeiros 
anos de vida, altura em que neurologicamente se está 
mais permeável para a aquisição de maior número de 
conhecimentos”. (Paço et al., 2010, p. 61) 

! 
30 O termo cibernética deriva do grego Kybernetes — o que controla, comanda. Neste contexto, 
refere-se a funções de controlo e comunicação presentes naturalmente em todos os seres vivos. 
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Estas funções estarão bastante comprometidas na criança surda, 
devido às insuficientes oportunidades oferecidas pela sua 
envolvente social, nomeadamente a família e a escola que, 
maioritariamente, não partilham a mesma língua. Por outro lado, 
as crianças ouvintes interagem, desde o berço, com a sua língua 
materna o que lhes permite construir hipóteses e classificações, 
conhecimentos sobre o mundo e, principalmente, permite uma 
identificação cultural com o seu grupo de referência (Araújo & 
Lacerda, 2008, p. 187). Este processo, em crianças surdas, 
principalmente as nascidas em famílias de ouvintes, tem 
contornos diferentes. São rodeados por falantes de uma língua 
que nada significa para eles, vivendo na impossibilidade de a 
apreender através da audição. Assim, face à dificuldade em 
adquirir a oralidade, estas crianças são consideradas, por vezes, 
como “incapazes”. Como se pode ler em Souza e Sérvulo (2012), 
antes de existirem estudos mais aprofundados sobre as várias 
deficiências, alguns acreditavam que estas crianças tinham défice 
de aprendizagem ou uma inteligência abaixo da média. 
Felizmente, essa ideia está ultrapassada e, com as várias línguas 
gestuais e outras formas de melhorar a comunicação, os surdos 
podem e estão a ser incluídos na sociedade, cada vez mais 
tentando minimizar essa deficiência. 

“Eu não tinha língua. Como é que consegui construir-me? 
Como é que tive entendimento? (...) Teria pensamentos? 
É evidente que sim. Mas em que pensaria eu? Em minha 
fúria de me comunicar. Na sensação de estar fechada 
atrás de uma porta enorme que não conseguia abrir para 
me fazer entender pelos outros. (...) Até à idade de sete 
anos não existem na minha cabeça nem palavras nem 
frases. Unicamente imagens.“ Emanuelle Laborit (2007, p. 26) 

Sabe-se que é na interacção social, nas relações interpessoais e na 
significação do mundo, que ocorre a construção da identidade e 
subjectividade, bem como do funcionamento psicológico superior 
— a atenção, memória, imaginação, pensamento e linguagem — 
das crianças surdas. A linguagem, em todas as suas formas, é 
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fundamental, enquanto sistema sígnico para os seres humanos, 
sendo “o signo mediador para o desenvolvimento das funções 
psicológicas, para a constituição da consciência, e na construção e 
no desenvolvimento de outras atividades representativas, 
portanto, simbólicas” (Araújo & Lacerda, 2008, p. 187). E é 
exactamente através da actividade simbólica, envolvendo-se em 
processos criativos, que a criança recria vivências relacionadas 
com o mundo adulto, fazendo uso das regras e generalização de 
papéis culturalmente padronizados, fingindo ser aquilo que vê ser 
à sua volta (D. N. H. Silva, 2006, p. 123). 

 

2.1.2. implicações da surdez 

“Tudo é difícil, a coisa mais simples para uma criança 
que ouve é tremendamente difícil para mim.” Emanuelle 

Laborit (2007, p. 41) 

Estima-se que, entre 90 a 95% das crianças que nascem surdas, 
têm pais ouvintes. A primeira grande consequência nestas 
crianças será a falta de acesso à forma de comunicação primordial 
usada pelos pais — a língua falada, por esta ser oral-auditiva —, o 
que poderá comprometer o seu desenvolvimento linguístico, 
afectivo, do comportamento e da aprendizagem. Subentendendo-
se, igualmente, que, se não forem disponibilizadas formas visuais 
de transmissão de conhecimentos, originará também um fraco 
desenvolvimento cognitivo. 

Entre as implicações da deficiência auditiva — e aqui se referem 
propositadamente implicações, porque se entende não serem 
limitações, mas sim diferenças —, as crianças surdas, como 
referem Medeiros (2005), Harbig et al. (2011) e Goldfeld (2002) 
pela falta da comunicação oral, têm grande dificuldade na 
aquisição e assimilação de conceitos. Acrescenta-se, como 
referido em Sousa (2000, p. 108), que estas crianças apresentam 
várias outras dificuldades, nomeadamente, ao nível da 
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concentração da atenção; do vocabulário limitado e dificuldade 
em compreender as palavras quando usadas fora do contexto 
normal; da linguagem oral menos personificada (embora possam 
ter bastante vocabulário); e da necessidade de usar mímica, gestos 
ou outras formas de se expressar de modo individualizado as 
emoções e afectos que pretendem transmitir quando interagem 
com os outros. 

Farrell (2008, p. 45) refere que, entre as implicações da surdez, 
estão as que se relacionam com as competências visuoespaciais, 
com a memória de curto prazo e com a organização cerebral. 
Diferentes autores (Bellugi et al., 1990; Bueno, García, & 
Ulbricht, 2013; MacSweeney, 1998), reforçando esta ideia, 
admitem que as crianças surdas apresentam um desempenho 
superior em várias tarefas visuoespaciais, destacando-se, 
relativamente a isto, das crianças ouvintes. Este desempenho 
pode dever-se a dois factores. Em primeiro lugar, de forma 
inconsciente, no sentido de compensar a falta do sentido da 
audição acabam por dar mais atenção aos estímulos visuais que os 
envolvem, resultando numa capacidade superior de 
processamento visual. Ou, alternativamente, o uso da língua 
gestual, uma linguagem visuoespacial, pode melhorar estas 
capacidades. Embora, como constatado por MacSweeney, as 
crianças surdas se destaquem nesta capacidade específica, não se 
deverá pensar na cognição espacial como uma única forma de 
processamento que é melhor nuns e pior noutros. Estão, sim, 
envolvidas habilidades diferentes (MacSweeney, 1998, p. 22). 

No que se refere à memória de curto prazo, estudos indicam, 
como se lê em Campbell e Wright (1990), que os surdos têm um 
desempenho inferior, comparativamente aos participantes com 
audição normal, em determinadas tarefas relacionadas com esta 
memória em específico. Mais concretamente, em tarefas que 
envolvam memorizar várias coisas de forma sequencial, os surdos 
lembram-se de menos itens do que os ouvintes (Logan, Maybery, 
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& Fletcher, 1996). O facto de os ouvintes usarem um código 
verbal influencia o processamento de memorização, julgando-se 
que este código é especialmente adequado para lembrar itens de 
forma sequencial.  

Quanto à organização cerebral, sabe-se que as pessoas com 
audição normal processam predominantemente a linguagem no 
hemisfério esquerdo do cérebro. Assim, se aí existirem lesões 
poderão ocorrer dificuldades de linguagem. Porém, a língua 
gestual é transmitida de forma visual e espacial combinando as 
funções da linguagem e informação visuoespacial. Assim, se 
eventualmente, os surdos tiverem lesões no hemisfério esquerdo, 
apresentarão igualmente défices na língua gestual tanto na sua 
expressão como compreensão (Poizner & Tallal, 1987). 

“os surdos que apresentam lesões no hemisfério 
direito, longe das áreas da linguagem, tornam-se por 
vezes incapazes de ver os objetos situados na metade 
esquerda de seu campo visual ou de perceber as 
relações espaciais entre os objetos, embora conservem 
a capacidade de compreender e utilizar a linguagem 
gestual. Portanto, o hemisfério esquerdo contém os 
centros de processamento da linguagem, quaisquer 
que sejam as vias de transmissão dos signos 
linguísticos”. (A. Damásio & Damásio, 2004) 

Farrell (2008) refere que a língua falada, mesmo existindo lesões 
no hemisfério direito, pode continuar apenas com o apoio do 
hemisfério esquerdo, enquanto que a língua gestual necessitará da 
contribuição também do direito. Os surdos com lesão no 
hemisfério direito poderão apresentar défices visuoespaciais, tais 
como desorientação. 

O facto da criança surda não ter um sistema de comunicação 
eficaz com os que a rodeiam, prejudica seriamente a sua 
capacidade de interacção com os outros e a aquisição de uma 
linguagem que lhe possibilite estruturar o pensamento. Esta 
estruturação permitiria desenvolver pensamentos complexos e 



 > 111   O design de narrativas tácteis para crianças surdas.  
Um guião para a construção de aplicações para crianças surdas dos 3 aos 6 anos. Miriam Reis 

 

aprender conceitos abstractos. No entanto, decorrente desta 
conjugação, a sua leitura do mundo limitar-se-á ao concreto. Na 
sociedade, tendo em conta estas dificuldades de comunicação, os 
conhecimentos que são proporcionados a estas crianças ou já 
estão excessivamente elaborados, retirando-lhes a possibilidade 
de os tentar formar autonomamente, ou são demasiado 
simplificados, fazendo com que lhes seja muito difícil, pela falta 
de dados, construí-los. Se este processo não for gerido da melhor 
forma, e sabendo que, para as crianças surdas, conhecer algo 
significa ver em acção, experienciar alguma coisa, à medida que 
vão crescendo, tendo também um conhecimento muito reduzido 
do vocabulário da língua oral, constroem um conhecimento 
limitado do mundo. No entanto, entende-se, estas crianças não 
padecem de uma patologia nem são diminuídas relativamente às 
crianças ouvintes; o que existe é uma diferença que implica a 
necessidade de desenvolvimento de recursos específicos para 
interagirem com o meio envolvente e, desta forma, potenciar e 
facilitar a comunicação com o outro. 

 

2.1.3. língua, cultura e identidade surda  

“Os que ouvem têm tudo a aprender com aqueles que 
falam com o corpo. A riqueza da sua língua gestual é 
um dos tesouros da humanidade.” Jean Grémion in 

Planeta dos surdos (como citador por Laborit, 2007, p. 207) 

> da língua 

"A língua é um sistema comunicativo específico do homem e tem 
características que lhe são exclusivas, sendo ainda regidas por 
regras particulares" (Amaral, Delgado Martins, & Coutinho, 1994, 
p. 37). À semelhança das línguas orais e de outras línguas gestuais, 
a Língua Gestual Portuguesa (LGP) apresenta essas 
características e essas regras. E é, maioritariamente, através da 
LGP que a comunidade surda comunica entre si.  
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Sendo consequência da investigação que se iniciou em 1970, na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e do 
enquadramento científico que foi sendo feito, em 1997, na 
Constituição da República Portuguesa — no artigo 74º, na alínea 
h) do nº 2, e a seguir ao nº1 onde é referido que “todos têm direito 
ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades 
de acesso e êxito escolar” —, é reconhecida a LGP como língua a 
proteger e valorizar, "enquanto expressão cultural e instrumento 
de acesso à educação e da igualdade de oportunidades." Esta 
língua é processada através de gestos e é utilizada não só pelos 
surdos, como também pelos seus familiares, educadores, técnicos, 
terapeutas e por quem estiver interessado em a aprender para 
comunicar de forma privilegiada com esta comunidade. As suas 
características são: 

> é composta predominantemente por símbolos arbitrários, à 
semelhança das outras línguas, isto é, na língua oral, considera-se 
ser tão arbitrário chamar ao objecto “lápis” como “pencil”. Na 
verdade, estes sons, manipulados pelos seus utilizadores, usando 
as regras de cada língua, têm a capacidade de gerar significado e 
permitir a comunicação entre as pessoas; também na LGP, não 
existe uma relação directa entre um gesto e o seu significado, 
constituindo-se os gestos por signos arbitrários; 

> é um sistema linguístico, portador de signos gestuais, 
constituídos por significado e significante, decompondo-se este 
último em unidades menores sem sentido — os queremas31; 

! 
31 São equivalentes aos fonemas das línguas orais. William Stokoe, no livro Sign Language 
Structure de 1960, denominou de “queremas” (cheremas, do grego cheir, mão) as unidades 
elementares visuais da língua gestual, tal como o fonema constitui a unidade elementar auditiva 
da linguagem falada. Na língua gestual portuguesa, os gestos são constituídos por cinco 
queremas base, a saber: configuração da mão, movimento, expressão não-manual, localização e 
orientação. A configuração da mão é a forma que a mão assume, o movimento é a direcionalidade 
ou o movimento da mão/dedos; a expressão não manual é quando um gesto possui alguma 
marcação que se faz com a bochecha, boca, língua ou dentes ou até mesmo sobrancelhas; a 
orientação é para onde a palma da mão está virada quando se executa o gesto e a localização é o 
sítio do espaço ou corpo onde o gesto se situa quando é feito.  
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> é comum a uma comunidade de gestuantes32 nativos; 

> possui também, tal como a língua oral, propriedades como a 
criatividade — uma capacidade comum às outras línguas de 
produzir constantemente novos enunciados, que não haviam sido 
feitos antes, acrescentando a particularidade de sem nunca terem 
sido ouvidos, serem compreendidos pelos outros nativos da língua 
—  e a recursividade — através desta propriedade, a língua, a 
partir de um número finito de componentes e de regras, pode 
produzir um número ilimitado de enunciados; 

> possui aspectos contrastivos; tal como na língua oral, que, ao 
substituir um fonema numa palavra, o seu significado muda, na 
língua gestual, ao alterar um dos queremas — configuração, 
orientação, localização, movimento ou expressão —, também 
mudará o seu sentido; 

> é um sistema em constante renovação e evolução — todos os 
dias, há palavras que caem em desuso e outras novas que vão 
sendo acrescentadas; 

> a sua aquisição processa-se de um modo natural, quando 
inseridos num meio linguístico propício. 

A língua gestual não é apenas um sistema linguístico, mas sim um 
elemento da constituição do sujeito surdo, que o ajuda na 
aquisição de uma identidade e de uma cultura. À semelhança da 
criança ouvinte, para a criança surda, o desenvolvimento integral 
das suas competências linguísticas é essencial para a sua formação 
e desenvolvimento completo como pessoa (Sim-Sim et al., 2005, 
p. 17). A partir das relações sociais com a comunidade onde está 
inserido — a surda —, é possível ao indivíduo traçar uma 
representação de si próprio e do mundo construindo assim a sua 
identidade. A língua gestual, como referido em Perlin e Strobel 

! 
32 Como se lê em Amaral et al. (1994, p. 38) “foi adaptada a palavra gestuante, equivalente a 
falante, para designar o utilizador nativo da língua gestual. Com o mesmo fundamento utilizar-se-
à a forma verbal gestuar.” 



 114 <  

(2014) aludindo ao livro de Karin Strobel de 2008 — As imagens do 
outro sobre a cultura surda —, é uma forma de comunicação que 
engloba as experiências visuais dos surdos e é esta língua que os 
ajuda na transmissão e aquisição de conhecimento universal. 

  

> da cultura 

“Somos uma minoria, os surdos profundos de 
nascença. Com uma cultura específica. Os médicos, os 
investigadores, todos os que querem transformar-nos 
a qualquer preço põem-me os cabelos em pé. Fazerem-
nos ouvintes é aniquilar a nossa identidade. Querer 
que à nascença deixe de haver crianças “surdas” é 
desejar um mundo perfeito. Como se quiséssemos que 
fossem todos louros, com olhos azuis, etc.” (Laborit, 2007, 

p. 178) 

Ana Paula Santana (2007, p. 44) refere que “quando se pensa em 
cultura, o conceito recorrente é de um conjunto de práticas 
simbólicas de determinado grupo: língua, artes (literatura, música, 
dança, teatro, etc.), religião, sentimentos, ideias, modos de agir e 
de se vestir”. Porém, este conceito é redutor. Para Hugo 
Nakagawa (2012, p. 48) poderá definir-se cultura como um 
“conjunto de significados e práticas simbólicas partilhados por 
um determinado grupo, transmitidos e refeitos entre diferentes 
gerações”. Ou seja, assume-se o conceito de cultura não como um 
estado, uma forma de estar, nem como algo parado, mas sim 
como um processo, com lógicas e dinâmicas próprias, que se vai 
reconfigurando por intermédio das interacções dos que o 
partilham. É, portanto, como afirmado por Laraia (como citado 
em Nakagawa, 2012), um processo de aglomeração que resulta de 
“toda a experiência histórica das gerações anteriores”. A cultura, 
ligada a um determinado contexto histórico, é fruto e produtora 
de acções e significações humanas. Não sendo só um sistema 
integrado de padrões de conduta, serve também como um 
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conjunto de mecanismos de controlo, de valores e de 
comportamentos para os indivíduos que a partilham. 

Para Hall (1997, p. 1), a cultura prende-se com a partilha de 
significados, sendo a linguagem o meio privilegiado com o qual 
“fazemos sentido” das coisas, onde o significado é produzido e 
partilhado. Esta partilha acontece através do acesso comum à 
linguagem, sendo esta central no processo de significado e cultura, 
considerada como o repositório chave de valores culturais e 
significados. Acrescenta que a linguagem é um dos meios através 
do qual os pensamentos, ideias e sentimentos são representados 
numa cultura. A representação através da linguagem é, portanto, 
central nos processos pelos quais o significado é produzido. 

Hall (1997, p. 2) ainda refere que, definindo o termo “cultura” de 
forma mais tradicional, esta incorpora o que de “melhor foi pensado 
e dito” numa sociedade, sendo a soma de grandes ideias 
representadas nas obras mais clássicas da literatura, pintura, música 
e filosofia, ou seja, a cultura de uma era ao seu mais alto nível. Num 
contexto mais próximo das ciências sociais, a palavra “cultura” tem 
sido usada para se referir àquilo que distingue o modo de vida de um 
povo, comunidade, nação ou grupo social. Esta passou a ser a 
conhecida como a definição antropológica do termo. 
Alternativamente, a palavra pode ser usada para descrever os valores 
compartilhados de um grupo ou sociedade, sendo, na mesma, uma 
definição antropológica, mas com uma ênfase mais sociológica. Por 
outro lado, a cultura foca-se na produção e troca de significados — 
o “dar e receber significado” — entre os pertencentes a um grupo 
ou sociedade. Assim, afirmar que duas pessoas pertencem à mesma 
cultura é dizer que elas interpretam o mundo de forma semelhante, 
expressando-se a vários níveis dando lugar à intercompreensão. 
Então, a cultura depende do que os seus participantes interpretem 
com significado, da leitura que fazem do que acontece à sua volta, 
daquilo que, para si, “faz sentido”, da descodificação semelhante ou 
próxima do mundo no qual se situam. 
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Para Karin Strobel (como citado em Perlin & Strobel, 2014), a 
cultura surda é o “jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de 
modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o 
com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição 
das identidades surdas e das “almas” das comunidades surdas. Isto 
significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e 
os hábitos do povo surdo” (p. 24). Então, de forma simplista, 
cultura surda poderá ser o que o surdo sente, o que partilha e o 
que tem em comum com os seus iguais. Enriquecendo esta 
definição, acrescenta-se, segundo Nakagawa (2012, p. 49), que a 
ideia de uma cultura surda baseia-se, essencialmente, na afirmação 
de uma forma própria de compreender e exprimir a realidade. 
Esta forma própria é especificamente proporcionada pela 
experiência visual e pelo uso da língua gestual (visuo-motora) 
como construtora do discurso. A experiência visual  

“significa a utilização da visão (em substituição total 
da audição), como meio de comunicação. Desta 
experiência visual surge a cultura surda representada 
pela língua de sinais, pelo modo diferente de ser, de se 
expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas artes, 
no conhecimento científico e académico” (Perlin & 

Miranda, 2003, p. 218) 

A cultura surda, assim, opera dentro de um local privilegiado de 
acção — as comunidades surdas — como um conjunto de 
condutas particulares que delimitam um espaço de reiteração 
tanto cultural, como histórica, política e linguística, conservando 
e fortificando ligações e manifestações identitárias entre os 
sujeitos que a compartilham. 

Tal como acontece em diferentes culturas, a cultura surda, pode 
dizer-se, é o comportamento padronizado partilhado pelos surdos 
na troca de experiências com os seus pares, quer seja no contexto 
de escola, quer seja nas associações de surdos ou noutro tipo de 
encontros. Desta forma, gera-se o sentimento de pertença a um 
grupo distinto que partilha não só a língua gestual, mas também 
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valores culturais — significados construídos a partir do uso do 
olhar, da língua gestual, da maneira de ser, de ensinar, de 
comunicar, etc. —, hábitos e formas de socialização (Perlin & 
Strobel, 2014). 

 

> da identidade 

“Sou surda não quer dizer: “Não ouço.” Quer dizer: 
“Compreendi que sou surda”. 
É uma frase positiva e determinante. Na minha 
mente, admito que sou surda, compreendo-o, analiso-
o, porque me deram uma língua que me permite fazê-
lo. Compreendo que os meus pais têm a sua própria 
língua, a sua maneira de comunicar e que eu tenho a 
minha. Pertenço a uma comunidade, tenho uma 
verdadeira identidade.” (Laborit, 2007, p. 71) 

Como referido por Santana (2007, p. 41), “os defensores da língua 
de sinais afirmam que só por meio dela, adquirida em qualquer 
idade, o sujeito surdo constituirá uma identidade surda, já que ele 
não é ouvinte”. Daqui se entende que a identidade surda está 
directamente relacionada com o uso da língua gestual e que o seu 
uso, em contacto com outros surdos, é o que define, 
essencialmente, essa identidade. Entre a interacção de surdos que 
usam a língua gestual vão surgindo novas formas de compreensão, 
de diálogo e de aprendizagem, que não acontecem através da 
linguagem oral. Santana (2007, p. 42) acrescenta que a “identidade 
é uma construção permanente (re)feita que busca determinar 
especificidades que estabeleçam fronteiras identificatórias com o 
outro, bem como obter o reconhecimento de sua pertinência 
pelos demais membros do grupo social ao qual pertence”. Nessa 
interacção com os outros, o sujeito constrói-se, emergindo e 
sendo revelado através das práticas discursivas. Ou seja, voltando 
atrás, é também pelo uso da linguagem que os indivíduos edificam 
e projectam as suas identidades. Por outro lado, sendo que há 
surdos oralizados, uma língua de modalidade oral também pode 
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constituir a identidade do surdo, no sentido em que ele se 
apropria dela e a conforma para produzir e demarcar a sua própria 
identidade. Todavia, a constituição da identidade pelo surdo não 
está necessariamente vinculada ao uso da língua gestual, mas sim à 
presença de uma língua que lhe possibilite constituir-se “falante”, 
sendo que não há uma relação directa entre língua específica e 
identidade específica. A identidade não é inerente às pessoas, mas 
sim um resultado de práticas discursivas e sociais em 
determinadas circunstâncias. Acrescenta-se, ainda, que é formada 
por diferentes papéis sociais que a pessoa representa e que podem 
integrar várias categorias — podem ser religiosos, políticos, 
profissionais, estéticos, de género, entre outros —, não sendo 
homogéneos (Santana, 2007, p. 44). 

Perlin (como citada em Nakagawa, 2012; Potting, 2011) sugere 
diferentes possibilidades de identificação das identidades. 
Destaca a identidade surda (por diversos autores destacada pelo 
uso da maiúscula em “Surdos”) como estando presente em grupos 
de pessoas que utilizam a comunicação visual (a língua gestual) 
partilhando a comunidade e cultura surdas; a identidade surda 
híbrida composta por sujeitos que nasceram ouvintes e se 
tornaram surdos, apropriando-se da língua gestual como segunda 
língua e que, conhecendo e usando, igualmente, o português 
falado como língua, acabam por adoptar diferentes identidades 
em diferentes momentos; a identidade surda de transição que se 
constitui pelos surdos que, durante anos, se sujeitaram ao 
“regime” ouvintista e passam a frequentar comunidades surdas e a 
partilhar as práticas simbólicas destes grupos; a identidade surda 
incompleta de surdos que se distanciam da cultura e comunidades 
surdas, subjugando-se à ideologia ouvinte dominante e, por fim, a 
identidade flutuante que integra os surdos que queriam ser 
ouvintes e negam tudo o que se relacione com a identidade surda, 
desprezando a sua cultura e não assumindo compromisso com a 
comunidade surda. 
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Em Cromack (2004), é referido que a identidade se constitui 
apoiada no jogo de identidade e diferença, sendo que é a partir do 
outro que o autoconceito se cria, ou seja, é nas relações sociais 
que cada pessoa se reconhece como um sujeito singular e assim a 
“diferença é aquilo que o outro é que eu não sou, já que, à medida 
que afirmamos ser surdos, estamos, automaticamente, negando a 
condição ouvinte, por exemplo” (2004, p. 75). Então, a 
constituição da identidade não deve ser entendida como um 
processo natural, mas sim cultural e em contínuo movimento. 
Segundo Kauchakje (2003, p. 58), a formação da identidade dos 
surdos passa pela alteração de paradigma da deficiência para o de 
minoria cultural e linguística.  
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2.2. obstáculos à comunicação com as crianças 
surdas 

 

 

 “If all my possessions were taken from me with one 
exception, I would choose to keep the power of 
communication, for by it I would soon regain all the 
rest” Daniel Webster, jornalista americano 

Esta citação, atribuída a Daniel Webster, podendo ser traduzida 
como “se me retirassem todas as minhas capacidades, excepto 
uma, escolheria ficar com a capacidade de comunicar, porque 
com ela depressa recuperaria tudo o resto”, define bem o poder 
que a comunicação tem. A vida gira em torno da comunicação, 
seja como forma de expressar as necessidades de cada um, 
vontades, troca de opiniões, aumentar o conhecimento mútuo, 
fazer amigos, realização profissional e tantas outras actividades. 
Esta permite a troca de informação entre sujeitos, sendo um 
processo complexo e contínuo. O desenvolvimento da cultura 
humana tornou-se possível pela capacidade do homem de 
compartilhar experiências, ideias e transmitir conhecimentos de 
geração em geração. A linguagem oral é a forma mais comum de 
comunicação humana. No entanto, uma vez que nem todas as 
pessoas têm a capacidade de se exprimir através da fala, é 
necessário recorrer a outras formas de comunicação. 

figura 58 – retirado de 
http://en.hesperian.org/hhg/Helping_Children_Wh
o_Are_Deaf:Why_communication_is_important 
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O homem é, de forma inata, um comunicador, assim, comunicar é 
uma experiência central no desenvolvimento da criança (Sim-Sim, 
Silva, & Nunes, 2008, p. 29). Desde o nascimento, o bebé habita 
um mundo onde a linguagem representa um papel significativo. 
Partilha interacções com os adultos, através dos seus 
comportamentos verbais e não verbais, embora a sua 
compreensão seja ainda bastante reduzida; o adulto é a sua 
referência nesta interacção, desempenhando o papel principal, 
tendo a função de responder às necessidades comunicativas da 
criança e favorecer ambientes propícios à comunicação. O bebé 
tem então criadas as condições ideais para desenvolver as suas 
competências comunicativas e adquirir aptidões linguísticas que 
lhe permitam dominar com eficácia a sua língua materna. 

Ainda segundo Sim-Sim et al (2008), para que a criança aprenda a 
comunicar através da língua do seu grupo social, é necessário estar 
inserida num ambiente onde ouça falar e possa falar com falantes 
do seu idioma materno. À semelhança do contexto familiar, o 
ambiente no jardim-de-infância constitui um dos contextos 
privilegiados para o desenvolvimento das capacidades, tanto 
comunicativas como linguísticas, da criança.  

“Tenho olhos para ouvir, mas há um limite. Apercebo-
me de que comunicam uns com os outros através da 
boca; e é aí que eu sou diferente. Fazem barulho com a 
boca. Quanto a mim, não sei o que é barulho. Nem 
silêncio. São duas palavras sem sentido.” Emmanuelle 

Laborit (Laborit, 2007, p. 28) 

A componente auditiva é essencial na relação afectiva entre a 
criança e o adulto. Habitualmente, quando o bebé chora, a mãe 
responde e a criança tende a diminuir a intensidade do choro e a 
acalmar-se. Com a criança surda que, comummente, é como as 
outras, a não ser no que se refere às condições particulares de 
comunicação (Araujo Lima et al., 2006, p. 46), essa componente 
auditiva será substituída pelas sensações visuais e tácteis, como o 
sorriso, o aconchego, o colo, a massagem e as carícias. Se os pais 

figura 59 – imagem representando o isolamento da criança surda 
e a tentativa de comunicação. 
http://es.hesperian.org/hhg/Helping_Children_Who_Are_Deaf:Cr
ear_una_comunidad_donde_viven_mejor_los_niños_sordos 
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de crianças surdas aprenderem a língua gestual em simultâneo 
com os filhos, julga-se que isso os une mais, tornando o seu 
relacionamento mais forte e mais próximo. Ao aceitarem as 
capacidades destas crianças, bem como as suas limitações, e 
dedicando tempo a aceder ao seu mundo desde o berço, os pais 
também lhes estão a proporcionar a inclusão no seu universo. O 
facto de conseguirem comunicar de uma mesma forma, partilhar 
histórias e até mesmo humor, faz com que fiquem a conhecer-se 
melhor. Por outro lado, é mais intuitivo para bebés surdos 
aprender uma linguagem física do que uma que se baseie no som, 
sendo que a língua gestual é a forma mais natural de comunicação 
para pessoas surdas. Por outro lado, para as crianças surdas, terem 
os pais, irmãos e familiares com quem partilhar a comunicação 
através da língua gestual pode realmente significar tudo, porque, 
na realidade, quando se é criança, a família é o nosso mundo todo. 
A língua gestual também potencia o desenvolvimento cognitivo e 
tem demonstrado que pode melhorar a capacidade da criança 
poder adquirir outras línguas (Callis, 2014). 

Ainda assim, pode dizer-se que estas crianças são prejudicadas 
desde o nascimento, em todas os trocas com o seu meio 
envolvente especialmente num plano que é essencial para o seu 
desenvolvimento, a linguagem. Rodeadas por interacções 
privilegiadamente proporcionadas através do som e ruído, ficam, 
assim, limitadas ao que se lhes apresenta de forma visual ou táctil. 
A maior parte da informação que as rodeia será por elas 
completamente perdida, muita será deturpada e muita será só 
assimilada parcialmente (Amaral & Coutinho, 2002, p. 374). 

Não existindo para as crianças surdas um sistema eficaz de 
comunicação com a sociedade ouvinte, ao longo do seu 
crescimento, estas terão dificuldades acrescidas de interacção 
com o outro. Sabendo que estas crianças não têm, na maior parte 
dos casos, a possibilidade de se expressarem através da linguagem 
oral, existem barreiras com as pessoas ouvintes que seria figura 60 – forma alternativa de comunicação — puxar a 

pessoa para ir ver algo  (Werner, 1999, p. 263).  
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necessário quebrar. No entanto, “é de fundamental importância 
que a influência da língua portuguesa oral sobre a cognição não 
seja supervalorizada em relação ao desempenho do aluno com 
surdez, dificultando sua aprendizagem e diminuindo suas chances 
de integração plena” (Araujo Lima et al., 2006, p. 16). É, então, 
essencial a utilização de alternativas de comunicação que possam 
proporcionar uma melhor interacção, em todas as áreas, entre 
surdos e ouvintes. Estas alternativas deverão fundamentar-se na 
substituição da audição por outros canais, dos quais se destaca a 
visão, o tacto e movimento, para além de se aproveitarem os 
resíduos auditivos que possam existir. Como se pode ler em 
Goldfeld (2002, p. 81), relativamente à qualidade comunicativa e 
constituição do pensamento, as mãos e todo o movimento 
corporal envolvido podem desempenhar com perfeição a mesma 
acção que o sistema fonador, através da língua gestual. Logo, 
sendo que o surdo tem este canal visuo-manual tão competente 
como o canal auditivo-oral para poder comunicar, deduz-se que o 
problema de comunicação associado à surdez não é 
exclusivamente orgânico, mas essencialmente social e cultural. Se 
estas crianças não têm contacto logo desde muito pequenas com a 
língua gestual, na grande maioria das vezes, irão sofrer atrasos na 
linguagem que consequentemente dificultam a comunicação.  

Actualmente, a sociedade já começa a ficar sensibilizada para esta 
questão, ou dir-se-á preocupada, e, tentando alterar este 
paradigma, procura que a integração destas crianças seja feita de 
forma natural. Isto deve-se em grande parte à criação de Escolas de 
Referência para a Educação Bilíngue de Alunos Surdos que, vindo no 
seguimento das já existentes Unidades de Atendimento a Alunos 
Surdos, estão desde 2008, a operar na concentração de recursos, 
tanto humanos como materiais, para oferecer a estes alunos uma 
resposta educativa mais adequada e personalizada. À semelhança 
da área da educação, os profissionais de saúde, envolvidos com 
estas crianças, procuram a optimização da comunicação e a 
melhor integração social destes indivíduos. Neste seguimento, é 
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necessário que a família destas crianças, que será o primeiro grupo 
por elas responsável, seja orientada e informada do significado e 
das implicações da surdez e das suas consequências para a 
comunicação infantil. É, igualmente, papel da família encaminhar 
a criança para a aquisição da língua gestual como primeira língua 
(a família também a deve aprender e dominar), sendo esta capaz 
de garantir o desenvolvimento linguístico e cognitivo, 
favorecendo uma melhor inserção da criança na sociedade33. 
Assim, “se o acesso à língua é parcial, também são parciais o 
entendimento e a participação do surdo no seu funcionamento” 
(Santana, 2007, p. 155). Porém, como reforça Goldfeld (2002, p. 
101), as pessoas não se desenvolvem apenas por dominar um 
conjunto de regras gramaticais, mas sim quando estão envolvidas 
num contexto comunicativo. 

Idealmente, entre os 15 e os 18 meses de idade, a criança deverá 
iniciar a sua lexpressão gestual, à semelhança da linguagem oral nas 
crianças ouvintes. Se estiver inserida numa família de surdos, esta 
iniciação dar-se-á de uma forma natural, por imitação. Se tiver 
nascido numa família de ouvintes34, a grande maioria, terá que ser 
feito um trabalho conjunto entre os familiares e os terapeutas, 
educadores e intérpretes, para que a aprendizagem se dê da forma 
mais natural, sendo a exposição à língua gestual feita o mais 
precocemente possível. É essencial que, quando a criança começar 
a frequência do jardim de infância, se dê continuidade aos esforços 
iniciados pela família e pelos outros intervenientes até então no seu 
acompanhamento. Assim, é fundamental existir um intercâmbio 
contínuo de informação entre estes envolvidos e o educador que 
passa com a criança a maior parte do dia (Sousa, 2000, p. 139). 

! 
33 As pessoas começam cada vez mais a interessar-se por aprender língua gestual percebendo 
que o bilinguismo não deverá ser só uma condição dos surdos. A título de curiosidade, existe uma 
tribo no Brasil, onde existem bastantes surdos congénitos, em que os índios ouvintes é que são 
bilingues e os surdos monolingues promovendo desta forma a total integração de todos os 
membros na comunidade (Goldfeld, 2002, p. 83). 

34 Mais de 95% das crianças surdas, em Portugal, são filhas de pais ouvintes (Amaral & Coutinho, 
2002, p. 374) 
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Como se pode ler em Sousa (2000), existem alguns pré-requisitos, 
quanto ao equipamento e instalações, relativos à integração das 
crianças surdas na escola, que devem ser tidos em conta. Estes são 
essenciais para que se dê uma boa comunicação entre todos na 
escola. Salienta-se a instalação eléctrica de sinais sonoros 
acompanhados por sinais luminosos (por exemplo, lâmpadas 
vermelhas) pelas salas e corredores para que acendam 
intermitentemente indicando o soar da campainha que sinaliza o 
início e fim dos períodos lectivos. Dentro da própria sala, onde as 
crianças se encontrarão, é necessário que o isolamento sonoro 
seja suficiente para reduzir ao mínimo os ruídos, pois a criança, 
apesar de não ouvir, sente através do tacto esse ruído em forma 
de vibração e, quanto mais forem os ruídos sentidos, maior será a 
dificuldade da criança de se concentrar. Interessa, igualmente, 
que a sala não seja muito grande, que o mobiliário seja de madeira 
e que as cadeiras e mesas possuam borrachas nos pés, também, 
para se evitar ruído ao serem arrastadas. Regra geral, no que se 
refere à educação infantil, as regras e avisos dados à criança são 
feitos através da comunicação oral. Neste contexto, esse hábito 
deve ser alterado e os assuntos poderão ser dramatizados ou 
apresentados através de imagens, dependendo das circunstâncias. 

Em contexto de educação bilingue35, que é o que se privilegia em 
Portugal, o educador deverá enfatizar a comunicação gestual 
natural, não descurando a introdução da fala, sempre que possível. 
É importante que se perceba que a aprendizagem de outra língua 
facilita a consolidação das estruturas linguísticas, promove o 
desenvolvimento cognitivo e amplia os horizontes mentais, 
aumentando o pensamento criativo, além de permitir maior 

! 
35 Existindo 3 correntes filosóficas que se referem à educação dos Surdos, oralismo, comunicação 
total e bilinguismo, optou-se, nesta tese, por não se abordar nem o oralismo nem a comunicação 
total. Sendo esta tese em Design, considerou-se importante trabalhar segundo o contexto actual 
das escolas portuguesas. Assim, o método de ensino que se utiliza maioritariamente e com o qual 
este trabalho se identifica mais, é o bilíngue — corrente filosófica relacionada com a educação de 
pessoas surdas que defende a importância da aquisição da língua gestual como sendo a sua 
língua natural, materna. A sua segunda língua será a língua oficial do país onde vive, neste caso, a 
língua portuguesa. 
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acesso à comunicação (Araujo Lima et al., 2006, p. 22). Quando a 
criança está em fase de aquisição da língua gestual, é essencial 
que, ao comunicar com ela, se use muita expressão corporal, bem 
como estímulos visuais, de forma a que esta entenda os conceitos. 
Para além da comunicação gestual espontânea, o uso de 
fotografias, de imagens ou desenhos é de muita utilidade para 
explicar acontecimentos. Em todas estas interacções com as 
crianças, é também importante que as outras pessoas estejam com 
o rosto bem iluminado de forma a que as suas expressões faciais 
sejam bem visíveis. 

Na escola, o papel do professor em relação à criança surda é o 
mesmo do que com as outras crianças, destacando-se o de 
mediador da comunicação, para que ela se inclua no grupo 
naturalmente, como qualquer uma das outras crianças (Araujo 
Lima et al., 2006, p. 45). É fundamental que o conjunto de 
educadores estabeleça a metodologia a utilizar de forma a 
desenvolver a comunicação e a linguagem da criança, tendo em 
conta a fase de desenvolvimento em que esta se encontra e que 
etapas ainda tem que alcançar — por exemplo, o brincar com o 
próprio corpo e, ao mesmo tempo, com a voz, o uso da 
comunicação gestual e corporal, a actividade exploratória, o jogo 
simbólico, entre outros. 

No livro de apoio Saberes e práticas da inclusão: dificuldades de 
comunicação e sinalização - surdez (Araujo Lima et al., 2006, p. 46) 
são traçadas algumas sugestões gerais sobre como desenvolver a 
comunicação (visual e/ou auditiva) com crianças surdas, referindo 
que a comunicação visual é essencial tanto para a aprendizagem 
da língua gestual portuguesa como para a língua portuguesa oral. 
Para que esta comunicação visual seja eficazmente desenvolvida, 
deverá dar-se tempo à criança para que ela entenda determinadas 
coisas, entre elas: usar o olhar direcionado para a pessoa que lhe 
está a falar ou com a qual ela irá falar tanto em português oral 
como gestual; saber esperar que a pessoa olhe para ela; apontar 
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para um objeto, para algo que aconteça ou para a pessoa com 
quem fala, apenas depois de ter falado, ou seja, a criança olha 
primeiro para a pessoa com quem está a falar, e só depois para o 
objeto (o professor, e as outras pessoas que mais comunicam com 
a criança, devem também aprender a não sobrepor estas acções, 
sendo expressivos facialmente quando falam, e parando um pouco 
a actividade que estão a desenvolver antes de produzir o som ou 
gestualizar); esperar pela sua vez para falar, interagir somente 
depois da outra pessoa terminar o seu discurso. Ainda Araújo 
Lima et al. (2006, p. 47) acrescentam que o afecto, a emoção, a 
amizade entre as pessoas que lidam com a criança surda são 
componentes fundamentais nas acções de interacção. Para além 
de que, para existir uma boa comunicação visual deverão 
desenvolver-se actividades nas diversas línguas, oro-facial e 
gestual. 

No entanto, é importante perceber que todas as crianças surdas 
são diferentes. Tal como as crianças ouvintes, nenhuma delas é 
igual, tendo diferentes graus de surdez, podendo ter aparelhos 
que as ajudem na audição ou compreensão e todas tendo as suas 
preferências relativamente à comunicação. Podem, porém, 
definir-se um conjunto de princípios (National Deaf Children’s 
Society, 2016) que serão úteis para comunicar com todas as 
crianças surdas: 

> perceber como é que elas comunicam – nem todas as crianças 
surdas sabem língua gestual. Cada uma tem a sua forma 
preferencial de comunicar, sendo, assim, importante perceber se a 
criança usa a fala, a língua gestual ou uma mistura das duas; 

> captar a sua atenção – isto pode ser feito através de um aceno, 
ou bater ligeiramente numa mesa, por exemplo, ou tocar 
levemente no seu ombro; 

> estar de frente para a criança quando se fala com ela – deve-se 
tentar descer à sua altura para que consigam ver claramente o 
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rosto de quem comunica com elas e não se mover enquanto se 
está a falar, porque isso tornará impossível ouvir a voz e fazer 
leitura labial; 

> falar de forma clara e natural - as crianças surdas tentarão fazer 
leitura labial, assim é necessário que se digam as palavras da forma 
que habitualmente se dizem, de forma natural. Falar de forma 
demasiado lenta ou muito alto faz com que a leitura labial seja 
muito mais difícil; 

> a boca deve estar visível – tapar a boca com as mãos, comer, 
mascar pastilha elástica ou até fumar tornam a leitura labial muito 
complicada, para além de alterarem e abafarem a voz; 

> usar pistas visuais, sempre que possível – apontar para o que se 
está a falar e não ser tímido para usar gestos que ajudem na 
comunicação. Por exemplo, se se quer comunicar a uma criança 
que o jantar está pronto, poderá fazer-se a acção de cortar com a 
faca e garfo e apontar para a mesa; 

> deixar claro qual é o tema da conversa – a criança vai achar 
mais simples de perceber as palavras se souber do que se está a 
falar, sendo necessário, também, assegurar-se de que esta entende 
quando o tema muda; 

> estar com a face iluminada – posicionar-se ao pé de uma janela 
ou com pouca luz torna a leitura labial muito difícil; 

> falar um de cada vez – as conversas de grupo são muito difíceis 
para uma criança surda seguir. É mais fácil se cada um falar na sua 
vez e fizer um gesto se se quiser falar; 

> reduzir o barulho de fundo – os aparelhos auditivos e os 
implantes cocleares amplificam a audição da criança, o que 
significa que estes se têm que concentrar bastante na voz de quem 
fala com elas para conseguir ouvi-la e percebê-la. Todos os ruídos 
de fundo, como o trânsito ou um rádio ligado, dificultam a audição 
da criança. Assim, é importante reduzir todo o ruído desnecessário 
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o mais possível, por exemplo, fechando as janelas e portas e 
desligando máquinas ou aparelhos que possam provocá-lo; 

> nunca desistir ou dizer “eu digo-te mais tarde” – para as 
crianças surdas alguém que lhes diga “digo-te mais tarde” torna-se 
uma espécie do seu ódio de estimação. Isto pelo simples facto de 
que elas se querem envolver, tal como as outras crianças. Por esse 
motivo, se um método de comunicação não funcionar, deverá 
improvisar-se outro, por exemplo, escrever numa folha, desenhar, 
escrever no telefone ou até recorrer ao email. O importante é 
comunicar.  

Assim, e como é tão bem resumido em “Communicating with 
your deaf child” (National Deaf Children’s Society, 2015), é 
fundamental compreender que o desenvolvimento, tanto da 
linguagem como da comunicação, apresenta grandes desafios para 
as crianças surdas; no entanto, com o apoio empenhado das 
famílias e dos profissionais qualificados, acrescentando a 
tecnologia actual, são desafios que podem ser superados. Todas as 
crianças e famílias são únicas, com características individuais. 
Logo, diferentes abordagens e tipos de apoio podem ser melhores 
em determinada fase e não se aplicarem noutra. Todavia, 
independentemente da forma de comunicação — seja oral, 
gestual ou uma combinação de vários —, as crianças surdas terão 
uma vida social activa e querem partilhar as suas experiências. É 
essencial as pessoas terem em mente que, desfrutar da companhia 
e da vida familiar e compartilhar a comunicação diária como uma 
família e com os amigos, é muito mais do que mobilizar apenas 
métodos de comunicação. É fácil ficar demasiado envolvido ao 
tentar implementar um método de comunicação em que, por 
vezes, se assume mais o papel de professor ou de terapeuta do que 
propriamente de pais e família. Assim, é fundamental relaxar 
acerca do aspecto comunicativo e ter consciência de que o que se 
pretende é construir um relacionamento e compartilhar 
experiências, bem como apoiar a aprendizagem da criança, quer 

figura 61 — improvisar na comunicação (Werner, 1999 p. 
263).   
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seja filho, quer seja familiar ou amigo. A escolha que funciona 
melhor entre pai e filho é sempre a correcta, não tendo, no 
entanto, que ser definitiva e podendo ser constantemente 
adaptada. O objectivo principal é permitir que a criança atinja o 
seu pleno potencial em todos os aspectos da sua vida — tanto ao 
nível da educação como nas experiências sociais —, valorizando a 
sua auto-estima, cultivando a sua imagem própria de forma forte e 
positiva, confiante do seu lugar no seio familiar e sendo capaz de 
aproveitar ao máximo todas as oportunidades que a vida lhe 
proporciona.  

 

2.3. aspectos da aquisição de conceitos e 
conhecimento pelas crianças surdas 

“Os mais simples conceitos eram ainda mais 
misteriosos. Ontem, hoje, amanhã. O meu cérebro 
funcionava no presente. O que quereriam dizer o 
passado e o futuro? 
Quando compreendi, com o auxílio de gestos, que 
ontem significava atrás de mim e amanhã à minha 
frente, dei um salto fantástico. Tratou-se de um 
progresso imenso, que aqueles que ouvem têm 
dificuldade em imaginar, habituados como estão 
desde o berço a entender palavras e conceitos repetidos 
exaustivamente, sem mesmo se darem conta.” 
Emmanuelle Laborit (2007, p. 11) 

Como se pode ler em Sousa (2000, p. 142), citando um livro de 
apoio do Ministério da Educação MEC de 198736,  “tal como as 
outras crianças, é comunicando que elas (as crianças com 
dificuldades de audição) vão aprender, mas, também como elas, é 
sobretudo agindo que vão desenvolver conceitos e ter acesso às 
novas aprendizagens”. Desta afirmação se entende que é através 

! 
36 Não se obteve acesso à publicação original, “M.E.C. (1987). Crianças com Necessidades 
Educativas Especiais. Lisboa: Ministérios da Educação e Cultura.”, pelo que se optou por fazer 
citação de citação. 
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da experienciação que as crianças surdas, mais facilmente, 
adquirem conceitos e consolidam os conhecimentos. Sendo a 
língua oral/falada de difícil acesso e aquisição para os surdos, a sua 
forma de comunicar é essencialmente visual, auxiliados pelas 
mãos. É, assim, através da língua gestual que o surdo terá acesso 
ao significado e, consequentemente, à linguagem, favorecendo o 
entendimento e internalização de conceitos tanto concretos 
como abstractos. Poderá afirmar-se que o sinal/gesto está para a 
pessoa surda como a palavra está para a pessoa ouvinte (Oleques, 
2011, p. 756).  

No contacto inicial com a língua gestual, as crianças precisam de 
ter referências visuais com as quais possam interagir de forma a 
conseguirem construir significados (Reily, 2003, p. 161). As 
crianças surdas, até conseguirem dominar uma língua, têm 
dificuldade na formulação de conceitos, na categorização e 
classificações. Neste sentido, acrescenta Oleques (2011, p. 760), as 
crianças que têm dificuldades, tanto na comunicação como na 
aquisição da linguagem, tendem a salientar as características 
formais e visuais daquilo que as rodeia. Segundo Bottoni et al. 
(2012, p. 372), “deaf people maintain a deep connection between symbolic 
and iconic levels of meaning, due to their visual approach to knowledge. 
In other words, deaf people are essentially visual”. 

De acordo com Vygotski37 (1997), aludindo à lei da compensação, 
a visão assume extrema importância no sentido de compensar a 
ausência de audição, sendo a primeira e mais importante forma de 
comunicação dos surdos com o mundo. Segundo o autor, a 
limitação de alguma capacidade compensa-se parcial ou 
completamente através do desenvolvimento de outra. Assim, na 
sua perspectiva, a surdez é compensada no desenvolvimento da 
construção, representação e memorização visuais, tornando desta 
forma singular a capacidade dos surdos em se dedicarem ao 

! 
37 No texto, o nome de Vygotski aparecerá sob várias formas — Vigotski, Vygotski ou Vygotsky — 
conforme a obra consultada, sendo, no entanto, sempre o mesmo autor. 
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sentido visuo-espacial. Neste seguimento, Buzar (2009, p. 45) 
refere “a singularidade visuo-espacial (...) possibilita às pessoas 
surdas o desenvolvimento e a compreensão do mundo (...) 
percebem os sentimentos, valores e conhecimentos do contexto 
social.”. Igualmente aludindo a Vygotski, Seixas e Fernandes 
(2012) salientam que é através da interação com o meio 
envolvente e com outras pessoas que a criança desenvolve as suas 
potencialidades. Assim sendo, torna-se necessário que esta esteja 
precocemente em contacto com diferentes ambientes e 
indivíduos no sentido de favorecer o seu desenvolvimento. 

Deduz-se que, tendo em conta a marcante visualidade da pessoa 
surda, se pode supor que esta característica em forma de 
compensação facilitará a percepção do meio envolvente e a 
memória visual. Assim, “todos os surdos (...) adquirem certa 
intensificação da sensibilidade visual e passam a apresentar uma 
orientação mais visual no mundo” (1998, p. 113). Esta 
característica faz com que os surdos tenham formas de memória 
especificamente visuais, indiciando que a linguagem gestual faz o 
mesmo papel do que as palavras (Sacks, 1998, p. 118). 

Pela aprendizagem de um sistema simbólico, como é o da língua, 
o ser humano constrói novas formas de pensamento, 
transformando, assim, a sua concepção do mundo. A aquisição da 
língua é um lugar privilegiado não apenas no que concerne ao 
processo de comunicação, mas igualmente ao desenvolvimento 
cognitivo. O Homem é um ser social, sendo as suas relações com 
o mundo, com o outro e consigo próprio mediadas por sistemas 
sígnicos. A capacidade humana de significação é uma 
competência específica para a produção, operação e 
descodificação dos signos, possibilitando, através dessa 
competência, a produção dos significados. Nesta interacção 
através dos signos, a pessoa constrói e apropria-se de sentidos 
fazendo a sua experiência significar no mundo. Assim, para a 
pessoa surda, é fundamental que lhe seja propiciado o mais 
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precocemente possível a exposição a uma língua. Isto, 
obedecendo às fases naturais da sua aquisição, torna-se 
fundamental para o seu desenvolvimento integral (Fernandes et 
al., 2005, p. 18). É essencial “desde os primeiros anos de vida a 
aquisição de um sistema simbólico específico, um instrumental 
significante para as crianças surdas, que permita o 
desenvolvimento dos “conceitos intelectuais”, ou, como diria 
Peirce, “interpretantes”, um processo de transformação da 
experiência em cognição, processo dependente dos signos como 
representações mentais desta experiência traduzida na semiose” 
(Fernandes et al., 2005, p. 22). A aquisição da língua gestual 
permitirá à criança surda, através dos seus relacionamentos 
sociais, o contacto com os conceitos da sua comunidade, que, 
naturalmente, adoptará como seus, criando, assim, uma maneira 
de pensar, agir e ver o mundo específico da cultura da sua 
comunidade. A linguagem, tanto na sua forma verbal como 
noutras modos de comunicação, persiste como meio ideal para 
comunicar conceitos, para além de fornecer elementos para 
desenvolver o conhecimento (Araujo Lima et al., 2006, p. 15). No 
entanto, tendo em conta a característica visual da língua gestual, a 
imagem é extremamente significativa no processo de construção 
de conhecimento pelas crianças surdas (Gesueli & de Moura, 
2006, p. 110). 

A criança surda bilingue usa dois sistemas simbólicos diferentes, 
com signos distintos, com o objectivo de representar conceitos. A 
língua gestual, sendo o sistema mediador da criança surda, é o 
sistema simbólico que, através de signos gestuais, espaciais e 
visuais, melhor exprime os processos de percepção e apreensão da 
experiência da criança surda. Tornando-se assim “a semiose o 
conceito que melhor descreve essa actividade de mediação entre 
as percepções e sua transformação em conceitos mentais” 
(Fernandes et al., 2005, p. 23). 
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Segundo Goldfeld (2002, pp. 165-167), partindo a educação 
bilingue do diálogo e conversação, tal como acontece com as 
crianças ouvintes, possibilita de forma mais simples a 
internalização38 da linguagem, bem como o desenvolvimento das 
funções mentais superiores. Assim, considera a educação bilingue 
como a melhor opção educacional para a criança surda, sendo 
que, por um lado a expõe a uma língua que para ela é de fácil 
acesso — a língua gestual —, podendo evitar o atraso de 
linguagem e possibilitar um pleno desenvolvimento cognitivo e, 
por outro lado, expõe igualmente a criança à língua oral, que se 
torna essencial para a integração desta na comunidade ouvinte, 
bem como no convívio com a sua própria família. Acrescenta que 
a educação da criança surda deverá partir da comunicação e não, 
como algumas correntes defendem (por exemplo, a filosofia 
oralista) considerar a comunicação como o objectivo final dos 
procedimentos que se tem com a criança. Os profissionais, bem 
como os familiares destas crianças deverão ter consciência das 
consequências inerentes à surdez, a dificuldade de comunicação e 
desenvolvimento de várias funções mentais entre as quais a 
abstracção, memória, generalização, atenção e dedução. Tanto as 
relações interpessoais vivenciadas pela criança como o ambiente 
social no qual está inserida, a/as língua/s por ela utilizada/s, 
exercem uma influência determinante em todas as áreas do seu 
desenvolvimento. A compreensão destes aspectos, tanto pelos 
profissionais como pela família e comunidade, é essencial para 
que as crianças na acção e interacção “possam receber toda a 
herança cultural das gerações anteriores e produzirem, em 

! 
38 A internalização, que também poderá ser interiorização, é um termo comummente utilizado na 
psicanálise, sendo o processo pelo qual o indivíduo interioriza de forma inconsciente o mundo 
exterior, com as suas regras e normas, adequando os seus comportamentos a essa realidade. 
internalização in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. 
Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult. 2017-04-05]. 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/internalização 
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conjunto com a sociedade, conhecimentos que influenciarão as 
próximas gerações” (Goldfeld, 2002, p. 167). 

Em Reily (2003, p. 163), pode ler-se que, apesar da palavra ser 
fundamental, outros sistemas semióticos podem, igualmente, 
exercer funções semelhantes a esta relativamente à mente 
representacional humana — entre eles, a língua gestual. É 
necessária a presença de um sistema semiótico para se conseguir 
significar o mundo, sendo que é através do contacto e acesso da 
pessoa com o ambiente social que se irá determinar o sistema 
conducente à constituição da linguagem e pensamento. Reily 
(2003, p. 164) defende, ainda, que os adultos envolvidos na 
educação da criança surda devem reflectir mais acerca do papel da 
imagem visual na apropriação do conhecimento. Refere, também, 
que a imagem, sendo um recurso cultural que trespassa todos os 
campos de conhecimento e que encerra em si uma estrutura 
capaz de instrumentalizar o pensamento, é ainda desprezada 
muitas vezes no sentido de privilegiar a palavra. No entanto, “a 
generalização permitida pela palavra, que possibilita o raciocínio 
classificatório, pode ser trabalhada por meio de imagens com 
alunos surdos” (2003, p. 171). A imagem favorece também o 
pensamento relacional, servindo-se dos elementos visuais para 
estabelecer comparações e relações, facilitando a aquisição de 
conceitos, ou seja, auxiliando no processo de desenvolvimento 
conceptual. Quando, por exemplo, em sala de aula, se está a 
explorar um livro, o facto da criança tocar nas imagens, apontar, 
ver detalhes importantes, imitar gestos que acontecem na história 
faz com que ela se aproxime mais do objecto. A forma possível de 
entender e representar o mundo, para a criança surda, será através 
de veículos de natureza visual e gestual, sabendo que a 
significação não será processada de forma auditiva. Estando 
inserida no sistema de ensino bilingue, a criança está a adquirir a 
língua gestual, como tal, o educador deverá usar, sempre que 
pretende comunicar, não só essa língua, mas também a expressão 
corporal, para além do estímulo visual, que deverá, igualmente, 
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estar constantemente presente, de forma a que a criança entenda 
os conceitos (Araujo Lima et al., 2006, p. 29). 

Voltando a Sousa (2000, p. 142), a aprendizagem destas crianças 
não é feita através das coisas que se lhes dizem, mas sim através 
das acções, do que se faz. Devendo, portanto, utilizar-se sempre 
uma metodologia activa, o mais lúdica possível, recorrendo a 
tentativas de ensaio e erro, a experiências e exploração, a 
simulações e dramatização, a associações práticas na resolução de 
problemas, entre outras coisas. Assim, cada novo conceito deverá 
ser apreendido através de uma multiplicidade de situações que 
permitam explorá-lo, ajudando na sua reconfirmação, mas sempre 
de uma forma lúdica e nunca através de repetições aborrecidas e 
monótonas. As crianças surdas beneficiam de todas as estratégias 
visuais e sinestésicas que lhes forem facultadas, tais como a língua 
gestual, movimentos corporais, imagens, entre outras (S. S. Nunes 
& Vanti, 2009). 

No que concerne à formação de conceitos, Vigotski (2005, p. 67) 
destaca que “é um processo criativo, e não um processo mecânico 
e passivo (…) um conceito surge e se configura no curso de uma 
operação complexa, voltada para a solução de algum problema (…) 
só a presença de condições externas favoráveis a uma ligação 
mecânica entre a palavra e o objecto não é suficiente para a 
criação de um conceito.”, acrescentando, na página 72 da mesma 
obra, que “é o resultado de uma actividade complexa, em que 
todas as funções intelectuais básicas tomam parte”. No entanto, o 
processo não pode ser reduzido à associação, à atenção, à 
formação de imagens, à inferência ou às tendências 
determinantes. Todas são indispensáveis, porém insuficientes, 
sem o uso do signo, ou palavra, como o meio pelo qual 
conduzimos as nossas operações mentais, controlamos o seu 
curso e as canalizamos em direcção à solução de problemas que 
enfrentamos. Ainda segundo Vigotsky (como citado em Bispo, 
Clara, Couto, & Clara, 2006, p. 109), no caso da criança surda, 
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sem linguagem, todos os seus conceitos estão situados ao mesmo 
nível, ou seja, a criança consegue aprender as palavras ‘mesa’, 
‘cadeira’, ‘sofá’, mas a palavra ‘mobília’ já é demasiado difícil de 
compreender, não sendo capaz de passar de uma palavra para a 
outra, entendendo as suas relações de generalidade. Todavia, a 
relação entre a actividade psíquica e as coisas faz potenciar o 
entendimento destas, sendo que a imagem que se tem das coisas é 
originária dos conceitos que delas são passados, intermediados 
pela linguagem bem como pelas experiências sensoriais dessas 
coisas (Oleques, 2010, p. 2213).  

Damásio (2000, p. 402) refere que “as imagens não são apenas 
visuais”, esclarecendo que se constituem através de padrões 
mentais estruturados através dos sinais que provêm de cada uma 
das modalidades sensoriais — visual, auditiva, olfactiva, gustativa 
e somatossensorial. Acrescenta que a palavra imagem não se 
refere necessária e unicamente a ‘imagem visual’, podendo aludir a 
imagens sonoras (por exemplo, causadas pela música ou vento) e, 
até mesmo, às somatossensitivas — aquelas que são formadas pelo 
corpo todo, por várias formas de percepção como seja o tacto, a 
temperatura, a dor, até aos músculos, entre outros. No 
seguimento do pensamento de Damásio (2000), Oleques (2010, p. 
2219) afirma que a representação, a observação e o contacto com 
imagens, resultará na significação, ou seja, a compreensão e 
entendimento dos signos que irão constituir-se em conceitos, 
generalizações e classificações no pensamento verbal. 

Relativamente às noções matemáticas, por exemplo, Araujo Lima 
et al. (2006, p. 58) acrescenta que estas são construídas pelas 
crianças surdas (como por qualquer criança) a partir das 
experiências que acontecem através da interacção com o meio, 
bem como com outras pessoas. Estas crianças podem aprender a 
realizar actividades que potenciem as associações, classificações, 
observações, a tirar conclusões, bem como a criar situações novas. 
Neste contexto, o educador deve orientar várias experiências que 
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permitam estabelecer ligações com algumas noções matemáticas 
presentes no seu quotidiano, como contar, relações espaciais, ou 
seja, a formação de conceitos, tendo sempre em atenção se a 
criança entendeu o que se pretende dela e se descobriu o 
objectivo da actividade. Os mesmo autores (Araujo Lima et al., 
2006, pp. 58-59) referem que, quando as pessoas que rodeiam a 
criança surda se tornam conscientes da limitação auditiva desta, 
têm dificuldade em encontrar uma forma de comunicação que os 
satisfaça. Pelo que, sabendo que a criança não ouve e não possui 
competências linguísticas orais, a tendência é as outras pessoas, 
ao comunicarem com estas, influenciadas e bloqueadas por essa 
limitação, usem uma linguagem pobre. O seu discurso torna-se 
assim repetitivo, usando várias vezes as mesmas palavras e 
expressões na esperança de que sejam compreendidas, fazendo 
referência exclusivamente a representações e 
coisas/acontecimentos concretos, evitando verbalizar acções ou 
situações que, embora vividas pela criança, considera difíceis de 
comunicar. Neste contexto, deixa-se de usar várias palavras que 
são utilizadas com crianças ouvintes e, dificilmente, é utilizada 
uma linguagem figurada — por exemplo, expressões como 
“lembras-te?” ou “pensa!” ou “imagina que...” não são utilizadas, 
bem como expressões matemáticas como “separar”, “dividir” ou 
“distribuir” pela dificuldade em serem diferenciadas acabam por 
ser evitadas no discurso. Assim, muitas vezes, como as mesmas 
palavras, por serem de mais fácil compreensão, são usadas 
constantemente para se referirem a coisas diferentes, é normal 
que as características das coisas possam ficar imprecisas — por 
exemplo, “grande/pequeno” podem ser usadas para se referirem a 
“alto/baixo”, “longo/curto” ou “largo/estreito”. A criança surda 
acaba por ser prejudicada a vários níveis por não usufruir de uma 
estrutura verbal adequada, sendo essencial, na área cognitiva, 
ajudá-la a dominar terminologias apropriadas através de 
brincadeiras tanto livres como direccionadas. Estas acções, 
operações e relações deverão, assim, ser definidas tanto em língua 
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gestual como em língua portuguesa oral, no momento em que a 
criança as vai descobrir e apropriar-se delas. Se assim não for, será 
extremamente difícil, mais tarde, explicar-lhe que a palavra 
“grande”, por exemplo, usada anteriormente para atribuir 
característica a um objecto, na verdade, queria significar “alto”. 
Por este motivo, os novos conceitos terão que ser intensamente 
trabalhados, sendo que tanto a família como as outras pessoas 
envolvidas — educadores e responsáveis pela estimulação precoce 
— são essenciais neste processo. 

É referido por Vigotski (2005, p. 104) que o desenvolvimento de 
conceitos ou significado das palavras envolve muitas funções 
intelectuais, tais como a atenção deliberada, a memória lógica, a 
abstracção e a capacidade para comparar e diferenciar. O autor 
reforça que estes processos psicológicos são complexos e não é 
possível serem dominados apenas através de uma aprendizagem 
inicial. Neste seguimento, esclarece que o ensino directo de 
conceitos é impossível e infrutífero, citando Tolstoi39 para 
reforçar esta ideia, quando afirma que “transmitir 
deliberadamente novos conceitos ao aluno... é, estou convencido, 
tão impossível e inútil quanto ensinar uma criança a andar apenas 
por meio das leis do equilíbrio”. Assim, é necessário recorrer a 
diversos meios à disposição para que a transmissão e a aquisição 
por parte da criança sejam as mais profícuas possíveis. Neste 
sentido, é importante salientar, também, que a literatura infantil 
poderá ser uma forma eficaz de apresentar, ajudar a adquirir e 
consolidar tanto conceitos como conhecimento.  

É normal, nas mais diversas culturas, ser através da literatura que 
as pessoas começam a explorar a imaginação, contam histórias, 
manifestam variadas emoções e transmitem elementos históricos, 
sociais e culturais às gerações posteriores (M. G. de Medeiros & 
Cabral, 2014). Este acto é bastante comum, utilizado em várias 

! 
39 Não se leu a obra original de Tolstoi — Pedagogicheskie stat’i de 1903 — recorrendo-se só à 
citação de Vigotski. 
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situações, tanto no âmbito familiar como no escolar. As crianças 
beneficiam desta actividade em vários aspectos, sendo que, 
através da história que lhes é contada, a sua imaginação, bem 
como o seu desenvolvimento intelectual são estimulados, para 
além de ser um momento de fantasia e encanto que estimula 
também o lúdico, a leitura e a escrita. É tão importante para uma 
criança surda pré-escolar, como para uma ouvinte, ter acesso à 
exploração de livros e materiais escritos em casa e na escola. Estes 
serão essenciais para o desenvolvimento da leitura e escrita. Os 
livros infantis, pode afirmar-se, são uma ferramenta de 
aprendizagem e estímulo, contribuindo para a sua alfabetização, 
ludicidade e desenvolvimento intelectual (S. S. Nunes & Vanti, 
2009). Segundo Medeiros e Cabral (2014), a literatura infantil 
deve ser uma constante na vida das crianças surdas, tanto no meio 
familiar como no escolar, na medida em que faz aprofundar o seu 
conhecimento e aprendizagem através da fantasia, cultura e língua 
gestual, da mesma forma que também ajuda a perceber e 
comparar o seu mundo com o dos ouvintes. É importante que a 
criança surda seja exposta, desde cedo, a situações que envolvam a 
leitura — sendo que o objectivo não é necessariamente que leiam, 
mas que adquiram comportamento de leitores que os vão auxiliar 
a aprender a língua portuguesa —, devendo ter contacto directo 
com o livro, ou objecto que contenha história, a fim de o explorar 
da sua própria maneira. O contacto directo com estes materiais 
permite-lhes criar possibilidades de leitura, que, neste caso, não 
terá que ser de texto, já que as imagens que habitualmente 
existem nestes meios informam e ajudam a antecipar partes da 
história que será contada em palavras escritas. Assim, este 
manuseamento e visualização são essenciais para a criança surda e 
servirão como incentivo à capacidade imaginativa e criadora 
infantil, fulcrais na construção da sua realidade. Sisto (como 
citado por Bessas & de Sousa Cardoso, 2011, p. 144) refere que, 
“quando se conta uma história, começa-se a abrir espaço para o 
pensamento mágico. A palavra, com o seu poder de evocar 
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imagens, vai instaurando uma ordem mágico-poética, que resulta 
do gesto sonoro e do gesto corporal, embalados por uma emissão 
emocional, capaz de levar o ouvinte a uma suspensão temporal”.  

Para além do texto, a observação das ilustrações colabora na 
construção dos significados, aproximando o conteúdo do universo 
mental das experiências quotidianas. A leitura das imagens serve 
como ponto de partida para um processo de desenvolvimento 
cognitivo (Seixas & Fernandes, 2012). Luria (como referido em 
Bessas & de Sousa Cardoso, 2011) menciona que a linguagem em 
forma de imagem duplica o mundo perceptível, permitindo 
conservar a informação recebida do mundo exterior e criar um 
mundo de imagens interiores, sendo que este tipo de “linguagem 
assegura o processo da abstracção e generalização, além de ser um 
veículo fundamental de informação que se formou na história 
social da humanidade” (Bessas & de Sousa Cardoso, 2011, p. 148). 
Alguns conceitos são demasiado difíceis de explicar oralmente, 
bem como no texto escrito para crianças surdas, mas, quando já 
existe alguma literacia visual, ou seja, se domina a lógica da 
imagem, é possível agir cognitivamente sobre o objecto, pensar e 
aprender. A literacia visual torna-se um factor de extrema 
importância na escolarização destas crianças. A ilustração é, por 
vezes, a parte central da narrativa, especialmente quando estão 
envolvidas crianças. O conhecimento sobre o mundo, que a 
criança surda adquire, está condicionado ao que esta consegue 
apreender das experiências visuais e imagéticas que vivencia 
(Araújo & Lacerda, 2008, p. 188). 

Segundo Bottoni et al. (2012), as histórias activam o pensamento 
visual e, nessa perspectiva, são uma ferramenta de suma 
importância para lidar com crianças que adoptam principalmente 
essas estratégias cognitivas. Mas reforçam que, na verdade, isto 
não é só válido para os surdos. Pelo contrário, as histórias 
representam uma das ferramentas principais através da qual 
mentalmente as pessoas compõem uma síntese das experiências 
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vividas, especialmente antes da compreensão ao nível simbólico 
estar completamente adquirida. Ainda Medeiros e Cabral (2014) 
afirmam “se os surdos tivessem experiências mais abundantes com 
narrativas (...) nas escolas e em suas casas, com professores, pais, 
irmãos ou outras pessoas lhes contando histórias, ampliariam suas 
habilidades para utilizar a imaginação, criatividade e emoção 
tornando-se produtores assíduos de histórias”.  

A efectiva aprendizagem pelas crianças surdas deverá, assim, ser 
baseada em recursos facilitadores concebidos na linguagem que 
melhor favoreça a sua aquisição. Segundo Marques e Kelman 
(2009), é imprescindível utilizar recursos pedagógicos que 
enfatizem os aspectos visuais. A imagem deverá ser parte 
constituinte de todo o processo, não tendo que ser 
necessariamente uma metodologia fundada unicamente na 
imagem (Gesueli & de Moura, 2006). Ou seja, a adopção de 
imagens visuais pode ser um dos recursos, mas outros também 
devem ser “explorados, descobertos e até mesmo criados com o 
objectivo de possibilitar uma metodologia e um currículo escolar 
que seja adequado às diferenças do aluno surdo, possibilitando sua 
real inclusão na escola” (Dino, Nery, & Batista, 2004, p. 299). 
Assim, ainda segundo Marques e Kelman (2009), a pedagogia 
visual deve ser uma metodologia incorporada em todas as escolas 
que queiram trabalhar com as crianças surdas com qualidade. 
Pensando numa proposta pedagógica inclusiva, para as crianças 
surdas, é fulcral recorrer à representação visual como estratégia de 
ensino, sendo que esta favorecerá a apropriação de significados, 
bem como possibilitará a representação, memorização e 
reprodução mental de experiências (Dino et al., 2004).   
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3.1. interfaces tácteis  

“(…) we are now living in a connected world and 
therefore, we need to prepare our kids in connected ways.”  
(Shapiro, 2018, p. 35) 

Independentemente de os smartphones já terem aparecido há mais 
tempo40, pode dizer-se que foi a partir de 2007, com o surgimento 
do primeiro iPhone, que o utilizador comum começou a ter um 
acesso mais democrático a estes dispositivos tácteis. Com o seu 
design atraente e uma interface fácil e intuitiva, foi o primeiro 
telemóvel a utilizar o dedo como principal meio de interacção, 
sem ter necessidade de usar uma caneta ou teclado. Como se 
pode ler na Wired, não é apenas o gadget com o maior número de 
vendas — com mais de 1,2 biliões de unidades vendidas desde o 
seu lançamento —, mas, pode dizer-se, é também o mais 
influente. Impulsionou a criação de inúmeras empresas dedicadas 
à criação de aplicações, ao fabrico de acessórios e reinventou a 
forma como as pessoas vivem, no sentido em que milhões de 
pessoas o passaram a usar como sendo o seu único computador, 
telefone, máquina fotográfica, comunicador, planeador de tudo 
ou quase tudo, recorrendo às inúmeras aplicações existentes para 
este dispositivo — viagens, concertos, festas, etc. —, bem como, 
também, ferramenta de pagamento — nas suas versões mais 
actuais. No fundo, it put the world in our pockets (Pierce, 2018).  

Com um tão elevado número de vendas e com a necessidade de 
fabricar mais telefones, a Apple e os seus concorrentes criaram 
grandes cadeias de fabrico espalhadas pelo mundo e esses mesmos 
fabricantes passaram também a produzir outro tipo de produtos 

! 
40 A data do 1º smartphone não é consensual, embora na maior parte dos sítios venha referido 
que se pode considerar 1994 com o Simon Personal Communicator. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone , 
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/remembering-first-smartphone-simon-ibm/ , 
http://www.businessinsider.com/worlds-first-smartphone-simon-launched-before-iphone-2015-6 
e https://thenextweb.com/mobile/2011/12/06/the-history-of-the-smartphone/ 

figura 62 – imagens do 1º iPhone. Fonte: 
https://www.theverge.com 
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desde peças para drones; dispositivos para casas inteligentes; 
wearables; até carros autónomos. Ou seja, permitiu o 
desenvolvimento de uma série de outros dispositivos e 
tecnologias, que não se parecem com um smartphone, mas que não 
existiriam sem ele. 

Em 1968, Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke foram visionários 
ao inserir no seu filme “2001, A Space Odyssey” uma espécie de 
ecrã que se assemelhava muito a um tablet (Wigley, 2016) (figura 
63), de tal forma semelhante que, aquando o lançamento do iPad, 
houve imediatamente comparações, inclusivamente da Samsung, 
quando iniciou um processo contra a Apple por plágio.  

Também em 1968, Alan Kay propôs, no seu doutoramento, o 
conceito KiddiComp, mais tarde desenvolvido, em 1972, e 
passando a chamar-se Dynabook (figura 64). No artigo de 1972 “A 
personal computer for children of all ages” Kay (1972), propõe os 
requisitos para um dispositivo educacional portátil — o Dynabook 
—, dirigido especificamente às crianças, com funcionalidades 
semelhantes às existentes hoje em dia num computador portátil 
ou num tablet. Marc Weber, director do Computer History Museum 
afirma "It’s the most important computer never built. It’s the ancestor of 
both the laptop and the tablet" (Hernandez, 2012). Kay descreve o 
Dynabook como algo que poderia capacitar as crianças, activo 
como elas, 

“something with the attention grabbing powers of 
TV, but controllable by the child rather than the 
networks. It can be like a piano (...) but one which 
can be a tool, a toy, a medium of expression, a source 
of unending pleasure and delight ... and, as with most 
gadgets in unenlightened hands, a terrible drudge!”  

algo que lhes seria útil em todas as idades (obviamente, não sendo 
uma necessidade vital), e que abriria horizontes, criando novas 
oportunidades e desafios, à semelhança do que fez o livro 
impresso. Baseou o seu conceito nos estágios de desenvolvimento 

figura 63 - imagem do filme de Kubrick e Clarke com os actores 
a “usarem” o Newspad. 

figura 64 – em cima, ilustração conceptual do Dynabook e em 
baixo, crianças a brincar com o dispositivo. Fonte: Kay, 1972.  
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de Jean Piaget e Jerome Bruner e nas suas teorias da 
aprendizagem (Valente & Gomes, 2015). Porém, mesmo tendo 
sido o primeiro cientista a falar acerca do conceito de 
computador portátil, teve que esperar quase quatro décadas para 
ver algo semelhante ao que havia previsto tornar-se realidade. O 
iPhone, em termos de características, já se assemelhava a este 
conceito, mas só com o lançamento do iPad se pode mesmo aludir 
ao renascimento ou concretização do Dynabook. 

Um tablet, actualmente, possuindo funcionalidades tanto de um 
computador como de um smartphone, não é uma coisa nem outra. 
Não tem muitas características físicas de um computador, a não 
ser internamente, já que não possui nem teclado nem rato ou 
trackpad, não tem cabos nem unidades de armazenamento 
removíveis, é simplesmente um ecrã, mas um ecrã iluminado, 
sensível ao toque e capaz de “sentir” diferentes tipos de pressão e 
gestos. Um tablet é, então, um dispositivo poderoso, pequeno e 
fino, adequado para ser usado na palma da mão; com grande 
capacidade e autonomia; é leve; capaz de se ligar a várias redes; 
com ecrã sensível ao toque (touchscreen) e no qual os dedos 
funcionam como activadores eléctricos; contém um vasto 
conjunto de recursos; tem um ecrã que permite multitoque, toque 
simultâneo em vários pontos da superfície, o que torna mais 
rápida e facilita a interacção com os dedos ou, mesmo, 
combinando com outro tipo de apontador; tem alta resolução o 
que ajuda na leitura de textos pequenos, por exemplo, e melhora a 
qualidade das fotografias. Tem também outro tipo de 
características que, depois, variam com o seu preço, marca, e 
sistema operativo — que pode ser iOS da Apple, Android da 
Google, Fire OS da Amazon ou Windows da Microsoft —, tais como 
processamento, armazenamento, memória, bem como a 
resistência ao choque, a duração da bateria e, no fundo, o seu 
desempenho geral.  

figura 65 – protótipo do Dynabook. Fonte: Computer History 
Museum http://www.computerhistory.org/ 
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Relativamente ao uso destas interfaces tácteis, acrescenta-se que: 
um toque leve, no seu ecrã, é reconhecido de forma diferente de 
um toque prolongado; arrastar um objecto contra a sua superfície 
para um lado responde de forma diferente do que se for para o 
outro; reconhece a diferença entre o toque de um dedo e o toque 
de outro objecto rígido especificamente desenhado para interagir 
com este — uma caneta. 

Depois de vários anos de pouco sucesso, pouca aceitação dos 
tablets existentes no mercado, em 2010, a Apple consegue uma 
revolução aproximada ao que já havia conseguido com o iPhone, 
ao lançar o iPad. Esta foi a data em que se deu um ponto de 
viragem na adopção e utilização deste tipo de dispositivos, 
passando a existir uma nova classe de dispositivos portáteis. O seu 
sucesso deveu-se não só ao seu design, mas ao aumento da 
usabilidade, quando comparado com os produtos anteriormente 
lançados, maior duração da bateria e intuição na utilização, 
percebendo-se daqui que não basta criar o hardware, é necessário 
ter um software e interface intuitivos e criar experiências para o 
utilizador que exijam o mínimo esforço (Nield, 2016).  

figura 66 – o primeiro iPad, em 2010, no site da 
Apple. Fonte: https://www.cultofmac.com/ 
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3.2. potencial das interfaces tácteis para a 
aquisição de conceitos pela criança surda 

“Aos cinco ou seis anos a aprendizagem dos conceitos 
já é difícil para uma criança que ouve; para mim, 
não podiam senão basear-se em imagens visuais.” 
(Laborit, 2007, p. 46) 

As crianças surdas, como foi exposto no capítulo 2, apresentam 
uma dificuldade essencial, associada à falta da audição e da 
linguagem oral, na aquisição e consolidação de conceitos. Esta 
dificuldade manifesta-se diariamente, como foi percebido, 
principalmente, no contacto com as educadoras. Os conceitos 
mais básicos são os alicerces para a construção do pensamento e 
aprendizagem, na educação infantil, sendo fundamentais para a 
descoberta cognitiva, para as conversas do dia a dia e até mesmo 
para a compreensão de instruções dadas em sala de aula (Nelson, 
Powell, Bloom, & Lignugaris, 2014).  

“(…) a basic concept is one that cannot be fully 
described with words (other than synonyms). A 
communication for a basic concept, therefore, is one 
that requires concrete examples.” Engelmann and Carnine 

(1982) (como citado por Nelson et al., 2014, p. 8). 

Gelman (2009) define conceitos como representações mentais 

que organizam a experiência, acrescentando que alguns 
investigadores equiparam conceitos e categorias — sendo, para 
estes, os conceitos representações mentais que correspondem a 
categorias no mundo, por exemplo cães ou cadeiras — e, no 
seguimento disto, amplia o conjunto de forma a incluir 
propriedades — por exemplo, vermelho e contente —, eventos ou 
estados — dormindo, seco —, indivíduos — mãe, Joana — e 
ideias abstractas — liberdade, felicidade. Prossegue, referindo 
que, embora os conceitos sejam entendidos como a base da 
construção das ideias — por exemplo na frase “A minha amiga 
Joana é divertida!” onde é requerida a posse dos conceitos 
constituintes —, estes estão também incluídos em estruturas de 
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conhecimento maiores, não podendo ser interpretados, na maior 
parte das vezes, como componentes isolados.  

Ao construir conceitos, as crianças usam vários tipos distintos de 
fontes informacionais — pistas perceptivas (que coisas se 
parecem mais), as acções dos outros no mundo (como agrupam 
coisas no ambiente ou como usam determinados objectos 
funcionalmente; não tendo estas acções que ser didácticas nem 
explicitamente instrutivas), afirmações explícitas e pistas 
implícitas da linguagem —, em conjunto com as suas próprias 
observações e acções. Ainda segundo Gelman (2009), ter a 
oportunidade de explorar o mundo activamente, proporciona 
benefícios directos tanto na interacção como na aprendizagem. 

“Authentic activities provide learners with the 
motivation to acquire new knowledge, a perspective 
for incorporating new knowledge into their existing 
knowledge, and an opportunity to apply their 
knowledge.” (Edelson, Gordin, & Pea, 1999)  

A audição é o meio pelo qual a maioria dos seres humanos 
adquire a linguagem. Porém, como já enunciado, nas pessoas 
surdas a significação não será processada de forma auditiva, sendo 
esta aquisição feita através de diversos veículos de natureza visual 
e gestual. Sabe-se que esse estímulo visual deve ser iniciado, logo 
desde o nascimento a fim de beneficiar as suas capacidades 
cognitivas da forma mais adequada (P. R. A. de Almeida, da Rosa, 
& Ulbricht, 2015, p. 201). Segundo Vygotski, e vários outros 
autores (Araujo Lima et al., 2006; Bottoni et al., 2012; Buzar, 
2009; Oleques, 2011; Sacks, 1998), os surdos apresentam uma 
orientação mais visual do mundo. Assim, aproveitando essa 
competência e assumindo que todas as crianças devem ter 
oportunidades iguais de aprender, brincar e participar (Sobel, 
Rector, Evans, & Kientz, 2016), deve-se valorizar as suas 
habilidades visuo-espaciais, no sentido de favorecer a aquisição de 
conceitos. 
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A tecnologia é, actualmente, omnipresente na vida da maioria das 
crianças e todos os dias surgem novas plataformas e conteúdos 
desenvolvidos para elas (Guernsey, Levine, Chiong, & Severns, 
2012). Segundo Marsh et al. (2015, p. 14), as interfaces tácteis, mais 
especificamente os tablets, são capazes de incentivar as crianças a 
brincar e a serem mais criativas, de maneiras diversas, durante a 
sua infância. Acrescenta que estes são particularmente vantajosos 
por permitirem o trabalho e a aprendizagem colaborativa, sendo 
que permite a interacção de várias crianças em simultâneo com o 
ecrã, enquanto que outro tipo de dispositivos que dependem de 
periféricos, como o rato, por exemplo, podem contribuir para um 
uso dominante por parte de uma só criança.  

Ainda no ano de lançamento do iPad, 2010, alguns investigadores 
já reconheciam as suas potencialidades, como é o caso de Valstad 
(2010, p. 81) que acredita que, ao usar este dispositivo num 
ambiente educativo mais colaborativo, juntamente com 
tecnologias de ensino baseadas em jogos, tem o potencial de 
melhorar a aprendizagem das crianças, particularmente aprimorar 
competências, tais como a autoconfiança e a motivação e ajudá-
las a reflectir acerca do que lhes é ensinado. Sciuto (2013) aponta 
mais alguns benefícios do uso do iPad por crianças, não 
especificamente em relação a crianças surdas. No entanto, 
atendendo às suas dificuldades relatadas no capítulo 2, entende-se 
que se adequam também a estas, nomeadamente o aumento da 
capacidade de concentração bem como da motivação que, como 
se sabe, é uma componente essencial para que a aprendizagem se 
concretize. Por outro lado, os dispositivos tácteis são mais 
acessíveis para crianças pequenas e pré-escolares do que os 
computadores de secretária ou mesmo portáteis, por diversas 
razões: a maioria das crianças pequenas consegue explorar 
autonomamente os tablets; a interface intuitiva permite-lhes 
manipular facilmente coisas no ecrã com as competências que já 
adquiriram; permite-lhes fazer escolhas numa variedade de jogos 
e/ou experiências; num computador, precisam, quase sempre, da 

figura 67 – várias crianças em redor de um tablet. Fonte: 
www.SchoolTechnology.org  
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ajuda de um adulto para fazer essas escolhas ou mudar de 
jogo/aplicação/situação (Geist, 2014). 

Fagan e Coutts (2012) referem que as tecnologias digitais (em 
específico o iPad) facilitam a complexidade, a colaboração e a 
criatividade em actividades desenvolvidas pelas crianças e que isso 
acontece pelo facto de serem elas a controlar o dispositivo e, 
consequentemente, a sua própria aprendizagem. Estes aspectos 
são extremamente importantes no desenvolvimento cognitivo da 
criança surda, no sentido que lhes permite não só criar mais 
autonomia, mas também gerir o seu próprio ritmo de assimilação. 
Se forem acompanhadas em sala de aula ou mesmo em casa pelos 
pais, através de estratégias de ensino/apoio adequadas, estas 
crianças serão capazes de, por exemplo, experimentar formas 
alternativas de fazer coisas; criar ligações entre elementos; criar 
novas narrativas; aceder em tempo real a uma realidade virtual, 
podendo fazer comparações com a realidade concreta; resolver 
problemas juntos e ver as coisas do ponto de vista dos outros. 
Estas condições tornam-se ideais para a aquisição de conceitos 
por parte das crianças surdas, sabendo que é experienciando que a 
assimilação se concretiza, tal como referido por Sousa é 
“sobretudo agindo que vão desenvolver conceitos e ter acesso às 
novas aprendizagens” (2000, p. 142). Acerca deste aspecto, 
também Gee (2008, p. 5) reitera que as crianças ao alinharem a 
sua aprendizagem com situações, cenários e ambientes reais, os 
conceitos básicos e vocabulário tornam-se mais claros, fáceis de 
memorizar e de transferir. 

Neste seguimento, acrescenta-se que o iPad pela sua portabilidade, 
ou seja, a sua facilidade de transporte, devida não só ao seu 
tamanho, mas também ao seu peso, permite à criança transportá-lo 
para fora da sala de aula e, assim, aliar a experiência visual também 
a uma experiência física e/ou de contemplação, fazendo com que 
todos os seus sentidos sejam despertos e estimulados. Esta 
especificidade aplica-se a todas as tecnologias móveis que, 
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exactamente pela sua portabilidade, encorajam a aprendizagem 
“anywhere, anytime”, permitindo às crianças transpor a barreira da 
sala de aula sem perder a capacidade de recolher, aceder e 
processar informação (Shuler, 2009, p. 17) e tornando mais ténue a 
separação entre casa, escola e depois da escola. 

Nelson (2014, pp. 16-19), baseado em evidências, aponta quatro 
formas principais de, efectivamente, se conseguir ensinar 
conceitos a crianças surdas, em idade pré-escolar:  
> Concept Isolation (isolar o conceito) – o conceito deverá ser 
apresentado de forma a ter uma interpretação unívoca; 
> Positive Examples (exemplos positivos) – um exemplo principal 
do conceito é apresentado seguido por outros mais exclusivos, 
diferentes do primeiro, mas positivos e pertencentes à mesma 
classe;  
> Non-Examples (não exemplos) - uso propositado de não-
exemplos de forma a fornecer representações contrastantes do 
conceito, para ajudar as crianças a identificar os seus atributos e a 
discriminar entre exemplos positivos e negativos; 
> Continuous Conversion (conversão contínua) - a conversão 
contínua demonstra as alterações entre exemplos e não-exemplos, 
enquanto estes estão a ser estudados, o que permitirá que as 
crianças se concentrem nas características importantes de um 
conceito, enquanto desconsideram o restante. 
Reforça, no entanto, que o ensino feito de forma individualizada 
e adequado a cada um é a base para crianças com necessidades 
educativas especiais. Os educadores preparados para lidar com 
estas crianças modificam a sua forma de ensinar, os seus 
materiais, de modo a atender às necessidades específicas de cada 
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uma dentro da sala, sabendo que algumas estratégias podem ser 
mais eficazes do que outras. 

No relatório Family Time with Apps (The Joan Ganz Cooney 
Center, 2015) são, também, enunciadas algumas pistas para o uso 
eficiente e produtivo de interfaces tácteis que, embora não 
tenham sido delineados para crianças surdas, mesmo com as suas 
especificidades e idiossincrasias, se aplicam, igualmente, a estas. 
Referem que as aplicações são ferramentas que podem ajudar as 
famílias a brincar e aprender juntas; capazes de apoiar a 
aprendizagem e o crescimento; oferecer maneiras divertidas de 
aprender e estimular a curiosidade; ajudar a desenvolver o auto-
controlo, expressar os seus sentimentos e a fazer escolhas 
acertadas; incentivar a comunicação; serem um ponto de partida 
para outras actividades, bem como conversas — sendo que falar 
com as crianças acerca do que eles estão a brincar, jogar, a ler ou 
ouvir ajuda a desenvolver competências linguísticas importantes e 
estimula o pensamento criativo —; conectar pessoas e 
experiências; ajudar a enfrentar os desafios do quotidiano; ajudar 
a ligar as famílias a membros distantes; aliviar situações 
stressantes e, acima de tudo, tornar a aprendizagem em algo que 

figura 68 – ilustração do relatório Family Time with 
Apps. 
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não acontece só na escola, mas que pode decorrer em qualquer 
sítio e em casa. 

Apesar de não se terem encontrado estudos que demonstrem a 
convicção aqui apresentada — de que os tablets facilitam a 
aquisição de conceitos à criança surda, embora alguns apontem 
nesse sentido (Miller, 2017) —, pelo facto destes serem 
extremamente visuais; incentivarem a autonomia; motivarem a 
procura; serem muito intuitivos; estimularem os sistemas 
sensoriais visuais, auditivos, tácteis e cinestésicos e darem feedback 
imediato à interacção das crianças (M. M. Neumann & 
Neumann, 2013) faz com que estes dispositivos tácteis sejam 
entendidos e usados com relativa rapidez por crianças em idade 
pré-escolar tanto para explorar, como para desenvolver novas 
capacidades e conhecimento e aumentar vários tipos de literacia. 
A conjugação de linguagem visual, quer seja vídeo ou ilustrações 
ou fotografias, com texto escrito num formato interactivo e 
visualmente rico e apelativo não era praticamente possível antes 
do surgimento de tablets com ecrãs tácteis. Também pelas suas 
próprias características físicas, ao assemelharem-se a um livro ou 
caderno real, e pela sua versatilidade, os tablets terão a capacidade 
de incentivar e motivar vários tipos de aprendizagens, 
acrescentando a facilidade de acesso a vários tipos de conteúdos 
através do simples download de aplicações (M. M. Neumann & 
Neumann, 2013). Por outro lado, e como constatam Napoli e 
Mirus (2016), estes dispositivos e as suas aplicações (por exemplo, 
appbooks) promovem a leitura partilhada entre as crianças surdas e 
os pais e/ou educadores podendo, por exemplo, os pais lerem o 
texto enquanto a criança vê os vídeos ou o adulto pode tentar 
identificar nas ilustrações o gesto que o intérprete está a fazer o 
que, com esta panóplia de interacções e multiplicidade de 
descrições visuais de uma mesma palavra, bem como a facilidade 
com que podem repetir vídeos e ver de novo as ilustrações, não só 
permitem aprender novos conceitos como consolidar alguns dos 
já adquiridos. Johnson (2013) aponta que o facto dos tablets serem 
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móveis, terem ecrãs sensíveis ao toque, serem intuitivos, torna-os 
especialmente vantajosos para crianças com necessidades educativas 
especiais e Levy (2014) refere que, para estas crianças — onde se 
incluem as surdas —, o iPad pode funcionar como uma ferramenta 
de tradução, comunicação e individualização com uma eficácia 
incomparável, ajudando a reduzir a frustração, a criar confiança e a 
aumentar capacidades que os ajudará a prosperar. Acrescentando a 
estes aspectos tão válidos, Panzavolta, Lotti e Engelhardt 
(Panzavolta, Lotti, & Engelhardt, 2014) evidenciam, também, a 
questão da inclusividade que os tablets permitem, ao ajudar crianças 
com necessidades educativas especiais a aproximarem-se de outras 
crianças, por exemplo, dentro da sala de aula. 

Todavia, como referem Dirks e Wauters (2017), o papel dos pais e 
educadores é extremamente importante em relação ao uso de 
dispositivos tácteis e de aplicações pelas crianças surdas. Estas 
com orientação apropriada no seu uso melhoram mais facilmente 
as suas capacidades, sendo a interacção com o adulto muito 
profícua a este nível, como também reiterado por Shapiro (2018). 
O uso que se faz desta tecnologia determina se ela será útil ou 
não, sendo o adulto o elemento fundamental na escolha de 
aplicações que favoreçam a literacia digital, mas, acima de tudo, o 
desenvolvimento e aprendizagem saudáveis das crianças 
(Blagojevic, Brumer, Chevalier, O'Clair, & Thomes, 2012). 

“The benefits offered by these technologies, such as 
their portability, connectivity, accessibility and 
range of media, present new challenges and 
opportunities for teaching and learning.” (Caldwell & 

Bird, 2015 p. ix) 
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3.3. a narrativa e o brincar como facilitadores 
na aquisição de conceitos 

“Os meus pais tentavam explicar-me, mas não 
entendi a história. (…) Depois pus-me a descobrir o 
sentido das palavras. Já me esqueci de como é que isso 
aconteceu. Uma criança que ouve pode comparar a 
palavra escrita com o som que ouve e depois com o 
sentido. (...) Adorava que me contassem histórias. 
Seguidamente aprendi a ler, e li. Estava sempre a 
remexer nos dicionários a pesquisar, a memorizar.” 
(Laborit, 2007, p. 75) 

> sobre a narrativa  

Desde o nascimento, as crianças são confrontadas com diferentes 
narrativas, vivendo diariamente com elas, quer seja a sonhar, 
divagar, duvidar, lembrar ou antecipar, quer seja a aprender, 
esperar, construir, criticar; ela faz parte do crescimento e atribui 
sentido à vida. Esta formula-se no dia a dia através da linguagem, 
das imagens, dos gestos, em tudo o que possibilita a comunicação. 
A sociedade está carregada de narrativas humanas que vivem nas 
histórias, nos contos, nas lendas, nos mitos, nas pinturas, na 
música, numa série de meios incontáveis. A leitura desempenha 
um papel essencial no desenvolvimento cognitivo infantil, tanto  
para aumentar o seu léxico ou as suas capacidades linguísticas 
como para desenvolver capacidades perceptivas, ao mesmo tempo 
que aguça a curiosidade e potencia a imaginação, permitindo, 
igualmente, que as crianças entrem em contacto com outras 
realidades, narrativas, perspectivas, favorecendo a aquisição de 
conceitos e consolidando conhecimentos (Harris, 2017; A. L. 
Pinto, 2014). 

A narrativa — storytelling — é uma característica unicamente 
humana e um método de passar conhecimento de geração em 
geração. É central para a experiência humana e uma forma 
fundamental de a tornar significativa (Madej, 2003). Segundo 

figura 69 – momento de leitura entre mãe e filho surdo. Fonte: 
http://www.ndcs.org.uk 
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Joana Quental (2009, p. 115), citando António Damásio41, a 
narrativa decorrerá de um processo próprio da neurobiologia 
humana, existindo, no cérebro, uma predisposição para criar e 
contar histórias, afirmando, mesmo, que “contar histórias sem 
palavras é a mais natural das coisas”.  

Simplificando, a um nível primário, uma narrativa pode ser um 
texto que apresente determinado acontecimento através de uma 
sequência normalmente constituída por introdução/situação 
inicial, desenvolvimento/complicação e conclusão/resolução, 
existindo diversos tipos, podendo ser contos, fábulas, ficção, 
romance, entre outros. As estruturas simples do discurso 
narrativo, em crianças pequenas, constroem-se através da 
interacção com os adultos, durante o período que antecede a 
iniciação à linguagem escrita, constituindo um saber implícito 
(Rosa, 2009, p. 37; I. R. Silva, 2003). 

Vários estudos centrados na criança demonstram a importância 
da narrativa e da leitura compartilhada com os pais (Harbig et al., 
2011; Peck, 1989). Em idade pré-escolar, quer seja no jardim de 
infância quer seja em casa, contar histórias é reconhecido como 
um meio para apoiar o desenvolvimento de uma criança e ajudá-la 
a expressar-se e atribuir significado ao mundo, bem como 
desenvolver habilidades de comunicação, de reconhecimento e de 
recordação, sendo também fundamental para reforçar relações 
com os seus pares e adultos de referência. No relatório Family 
Time with Apps (The Joan Ganz Cooney Center, 2015), é referido 
que a leitura diária partilhada, numa média de 15 minutos, é uma 
maneira divertida de criar gosto pela leitura e que vários estudos 
têm demonstrado que as crianças em idade pré-escolar que leem 
com os pais iniciam a escola com um mais vasto leque de 
vocabulário e com capacidades linguísticas mais apuradas, o que 

! 
41 Do livro “O Sentimento de Si. O Corpo, a Emoção e a Neurobiologia da Consciência” (2000). 
 

figura 70 – crianças surdas, no jardim de infância a assistir à 
narração de uma história. Fonte: https://keck.usc.edu 
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os ajudará no sucesso escolar. Este facto aliado à tecnologia, mais 
especificamente a apps de histórias (book apps), facilita ainda mais 
esta actividade, sendo que poderá ser desenvolvida em qualquer 
lugar em qualquer hora. 

Neste seguimento, no artigo Emergent literacy of deaf children (C. 
Williams, 2004), são reportados vários estudos feitos com 
crianças surdas em idade pré-escolar que decorreram tanto na 
escola como em casa, onde as crianças tiveram contacto diário 
com várias narrativas e com leitura partilhada — os pais liam para 
eles e com eles, numa base quase diária e as crianças dedicavam-se 
regularmente a actividade de desenho e escrita e, 
simultaneamente, os professores adoptaram a mesma estratégia, 
lendo-lhes todos os dias e iam tentando passar alguns conceitos, 
bem como ensinar algumas letras e a sua correspondência em 
fonema e grafema. Os resultados indicaram que as crianças surdas 
aprenderam a usar a linguagem escrita como uma forma primária 
de comunicação e, quando estas não possuíam a linguagem falada 
ou a gestual necessária para se expressarem, usavam o desenho e a 
escrita para comunicar tanto com as outras crianças como com os 
adultos. Também indicaram que as crianças surdas demonstraram 
considerável conhecimento e compreensão de alfabetização 
emergente, em aquisição, e que estavam perfeitamente 
equiparadas aos seus pares ouvintes. Outro resultado que se 
salienta é o facto das crianças, através da leitura partilhada, 
aprenderem também diversos conceitos básicos acerca do 
manuseamento e constituição de um livro e da sua narrativa, 
como, por exemplo, a sua correcta orientação, o virar de página, 
bem como a direccionalidade (da esquerda para a direita e de 
cima para baixo), a narração e o diálogo e as personagens e os seus 
estilos de actuar. Esta compreensão metalinguística apoia a 
aquisição inicial de conceitos e conduz à aprendizagem da leitura. 

Sabendo que as crianças surdas aprendem visualmente e através 
da experienciação, ao partilharem a leitura e beneficiarem de uma 
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exposição repetida e interactiva de histórias; de contactarem com 
a palavra escrita, contextualizada por outras palavras e disponível 
para ser lida/ouvida/representada as vezes que forem necessárias; 
faz com que estas consigam fazer associações e interpretações que 
levam a um mais fácil entendimento do conceito. Se esta 
representação escrita for acompanhada da representação 
pictórica, unívoca, bem como de outros meios comunicacionais, 
ainda de forma mais eficaz se consolidará a aprendizagem. 
Salientando o facto de que a narrativa também poderá ser 
unicamente constituída por uma sequência de 
imagens/ilustrações. 

Tendo em mente que as crianças surdas aprendem a um ritmo 
diferente, em comparação com seus pares ouvintes, é necessário 
que os educadores e os pais procurem maneiras novas e diferentes 
de interacção com estas crianças, a fim de melhorar os seus 
processos de educação (Aristizábal, Cano, & Collazos, 2017a). À 
medida que se dão os avanços tecnológicos — como se pode 
verificar no ponto 3.1. —, e as estratégias de ensino mudam, novas 
ferramentas podem ser implementadas para apoiar a educação de 
crianças com surdez, por exemplo, através de ebooks no iPad 
(Hutchison, Beschorner, & Schmidt-Crawford, 2012; Smeets & 
Bus, 2014; Wauters & Dirks, 2017). A narrativa tem sido uma 
estratégia usada repetidamente com esta comunidade, podendo 
os smartphones e os tablets — estes de forma mais específica, por 
permitirem ser partilhados mais facilmente —, abrir um novo 
conjunto de oportunidades para impactar positivamente na vida 
destas crianças. 
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> sobre o brincar 

“As crianças brincando, entre si, comunicam consigo 
próprias e com os outros, compartilham e revelam o 
que pensam (...) Aprendem a aprender a conhecer 
quem são, a conhecer quem são os outros com quem 
interagem, como mutuamente se influenciam, co-
criam e desenvolvem guiões de acção a que se dedicam 
por inteiro.” (C. Lopes, 2016, p. 9) 

 

Brincar é uma manifestação da ludicidade — intrínseca à 
condição humana —, sendo, durante a infância, um processo de 
comunicação privilegiada (C. Lopes, 2016; M. D. C. de O. Lopes, 
2000).  

Brincando ou brincar, ao nível etimológico e de acordo com 
Machado (1967), deriva da palavra “brinco” que significa entreter-se 
a si próprio, divertimento, brincar, saltar como os rapazes, 
entretenimento e sujeito para as crianças brincarem (C. Lopes, 2003; 
2004). Segundo o Dicionário de Oxford, um brinquedo é um 
objecto para as crianças brincarem com, sendo que a etimologia da 
palavra brinquedo tem origem incerta, mas aparece, igualmente, 
referida como coisa para uma criança brincar com. As palavras brincar 
e brinquedo andam normalmente a par.  

Entende-se que o brincar é a esfera que melhor promove o 
desenvolvimento da criança, mais pela forma como a envolve do 
que propriamente pela frequência com que acontece no seu dia a 
dia (D. N. H. Silva, 2002a). Ainda segundo Silva (2002), a 
motivação para brincar é guiada pela necessidade da criança de se 
apropriar do universo dos adultos. Considerando o desejo como 
essencial na escolha dos temas da brincadeira — porque quando a 
criança brinca, faz o que deseja e o que lhe apetece —, o brincar 
assume um papel central no desenvolvimento cognitivo e 
emocional do indivíduo, favorecendo também a construção da 
auto-estima e promovendo a interacção com os seus pares. 
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O uso de brinquedos altera profundamente o desenvolvimento 
cognitivo da criança, sendo que, enquanto brincam, elas se 
envolvem num mundo ilusório onde tudo pode ser: uma pedra 
pode ser um carro, uma vassoura pode ser um cavalo... Esta 
transformação promove uma mudança no desenvolvimento da 
criança, porque passam a actuar de acordo com o significado 
atribuído aos objectos e afastando-se do objecto em si, do 
material; aprende a agir consoante diferentes situações; tem a sua 
curiosidade e imaginação estimuladas e exercita a sua autonomia.  

De acordo com Oliveira et al. (2006), o brincar é definido por uma 
cultura preexistente, ou seja, a criança vai assimilando 
comportamentos e integrando-os nas suas brincadeiras. É uma 
actividade que permite atribuir diferentes significados à vida do 
dia a dia. Compreender a amplitude de sentidos em torno de 
brincar e de brinquedo, é um caminho necessário e essencial para 
se ser capaz de conhecer a criança e o seu processo de 
desenvolvimento. Segundo Oliveira (2010), a criança, ao brincar, 
imerge num outro mundo, onde o mundo dos adultos não tem 
lugar, como se fizesse parte de um outro universo. Acrescenta que 
a criança é criança porque brinca. Se uma criança não brinca ou 
não sabe brincar, poderá tornar-se um adulto que não consegue 
pensar, porque a cognição, como exposto anteriormente, na 
criança, desenvolve-se através do brincar, dos brinquedos e da sua 
experienciação com eles.  

No início desta investigação e na pesquisa já desenvolvida, 
observou-se a escassez de recursos de ensino-aprendizagem e de 
brinquedos especificamente desenhados para crianças surdas. 
Sendo o brincar uma das actividades fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade, da socialização (relação com o  
outro) e da autonomia, o objectivo do brincar em crianças 
pequenas (toddlers) é o próprio processo, o experienciar, já que 
não têm ainda capacidade para antecipar as consequências da sua 

figura 71 – criança surda a brincar com carrinhos. Fonte: 
https://www.hearinglikeme.com 

figura 72 – menina surda a brincar..Fonte: 
http://www.ndcs.org.uk 
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brincadeira. Nesta altura da vida, as crianças surdas não são, neste 
aspecto, diferentes das ouvintes.  

As crianças surdas brincam da mesma maneira que as ouvintes. A 
questão que se coloca é se o significado dado ao brinquedo ou à 
brincadeira é o mesmo para estas crianças (A. C. S. Oliveira et al., 
2006). Destaca-se, no entanto, que o problema maior dos 
brinquedos para crianças surdas, sendo que a grande maioria é 
desenhada para crianças ouvintes e possuidoras de todos os 
sentidos activos, é a inexistência de língua gestual. 

As actividades lúdicas contribuem para a socialização das crianças 
surdas e os brinquedos são instrumentos essenciais no 
desenvolvimento das suas capacidades de comunicação. Ao 
brincar, estas crianças desvendam a forma como interpretam uma 
cultura que é marcada pela oralidade. Como estas crianças usam 
as mãos como um canal linguístico, brincar e comunicar em 
simultâneo pode ser aparentemente difícil de conseguir. Todavia, 
elas demonstram desde cedo grande habilidade para se adaptarem 
às brincadeiras, criando as suas próprias estratégias. Assim, 
entende-se que o brincar não é limitado para estas crianças; 
apenas diferente, sendo que brincar para as crianças surdas é um 
recurso primordial para desenvolver um pensamento simbólico e, 
consequentemente, compreender o mundo que os rodeia. Neste 
processo, irão ter contacto com novos conceitos e, pelo 
desenrolar da brincadeira, acredita-se, estes serão mais facilmente 
adquiridos e consolidados. 

Silva (2002) e Góes (como referido em D. N. H. Silva, 2002), em 
observações feitas a crianças surdas com limitações no uso da 
linguagem, concluíram que a língua gestual é fundamental para a 
construção da identidade e autonomia da criança surda e, neste 
sentido, é essencial para que exista recreação simbólica. A acção 
de brincar é, normalmente, guiada pelo mundo real, pelo que as 
crianças entendem do mundo, mas envolve também muitos 
aspectos da fantasia, tornando-a um acto ainda mais rico. Pelas 

figura 73 – menino surdo a andar de bicicleta. Fonte: 
http://www.ndcs.org.uk 
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possibilidades que o brincar pode oferecer às crianças surdas, as 
oportunidades devem ser promovidas, seja enquanto espaços de 
aprendizagem ou outros, fazendo com que lhes seja possível 
experimentar actividades, ferramentas e brincadeiras, 
enfrentando situações diversas e cada vez mais complexas. O 
brincar é, para estas crianças também, uma ferramenta silenciosa 
que as desafia continuamente, facilitando-lhes a descoberta e 
entendimento de que o mundo está cheio de possibilidades e 
oportunidades para se expandirem com alegria e prazer. 
Simultaneamente, pode ser uma fonte de conhecimento, quando 
integrado como uma actividade educativa, “ajuda-o a construir as 
suas novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade 
e simboliza um instrumento pedagógico” (Antunes, 1999, p. 36). 

“(...) o jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal 
da aprendizagem, na medida em que propõe estímulo 
ao interesse do aluno, que como todo pequeno animal 
adora jogar e joga sempre principalmente sozinho e 
desenvolve níveis diferentes de sua experiência 
pessoal e social.” (Antunes, 1999, p. 36) 

Mesmo sabendo que existe uma limitação no uso da linguagem oral, 
falada, e que se possa pensar que esse facto interfere nas 
brincadeiras das crianças surdas, estas, através de recursos gestuais 
— mesmo podendo não ter ainda adquirido a LGP — e de 
expressão corporal, demonstram ultrapassar esses obstáculos 
(Batagin & Malaguetta, 2013) e, como se pode ler em Silva, “ não se 
verificou uma impossibilidade de construção simbólica, nem mesmo 
uma incapacidade de abstração, pois o uso de sinais, embora ainda 
em aquisição pelos sujeitos, já lhes garantia condições de um 
funcionamento mental de ordem complexa”, percebendo-se, desta 
forma, “o papel fundamental da língua de sinais na constituição do 
sujeito surdo” (D. N. H. Silva, 2002b, p. 65). O uso dos brinquedos 
mais convencionais dificulta a aprendizagem das crianças surdas, 
não só no que concerne à aquisição de conhecimento, mas também 
ao que se refere ao desenvolvimento social e emocional (N. L. 
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Medeiros et al., 2005). No que diz respeito a aplicações interactivas, 
isto também se aplica. 

Assumindo que o poder criativo da criança, baseado na sua 
ludicidade instrínseca (M. Lopes, 2014), determina o que é um 
brinquedo, uma aplicação digital, ao estimular e facilitar os 
diversos tipos de brincar também o é. Uma aplicação permite à 
criança brincar, recrear mundos, apropriar-se da história, 
promove a autonomia, desperta a curiosidade, a imprevisibilidade 
e, neste sentido, pode entender-se como sendo um brinquedo. 
No caso das crianças surdas, torna-se difícil dissociar o brincar do 
aprender. As crianças surdas apreendem o mundo através da 
experienciação e uma aplicação poderá auxiliá-los nesse 
conhecimento e compreensão. Neste seguimento, entende-se que 
a experienciação mediada pelos novos media é potenciadora da 
construção da sua autonomia vs. resolução da dependência face 
aos adultos significantes, da construção da sua identidade pessoal 
e do conhecimento de si, do outro e do mundo em que habita 
(Reis, Lopes, & Quental, 2014). Enquanto os adultos, no geral, 
quando usam a tecnologia, o fazem sempre com um determinado 
propósito — há poucas coisas que façam digitalmente pelo puro 
prazer de fazer —, as crianças usam a tecnologia de uma forma 
mais livre, aprendendo, comunicando e desenvolvendo-se através 
da interação lúdica com esta (D. L. Gelman, 2014, p. 69). 

“As pessoas não são iguais – e é isso que torna o 
mundo tão rico. Iguais, na verdade, devem ser as 
oportunidades de sobreviver e de se desenvolver, 
aprender, crescer sem violência, brincar! A idade, o 
gênero, a origem étnico-racial, o credo, as condições 
pessoais ou qualquer outra característica jamais 
podem justificar deixar alguém de fora na hora de 
brincar.” (Favero & Ramalho, 2012) 

 

figura 74 – crianças surdas a interagir com iPad. Fonte: 
https://www.ridbc.org.au 
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3.4. aspectos do design de interacção para 
crianças surdas 

As crianças surdas são activas e inovadoras, no que diz respeito à 
comunicação, têm a sua visão periférica mais sensível — e esta irá 
desenvolver-se progressivamente cada vez mais à medida que vão 
crescendo, e muito mais do que nas crianças ouvintes —, uma 
maior atenção a pequenas mudanças visuais e uma grande 
capacidade de aprendizagem visual (Potter, Korte, & Nielsen, 
2014). Estas crianças têm baixos níveis de literacia, em 
comparação com os seus pares ouvintes. Isto sugere que ao 
projectar, para estas crianças, uma das primeiras coisas a ter em 
conta é que é necessário perceber o seu nível de desenvolvimento 
e desenhar sempre de acordo com esse aspecto. Assim, será 
possível delinear princípios orientadores de design de interfaces e 
interacção para desenhar em específico para crianças surdas? 

Como referido por Aristizábal, Cano, Vesga e Collazos (2017b, p. 
116) “technology for deaf children involves a special design process taking 
into account that the first language of deaf children is sign language.”  

Ainda que se considere que os princípios identificados no 
capítulo 1 —  navegação à “prova de criança”, feedback e recompensa, 
tarefas simples, affordances e evitar instruções, tempo de concentração, 
menu sempre acessível, gestos mais intuitivos, coisas grandes e visíveis e 
ícones significativos — possam ser aplicados no desenho de apps 
para crianças surdas estas, devido às implicações da surdez, têm 
grande dificuldade na aquisição e assimilação de conceitos 
(Goldfeld, 2002; Harbig et al., 2011; N. L. Medeiros et al., 2005), 
havendo, nesse sentido, a necessidade de adaptar às suas 
idiossincrasias. Assim, há diferenças — encontradas na pesquisa 
bibliográfica, nas conversas com as educadoras e na observação 
feita às crianças em contexto real — que é necessário ter em 
conta e que se reflectirão nas opções tomadas no desenho da 
aplicação. Da pesquisa bibliográfica percebe-se que vários autores 
se têm debruçado acerca do design para crianças surdas, 
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enunciando alguns princípios orientadores, nomeadamente 
Harbig et al. (2011), Souza e Sérvulo (2012), Malzkuhn e Herzig 
(2013), Melonio e Gennari (Melonio & Gennari, 2013), Di Mascio 
et al. (Mascio, Gennari, Melonio, & Vittorini, 2013), Potter et al. 
(2014), Canteri (2014), Silva et al. (2014), Ribeiro et al. (2015), 
Canteri et al. (2015), Reis et al. (2016) e Quixaba (2017). Do 
conjunto dos autores lidos, da observação e das conversas, surgem 
aspectos importantes que se devem ter em consideração no 
desenho de tecnologia para crianças surdas: 

> pistas visuais — as pistas visuais que se usem na aplicação 
terão que ser ainda mais enfáticas, chamando mesmo a atenção da 
criança; sendo que as pistas sonoras não podem ser utilizadas da 
mesma forma que para uma criança ouvinte — para estas, são 
bastante eficientes porque requerem menos esforço cognitivo —, 
as pistas visuais terão que ser ainda mais notadas e ajudar a 
criança na interacção;  

> consistência — é importante manter a consistência no 
design, para todas as crianças, mas, em especial, para as surdas; 
sendo que os surdos apresentam um desempenho inferior em 
tarefas relacionadas com a memória de curto prazo, mas têm 
formas de memorização visuais; mantendo vários aspectos do 
design consistentes num produto facilita a sua utilização — por 
exemplo, usando gestos standard de interacção; mantendo as 
cores, formas, texturas ou objectos semelhantes ajuda, 
igualmente, a manter a coerência; 

> affordances — as affordances não podem ser metafóricas, no 
caso de crianças surdas; se, por um lado, a metáfora pode ser um 
recurso apropriado, quando se desenha para crianças (Chiasson & 
Gutwin, 2005), facilitando o processo de navegação e de 
compreensão, no caso de crianças surdas, se elas ainda não 
apreenderam o conceito, a metáfora torna-se igualmente difícil de 
decifrar; toda a comunicação deve ser o mais objectiva possível 
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sem permitir segundas leituras, proporcionando à criança o 
reconhecimento imediato do que quer fazer;  

> animações — é preciso ter em atenção o facto de que as 
crianças surdas, para conseguirem acompanhar o texto, nestas 
idades, em que ainda não possuem competências de leitura, terão 
que observar a intérprete de língua gestual. Por esse motivo, 
qualquer elemento no ecrã que se mova é um motivo de 
distracção, fazendo com que perca a concentração na tarefa que 
estava a fazer. Assim, e pela observação que foi feita das crianças, 
nas escolas onde o protótipo foi experimentado, considera-se que 
a animação as desconcentra e, portanto, terá que ser usada com 
muito cuidado, preferencialmente de forma a ser accionada pela 
própria criança;  

> recriar a experiência — as crianças surdas, em contexto de 
sala de aula, aprendem essencialmente em acção, ou seja, a fazer, a 
experimentar, a recriar experiências, a desmontar histórias, 
aprendendo, conceito a conceito, experienciando-os na realidade, 
com uma metodologia baseada na pedagogia de projecto inspirada 
em Vygotsky. Esta metodologia, entende-se, facilita não só a 
integração como também a comunicação em grupo, bem como 
uma melhor apreensão do mundo; poderá considerar-se uma 
pedagogia lúdica onde o brincar, como uma forma de actuação 
espontânea, consolida o conhecimento e ajuda à organização da 
mente (Vygotsky, 1998). Assim, é essencial que, no desenho, se 
pense na transposição desta metodologia, tal como é aplicada em 
sala de aula, para a própria interacção e interface de uma 
aplicação;  

> ilustração — as crianças surdas têm a sua visão periférica 
mais sensível — e esta irá desenvolver-se progressivamente cada 
vez mais à medida que vão crescendo, e muito mais do que nas 
crianças ouvintes —, uma maior atenção a pequenas mudanças 
visuais e uma grande capacidade de aprendizagem visual (Potter, 
Korte, & Nielsen, 2014). Todavia, considera-se que a ilustração 
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para estas crianças deve ter determinadas características, para que 
não haja uma leitura errada do mundo e consequente dificuldade 
na aquisição de conceitos. Assim, a ilustração deve permitir uma 
única leitura, não provocar dúvidas na interpretação, deve 
permitir a identificação imediata das personagens e da acção, 
manter um maior envolvimento com a realidade e privilegiar os 
traços fundamentais de reconhecimento para evitar dúvidas na 
atribuição de significado. Este tópico, por se considerar de 
extrema importância para as crianças surdas, será mais 
desenvolvido no ponto 3.5. 

Entende-se, tendo em atenção os pontos enunciados atrás, que 
um produto interactivo, nomeadamente uma aplicação, 
desenhada respeitando estas considerações, se tornará mais eficaz 
para crianças surdas, não perdendo, no entanto, a universalidade 
de poder ser usada, igualmente, por crianças ouvintes. 

 

3.5. a ilustração para crianças surdas 

“A ilustração não representa, quando muito 
apresenta: a ilustração inventa! Inventa formas de 
aceder ao inominável porque o inominável não existe 
e não tem lugar fora da nossa imaginação.” (Maia, 2002) 

 

A ilustração é um conceito plural que inclui uma diversidade de 
factores, estando inter-relacionada com os seus destinatários. A 
ilustração é a arte de comunicar ideias concisas com imagens 
numa variedade de meios. Tanto pode “iluminar” o significado de 
um assunto como criar um novo contexto para ver/ler o mundo. 
Geralmente, a ilustração conta uma história, numa imagem ou 
sequência de imagens, normalmente relacionadas com um texto. 
Pode ser criada para uma página, para um ecrã ou parede e é tanto 
uma expressão da visão do ilustrador — intérprete da história, 
desenhando-a e recontando-a — e uma abordagem pessoal com 
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recurso aos seus meios e técnicas, como uma elucidação 
convincente da narrativa. É, em certo sentido, escrever com 
imagens (Erlhoff & Marshall, 2007, p. 211). 

Segundo o Dicionário do Livro (Faria & da Graça Pericão, 2008), e 
numa extensa definição de onde se pode seleccionar o mais 
relevante para este caso, ilustração é “em sentido geral toda e 
qualquer representação de carácter artístico ou documental • (...) 
é a representação iconográfica incluída no texto (…) • Qualquer 
representação que não tenha carácter textual (...) é a 
representação pictórica, iconográfica, diagramática (…); serve para 
explicitar o texto e neste sentido tem um carácter pedagógico; 
nos manuscritos e posteriormente nos primeiros tempos da 
tipografia, a ilustração do texto visava, além de uma decoração 
meramente recreativa, a sua explicação e consequente 
explicitação, uma vez que muitas pessoas não sabiam ler, mas o 
poder da imagem levava-as a entender a mensagem escrita, à qual 
não teriam acesso de outro modo; (…) • Explicação, comentário 
ou esclarecimento que é aditado a uma obra • Saber. Sabedoria.” 
Quanto ao sentido da palavra ilustração, contido na sua raiz 
etimológica, esta deriva do latim illustratiõne e representa “acto de 
iluminar, de tornar brilhante” (Machado, 1967). Aliás, como refere 
Quental, commumente é descrita como uma imagem com a 
função de explicar, complementar um texto, clarificando-o e 
iluminando-o (2009, p. 7).  

Assim, pode-se dizer que uma ilustração, sendo uma 
representação pictórica que pretende complementar, adornar ou 
ajudar a esclarecer algo no texto, tendo, portanto, também um 
carácter pedagógico, é, essencialmente, e exactamente como 
advém da sua raiz etimológica, “trazer luz para uma obra” (Maia, 
2002). Neste seguimento, para Vicente Ferrer, (2004) o acto de 
ilustrar quer também dizer iluminar alguma coisa e, para o autor, 
a ilustração está em pleno, quando permite diferentes leituras e 
não repete só o texto. Nesta perspectiva, o ilustrador tem um 
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papel fulcral na transmissão da sua própria visão sobre as coisas, já 
que este é também autor, tendo, portanto, também 
responsabilidade sobre a obra, apesar de, por vezes, se esquecer 
disso. Também para Steven Heller (2005), a ilustração tem como 
intenção iluminar, fazer viver um manuscrito e dar-lhe 
profundidade. Quental vai mais além e assume que a ilustração 
permite fugir à verdade, contando-a de outra forma, reiventando-
lhe sentidos e contrariando a evidência (2009, p. 7). 

Para além do referido, no âmbito da representação e, 
consequentemente, da comunicação, a ilustração torna-se 
bastante mais concreta do que o código verbal escrito que, nesta 
dimensão, poderá dizer-se tem uma forma abstracta e de mais 
difícil compreensão. A ilustração tem um reconhecimento 
universal, é mais facilmente inteligível do que o código escrito e 
pode ser compreendida pela maior parte das pessoas, com a 
excepção de algumas representações de carácter cultural e de 
índole étnica. Tem, portanto, também um carácter de inclusão, 
na medida em que permite que o mais novo dos pré-leitores 
consiga compreender de alguma forma, ainda que podendo não 
ser, na totalidade, a história. Segundo Ju Godinho e Eduardo 
Filipe, ilustrações são “imagens que nos contam histórias (...) que 
fazem apelo a sentimentos e memórias profundas, que nos 
remetem para o universo fantástico dos contos que nos ajudaram 
a ultrapassar medos, a transpor barreiras, a crescer.” (2003, p. 7).  

Atribui-se, usualmente, à ilustração a função de ornar ou 
embelezar o texto, esquecendo-se, por vezes, todas as outras 
funções que ela pode assumir: de elucidar; ajudar a compreender o 
texto que a acompanha; de representar; descrever; narrar; ou, 
simplesmente, ter uma função simbólica, expressiva ou lúdica. 
Estas últimas, e acrescentando a função estética, podem 
funcionar como um mecanismo potenciador de construção de 
novas narrativas, atribuindo uma terceira leitura à história, 
conduzindo a processos interpretativos, reforçando a capacidade 



 174 <  

de significação, e ajudando a criança, no caso da literatura de 
potencial recepção infantil, a fazer a chamada leitura criadora. 
Então, sabendo que ilustração não desempenha unicamente uma 
função, esta pode também “brincar”, persuadir, enfatizar, pontuar 
e servir como devaneio à leitura criativa. Podendo, igualmente, 
ser um auxiliar na aprendizagem do processo de ler, na medida em 
que reforça a capacidade de significação e de associação. Mas, 
segundo Martin Salisbury (2007), as ilustrações, nos livros 
ilustrados, comunicam tantas coisas às crianças que acabam por 
ser muito mais do que simples desenhos ao serviço da palavra e, 
por vezes, são elas as verdadeiras portadoras de todo o 
significado.  

A leitura criadora, que se refere atrás, não é mais do que a 
interpretação própria, única e individual que cada leitor faz do 
binómio texto/ilustração e da sua combinação, que nunca será 
igual de receptor para receptor. Sendo assim, e além de ajudar a 
promover uma leitura criativa e criadora, a ilustração é também 
potenciadora do imaginário infantil, induzindo ao 
desenvolvimento da atitude criativa e à capacidade criativa no 
sentido em que desenvolve capacidades de criação/imaginação de 
diferentes mundos, contextos, situações ou personagens.  

“A leitura da imagem possui características próprias 
e um modo distinto de ver, ler e interpretar seus 
significados: é ao mesmo tempo total e particular, 
temporal e atemporal; pode-se ler as partes sem 
entender o todo. No caso das palavras, ocorre uma 
sucessão temporal de letras, sílabas e vocábulos, que 
formam conceitos e ideias.” Rui de Oliveira in (Linden, 2011) 

 

Distintamente da fotografia, a ilustração possibilita a adequação à 
idade e literacia visual da criança, permitindo ao designer 
seleccionar os traços de reconhecimento que permitam relacionar 
o signo com o conceito e potenciando a criação de imagens 
mentais. Esta torna-se essencial no processo de comunicação, 
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considerando-se ilimitadas as suas potencialidades criativas, 
libertando a imaginação, a fantasia e a criatividade. Mais se 
acrescenta o facto de que, nas crianças, a aquisição da literacia, da 
competência de leitura, começa pela descodificação 
icónica/pictórica seguida pela verbal. François Faucher citado por 
Werneck (1983, p. 118) afirma que “antes mesmo que a criança se 
exprima por palavras, ela é sensível a imagens”. A imagem é, 
portanto, o elemento que permite à criança o primeiro contacto 
com o objecto livro. A autora Květa Pacovská, ilustradora de 
referência de livros para crianças, consolida a perspectiva 
anteriormente enunciada, quando afirma que “um livro ilustrado é 
a primeira galeria de arte que uma criança visita.” (de Jesus 
Godinho & Filipe, 2001). 

Ainda que as crianças passem a ser facilmente leitores de 
narrativas pictóricas e, assim, conseguindo dar sentido a um 
conjunto de imagens, o entendimento pictórico e a compreensão 
da narrativa visual exigem que se vá aprendendo o código, e esta 
aprendizagem será construída socialmente, ainda que não exista 
um ensino onde se aprenda a ler imagens. Esta aprendizagem, 
segundo Salisbury (2007, p. 7), pode ser denominada de 
“alfabetização visual”, referindo-se à destreza de ver, desenhar e 
formar juízos estéticos e não só à capacidade de descodificar as 
imagens em palavras ou significados. A criança interpreta e 
reconhece as imagens, devido às experiências que vai acumulando 
do mundo, habituando-se a lidar com a diferença, por vezes, 
abissal que separa a realidade e a representação desta. Neste 
sentido, poderemos afirmar que a ilustração assume uma maior 
importância do que o texto, ao falarmos de crianças pequenas 
(pré-leitores e leitores iniciantes), fazendo com que exista, 
igualdade, no processo de apreensão e compreensão da narrativa 
que, à partida, poderia ficar comprometido tanto nos leitores 
iniciantes como nos que ainda não decifram o código verbal. Esta 
possui, também, um papel crucial, assumindo-se como “factor de 
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selecção e de definição do (des)gosto em face de uma obra, ou até 
de (des)motivação para a sua leitura” (S. R. da Silva, 2002, p. 7). 

“A obra ilustrada é uma obra onde ler não é só 
descodificar ou compreender e onde ver não é só 
reconhecer ou interpretar. A obra ilustrada é uma 
obra intra-activa, ou seja, é uma obra bimédia, 
híbrida no ser, assim como no sentir e no desfrutar.” 
(Maia, 2002, p. 3)  

 

Ainda de forma mais relevante do que em relação às crianças 
ouvintes, a ilustração revela-se fundamental para as crianças 
surdas, quer para a compreensão do próprio texto, quer para a 
promoção do desenvolvimento da pessoa-criança, em particular 
nos domínios do entendimento — emotivo, criativo, social e 
cognitivo —, tanto ao nível pictórico, como ao nível da linguagem 
verbal, não verbal e da comunicação. De acordo com Julius 
Wiedemann (2005), na actualidade, a ilustração tornou-se um 
elemento essencial na comunicação visual. Mais, ainda, refere o 
autor que são ilimitadas as suas potencialidades criativas, 
libertando a imaginação e a comunicação. Considera-se, neste 
sentido, ser um recurso adequado para a comunicação com 
crianças entre os 3 e os 6 anos, essencial no caso de crianças 
surdas, precisamente porque, como mencionado, estas possuem 
maior acuidade visual. A ilustração pode a estas crianças favorecer 
uma melhor visualização da informação, apreensão e construção 
do conhecimento, sendo um meio de comunicação facilmente 
inteligível e facilitador da comunicação.  Muitas vezes, pode cair-
se na tentação da paráfrase, não acrescentando nada de novo ao 
texto. No entanto, no caso das crianças surdas, isto não é um 
problema. Pelo contrário, a ilustração deverá reforçar a mesma 
informação e explicar da melhor forma possível o conteúdo 
textual, tornando a narrativa facilmente compreensível. 
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Sendo uma representação concreta, a ilustração poderá servir, 
igualmente, para incluir a criança na história, narrativa, e criar 
uma diferente interacção com o conteúdo, bem como para contar 
a própria história ou histórias. Entende-se, assim, que a ilustração 
para crianças surdas deve ter determinadas características, para 
não permitir uma leitura errada do mundo e consequente 
dificuldade na aquisição de conceitos. Assim, deverá: 

> ser monossémica – permitir uma única leitura, tendo um só 
significado; a apreensão do conceito deve ser unívoca;  

> ser denotativa – reflectir o mais básico significado evitando 
dúvidas na interpretação; 

> ser de fácil reconhecimento – permitir identificação 
imediata das personagens e da acção;  

> ser icónica – manter um maior envolvimento com a realidade, 
representando-a com a maior fidelidade possível; 

> ser descritiva – privilegiar os traços fundamentais de 
reconhecimento para evitar dúvidas na atribuição de significado. 

Possibilitar o contacto com imagens o mais cedo possível só irá 
facilitar a compreensão do mundo ao seu redor, sabendo que “o 
repertório visual da criança surda condiciona seu conhecimento 
sobre o mundo” (Oleques, 2014). A leitura da imagem pode ser o 
ponto de partida para um processo de desenvolvimento cognitivo, 
sendo que, para o surdo, a forma possível de perceber e representar 
o mundo será por veículos de natureza visual e gestual. Sendo 
alguns conceitos muito difíceis de explicar em linguagem verbal, 
bem como, no texto escrito para crianças surdas — reforçando que 
na faixa etária que aqui se refere ainda não sabem ler —, quando se 
domina a lógica da imagem, esta apreensão torna-se mais fácil e é 
possível agir cognitivamente sobre o objecto, pensando e 
aprendendo (Seixas & Fernandes, 2012). 
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“Deaf children like adventure, fantasy or comics 
books with many vivid illustrations, and are picky 
about and alert to discrepancies between a text and 
its illustration. Therefore, illustrations should be 
informative and highly coherent with textual 
information. More in general, graphical elements 
should be vivid and coherent” (Mascio et al., 2013) 

 

A visualidade é, nos surdos, o principal canal de processamento 
de esquemas de pensamento. Esta é capaz de favorecer 
naturalmente a aquisição, construção e expressão de 
conhecimento, valores e vivências, que, de outra forma, seriam 
inacessíveis. O canal visual, que contém também o pensamento 
plástico, permite a leitura do mundo, constituindo o suporte do 
processamento mental do surdo. A imagem torna-se, assim, a 
linguagem primordial, “a forma e o meio mais completo de 
verificação perceptiva e de representação, desempenhando a 
função essencial na reflexão e na elaboração de estratégias de 
pensamento e ação” (de Souza Pinto, Santos Gomes, & Nicot, 
2012, p. 150).  

“Pela sua complexidade, a imagem imprime-se no 
imaginário e por isso persiste. É ela objecto de 
memorização quase imediata e encerra em si uma 
riqueza formal que transcende a sua significação 
narrativa. Aí reside a sua magia.” Susana Lopes (S. 

Lopes, 2005, p. 49) 
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3.6. o conceito de enciclopédia 

“The aim of an encyclopedia is to collect all the 
knowledge that now lies scattered over the face of the 
earth, to make known its general structure to the 
men... who will come after us, in order that the 
labors of past ages may be useful to the ages to come.” 
Denis Diderot (como citado em Bystrom, Chapman, Gilligan, & 

Hiskes, 2010) 

 

Enciclopédia é uma obra de referência que consiste numa lista de 
palavras ou expressões, podendo ou não ser organizadas 
alfabeticamente ou por categorias temáticas, que contém 
informações sobre todos os ramos do conhecimento ou que trata 
de um ramo específico do conhecimento, de maneira abrangente. 
Habitualmente, as entradas são mais detalhadas do que as que 
constam de um dicionário e concentram-se em informações 
diversificadas e relacionados com o contexto real do assunto 
tratado. Esta e outras obras de referência semelhantes podem 
ajudar a elevar o nível de conhecimento factual.  

A palavra enciclopédia é um termo latinizado derivado do grego 
enkyklios paideia, “educação geral”, e, no início, significava 
exactamente isso: um círculo perfeito/fechado ou um sistema 
completo de aprendizagem, do conhecimento ou da educação 
(Costa, 2012; Luciana Andrade Gomes, 2011; Hartmann & James, 
2002; Preece & Collison, 2016). O termo surgiu, pela primeira 
vez, no século XVI. No entanto, só passou a ter a conotação que 
se conhece a partir dos sistemas classificatórios do século XVII, 
essencialmente pela adopção da utilização da ordem alfabética 
(Pombo & Guerreiro, 2006, p. 180). 

Na altura em que foi criada a primeira enciclopédia, ou entendida 
como tal, havia a necessidade de classificar e sistematizar todas as 
matérias do mundo de forma definitiva. Esta nasceu, como afirma 
Pombo (2006), como um dispositivo discursivo de natureza 
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compendial, com a pretensão de sistematizar o ensino e agrupar a 
totalidade do conhecimento humano. Porém, à medida que os 
séculos foram passando e chegando ao XX, avançou-se para uma 
altura em que “o rigor científico dá espaço à interactividade e o 
conhecimento passa a ser visto como transdisciplinar” (Gomes, 
2011, p. 10). É, no fundo, uma mudança de um contexto fechado 
para uma visão ampla e multidirecional do conhecimento 
humano, passando este a ser construído de forma colectiva. Ainda 
segundo Pombo (2006), a potencialidade máxima da enciclopédia 
seria um sistema hipertextual que incluiria todo o tipo de 
conhecimento, uma espécie de rizoma, sem limite de extensão. 
Actualmente, a enciclopédia pensa-se a partir da multiplicidade. 

Esta ideologia remete para o conceito de hipertexto — palavras 
ou imagens que levam a outras palavras ou a outras imagens num 
processo não sequencial e que pode ser construído pelo leitor. No 
entendimento de Lévy, “Se tomarmos a palavra ‘texto’ em seu 
sentido mais amplo (que não exclui nem sons nem imagens), os 
hiperdocumentos também podem ser chamados de hipertextos”. 
A abordagem mais simples do hipertexto é descrevê-lo, em 
oposição a um texto linear como um texto estruturado em rede. 
O hipertexto é constituído por nós (elementos de informação, 
parágrafos, páginas, imagens, sequências musicais, etc.) e por links 
entre esses nós, referências, notas ponteiros, ‘botões’, indicando a 
passagem de um nó a outro (Lévy, 1999, pp. 55-56). O que faz 
diferir este conceito do texto impresso é a digitalização que 
permite a passagem de um link para outro de forma imediata. 
Agora, o que se desloca não é o leitor, mas sim o texto que “agora 
é um texto móvel, caleidoscópico, que apresenta suas facetas, 
gira, dobra-se e desdobra-se à vontade à frente do leitor” (Lévy, 
1999, p. 56).  

Como referido no livro O que é virtual, também de Pierre Lévy, é 
apenas no ecrã, ou noutros dispositivos interactivos, que o leitor 
irá encontrar a nova plasticidade do texto ou da ilustração, sendo 
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que, em papel (ou até mesmo num filme cinematográfico), a 
narrativa já está forçosamente realizada por completo. Assim 
“toda leitura em computador é uma nova edição, uma montagem 
singular” (Lévy, 1996, p. 41) — e nos tablets também. 

 

A ideia de enciclopédia associada a esta investigação surgiu logo, 
numa fase inicial, pela convicção de que o desdobrar do 
conhecimento de uma forma hipertextual seria adequado para 
favorecer a aquisição de conceitos pelas crianças surdas. A 
adopção deste conceito, entende-se, seria a transposição da 
metodologia utilizada habitualmente em sala de aula, com estas 
crianças, num interface táctil, cinestésico, que lhes permitiria 
explorar mais do que só a história, mas também cada uma das 
partes individualmente, remetendo, ainda e também, para a ideia 
de reproduzir digitalmente experivivências — a criança construirá 
o seu conhecimento através de várias experiências e ligações 
ramificadas que irão fazendo sentido. No fundo, seria uma 
enciclopédia “viva” a operar no percurso experiencial da 
construção de significados. 

figura 75 – imagem do livro traumgedanken. 
Fonte: http://www.maria-fischer.com 
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O projecto Traumgedanken, desenvolvido por Maria Fischer, 
poderá parecer que não passa de um livro, mas encerra em si todo 
o conceito de hipertexto e, neste caso, hipertexto real, palpável. 
Acresce, ainda, o facto de se considerar assemelhar-se também a 
uma enciclopédia. Conceptualmente, pode afirmar-se que este 
projecto poderá ser condutor para o desenho de uma aplicação 
táctil. Este livro, segundo palavras da própria autora, é concebido 
como um modelo de um sonho sobre sonhar onde as partes da 
realidade são montadas de forma a construir uma história. Os fios 
ligam as palavras-chave, formando uma rede frágil, remetendo 
para a igual fragilidade dos sonhos. 

Outro projecto que se considera estar relacionado com este 
conceito de enciclopédia é o Future of the book, idealizado pela 
empresa Ideo — referência na área de design a vários níveis. 
Embora já seja de 2010, considera-se perfeitamente actual e 
assenta na ideia de que a obsolescência do livro será inevitável; 
que se vive mesmo numa inquietação acerca da morte do livro 
impresso e que, por esse motivo, se receia a diminuição do 
conhecimento e a consolidação da sabedoria. Será, então, 
necessário pensar e criar novas formas de leitura e de interacção 

figura 76 – em cima e ao lado, mais imagens do projecto de 
Maria Fischer. Fonte: http://www.maria-fischer.com 
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com este artefacto que permitam ao utilizador não só interagir, 
mas também poder manipular e conduzir a leitura como melhor 
lhe convier. Pensa-se, neste sentido, que os novos meios poderão 
mesmo melhorar a maneira como actualmente se lê. Dentro do 
mesmo projecto, foram desenvolvidos três novos conceitos, 
distintos entre si, de experienciação de leitura — Nelson, Coupland 
e Alice.  

No conceito Nelson, o livro é apresentado como uma ferramenta 
de pensamento crítico que proporciona múltiplas perspectivas 
sobre um determinado assunto e, consequentemente, referências 
e diálogos sobre esse mesmo assunto. O livro, enquanto artefacto 
material, ou seja, impresso e datado, rapidamente cai na 
desactualização de dados e, neste sentido, o conceito Nelson 
permitiria uma actualização constante da informação, 
contextualizando-a permanentemente, favorecendo uma leitura 
com maior profundidade, renovada e sempre a apontar para o 
futuro. Pode pensar-se, por exemplo, em livros de dados 
estatísticos que ficam desactualizados, exactamente, a partir do 
momento em que o dado é referido, escrito, fazendo com que se 
esteja a acumular artefactos materiais, que ocupam espaço físico 

figura 77 – imagens do conceito Nelson. 
Fonte: 
https://www.ideo.com/post/future-of-
the-book 
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nas vidas e que, apesar de consolidarem uma visão histórica 
podem contribuir para uma percepção errada do mundo presente. 

No conceito Coupland o livro é tratado como um artefacto de 
construção de conhecimento e que é, portanto, a base nas 
diversas áreas de investigação. Sabe-se que, por vezes, quando 
ainda não se emergiu a fundo num determinado assunto, é difícil 
saber exactamente qual a bibliografia pertinente sobre o tema. 
Sabe-se, igualmente, que várias “cabeças” a pensarem sobre um 
mesmo assunto conseguem identificar muito mais soluções. O 
conceito Coupland aborda esta dificuldade de actualização do 
pensamento e investigação dentro de determinada área e campo 
profissional. Propõe um sistema de leitura assente na partilha de 
informação através de redes sociais, “clubes de leitura”, 
discussões, sugestões e listas de compras, permitindo, desta 
forma, que o utilizador possa facilmente manter-se actualizado, 
reconhecer leituras obrigatórias em determinado tema, seguindo 
os outros utilizadores e interagindo com eles através da partilha e 
favorecendo um pensamento e conhecimento comum. 

figura 78 – imagens do conceito 
Coupland. Fonte: 
https://www.ideo.com/post/future-
of-the-book 
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Por último, o conceito Alice explora novas formas de interacção 
entre o utilizador e as narrativas escritas, introduzindo o conceito 
de não linearidade e de jogo na leitura. Fazendo com que o 
utilizador seja activo, participativo, este conceito está no limiar 
entre a realidade e a ficção. A interacção com o Alice permite ao 
utilizador transcender os meios tradicionais, utilizando, por 
exemplo, a localização geográfica, comunicação com as 
personagens e o seu próprio contributo para a 
construção/recriação da narrativa. Este conceito poderia ser 
aplicado, por exemplo, facilmente à literatura para a infância ou a 
livros de ficção científica. 

Entende-se que estes três conceitos são ainda inovadores, 
relativamente aos desenvolvidos nesta área, para reformulação/ 
recriação/ressuscitação do livro. Considera-se que este projecto 
pode reforçar a ideia de que o processo de leitura e o futuro do 
livro, na era digital, não serão fruto de uma única solução. Na 
verdade, percebe-se aqui que a leitura até poderá ser um jogo. 
Denota, também, a ideia da utilização da tecnologia, ao nosso 
dispor, para melhor servir o utilizador na partilha, interacção, 
aquisição e apreensão de conhecimento, através de soluções 
especializadas e pensadas individualmente.  

figura 79 – imagens do conceito 
Alice. Fonte: 
https://www.ideo.com/post/future-
of-the-book 
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“ 

“You can’t stop the future. You can’t rewind the past. 
The only way to learn the secret … is to press play.” 

Jay Asher (2007), Thirteen Reasons Why.  
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4.1. materiais desenvolvidos pelas educadoras 

Da investigação efectuada, tanto bibliográfica como contextual, 
percebeu-se que, na prática, nas ‘Escolas de referência para a 
educação bilingue de alunos surdos’, na faixa etária aqui tratada, 
estas crianças não têm à sua disposição materiais interactivos que 
sejam desenhados especificamente para si.  

Praticamente todo o material com o qual os educadores de 
infância cumprem as orientações curriculares para a educação 
pré-escolar, determinadas pelo Ministério da Educação, é 
desenvolvido por eles de forma auto-didacta. Neste documento é 
referido que a educação deve ter uma intencionalidade, 
decorrendo esta “do processo reflexivo de observação, 
planeamento, acção e avaliação desenvolvido pelo educador, de 
forma a adequar a sua prática às necessidades das crianças” (M. I. 
R. L. da Silva e Núcleo de Educação Pré-Escolar, 1997, p. 14).  

Efectivamente, o artigo 23º do decreto-lei nº3/2008 refere que aos 
docentes de educação especial com formação na área da surdez 
compete “apoiar os alunos surdos na antecipação e reforço das 
aprendizagens (...)”, bem como “elaborar e adaptar materiais para 
os alunos que deles necessitem” (Ministério da Educação, 2008, p. 
160). Portanto, a sua actuação vai ao encontro das directivas 
traçadas. Porém, considera-se que se os materiais tivessem a 
intervenção da disciplina do design, cuja abordagem holística 
interpreta as várias necessidades, constrangimentos e agentes 
envolvidos no processo para a construção de uma proposta, 
tenderiam a melhorar a literacia visual. O seu contributo na 
adequação e respeito pela realidade das crianças surdas, 
potenciaria uma mais fácil aquisição de conceitos. A intervenção 
do design evitaria também possíveis erros de representação nos 
materiais, sendo que ao educador não compete dominar, por 
exemplo, a linguagem da ilustração. O facto de as imagens 
poderem estarem mal representadas pode comprometer a leitura 
bem como desvirtuar o sentido da comunicação fazendo com que 
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existam dificuldades de apreensão. Segundo Gunther Kress 
(2003) quanto mais desenvolvida estiver a literacia visual mais 
fácil se torna aprender e apreender. 

Na Escola Básica/ Jardim de Infância Augusto Lessa, no Porto, 
onde funciona uma EREBAS, com a qual se teve contacto 
durante o percurso desta investigação, são produzidos vários 
materiais, todos eles pelas educadoras e docentes de LGP. Muitos 
destes estão incluídos no Projecto REDES42 e são disponibilizados 
online tornando-se acessíveis para além da sala de aula, que é aliás 
um dos constrangimentos que constitui uma preocupação nesta 
investigação — o facto dos materiais produzidos pelas educadoras 
ficarem limitados à escola e, por isso, não poderem ser elemento 
de continuação da metodologia aplicada com estas crianças pelos 
pais e durante o período em que estão fora da escola.  

São exemplos desses materiais o vídeo desenvolvido para a 
história dos “3 porquinhos”, mostrado aqui em imagens. Na 
exploração dessa história foram feitas outras actividades 
relacionadas com a narrativa, nomeadamente a construção das 
três casas dos porquinhos, numa escala reduzida, com os materiais 
referidos no texto: a palha, a madeira e os tijolos. Estas 
actividades, complementares à leitura e compreensão da história, 
reforçam a experivivência e fazem com que usando todos os outros 
sentidos mais facilmente as crianças compreendam o conceito. 

Outro exemplo é a adaptação das histórias “o rato guloso” e o 
“coelhinho branco” — este só com ilustrações e interpretação em 
LGP —, que também seguiram o mesmo tipo de intervenção, 
com as crianças referida, em relação ao “3 porquinhos”. 

! 
42 O projecto REDES (recursos educativos digitais para a educação de surdos), 
http://projetoredes.org , surgiu da necessidade de desenvolver e aprofundar as respostas 
implementadas no agrupamento de escolas Eugénio de Andrade (porto) e enquadra-se numa 
dimensão mais vasta da construção de um centro de recursos multimédia para a educação 
bilíngue de alunos surdos. Através do seu site são disponibilizados recursos elaborados para os 
diferentes níveis de escolaridade mas todos dirigidos a surdos. 
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figura 81 - alguns ecrãs do vídeo da 
história “o rato guloso”, igualmente 
realizado pelas docentes da erebas 
Augusto Lessa. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 80 – alguns ecrãs do vídeo da 
história “os 3 porquinhos” realizado 
pelas docentes da erebas Augusto 
Lessa.  
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Destaca-se, aqui, outro projecto efectuado pelas educadoras para 
e com as crianças — Os nossos bichos-da-seda — que se inclui na área 
temática “Conhecimento do Mundo”. Este projecto foi 
decorrendo, durante cerca de 2 meses, para as crianças 
conseguirem acompanhar e poderem observar as metamorfoses 
do bicho da seda, desde lagarta, construção do casulo, passando 
por borboleta, o acasalamento e os ovos. Durante o processo as 
crianças foram registando os principais momentos através do 
desenho e as educadoras fizeram vídeos a explicar em LGP cada 
uma das fases. 

figura 82 – alguns ecrãs do 
vídeo da história “o coelhinho 
branco”realizado pelas 
docentes da escola Augusto 
Lessa. 

figura 83 – crianças a observar os ovos dos bochos-da-seda. 
Fonte: http://projetoredes.org/wp/?p=3808 

figura 84 – alguns desenhos feitos 
pelas crianças no decorrer da 
observação das fases de 
metamorfose do bicho da seda e 
imagens do vídeo explicativo de cada 
fase. 



 > 193   O design de narrativas tácteis para crianças surdas.  
Um guião para a construção de aplicações para crianças surdas dos 3 aos 6 anos. Miriam Reis 

 

Na EREBAS de Ílhavo, os educadores, intérpretes e formadores 
também produzem diversos materiais para auxílio à aprendizagem 
das crianças. Muitos destes, em formato de vídeo, são depois 
disponibilizados online. São exemplo disso músicas conhecidas 
das crianças mais pequenas — por exemplo “eu mexo um dedo”, 
“se tu estás contente” e “bom dia, vou p’rá escola”— que foram 
interpretadas e gravadas em LGP. Estas são músicas 
frequentemente cantadas e interpretadas pelas educadoras, tanto 
no pré-escolar como no jardim de infância e que abordam as 
rotinas e actividades do dia-a-dia.  

figura 85 – imagens do vídeo da 
música “eu mexo um dedo” 
interpretado pela formadora de LGP 
Catarina Dinis. 

figura 86 – imagens do vídeo da 
música “se tu estás contente” 
interpretada pela intérprete de LGP 
Filipa Carvalho e pelo formador de 
LGP Rui Virgílio.  
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Durante as visitas feitas a esta escola, foram-se registando em 
fotografia muitos dos materiais expostos e que são usados, 
praticamente, de forma diária com as crianças. A maior parte 
deles é feita em colaboração com as crianças. 

figura 87 – imagens do vídeo da 
música “bom dia, vou p’rá escola” 
interpretada pelas formadoras de 
LGP Catarina Dinis e Ângela Abreu.  

figura 88 – quadro com colagens 
de animais da quinta. Fonte: 
fotografia da autora. 
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Por exemplo, o quadro com os animais da quinta é usado diversas 
vezes em sala de aula para aprender os nomes dos animais e o seu 
gesto correspondente (também presentes em forma de fotografia) 
e vários outros conceitos tais como quinta, sol, céu, as cores e 
todos os outros motivos possíveis de explorar. Quando se esteve 

na escola observou-se este quadro também a ser usado como base 
numa actividade onde as crianças tinham que fazer a distinção 
entre animais da quinta e animais domésticos. A partir desta 
observação, percebeu-se que os materiais educacionais poderão 
ser qualquer recurso utilizado num procedimento de 

figura 89 – uma das educadoras a explorar o quadro dos 
animais com duas meninas surdas. Fonte: fotografia da 
autora. 
 

figura 90 – a educadora e a docente de LGP a trabalharem 
conceitos dos animais com as crianças surdas. Fonte: 
fotografia da autora. 
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ensino/aprendizagem, que promovam a motivação e estimulem as 
crianças aproximando-as do conteúdo e não são fechados em si, 
potenciando múltiplas explorações. 

A sala de aula desta escola tem exposta uma enorme variedade de 
trabalhos: uns feitos pelas educadoras, outros, pelas crianças de 
forma autónoma ou em interacção com os pais; todos eles 
resultado da metodologia utilizada com estas crianças — a 
pedagogia de projecto.  

Os recursos utilizados são fortemente visuais, mas apelam 
igualmente aos outros sentidos — são multissensoriais — tendo, a 
maior parte destes, diferentes texturas e materiais.  

figura 91 – uma das paredes da sala de trabalho com as 
crianças. Fonte: fotografia da autora. 

figura 92 – cartaz com as diferentes expressões faciais, 
traduzidas em ilustração e em imagem com LGP. 
Fonte: fotografia da autora. 
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Outro dos exemplos presente na sala é um quadro para explicar o 
material escolar mais comummente utilizado e que, para tal, foi 
composto com os próprios objectos físicos (à excepção da 
mochila por ser muito grande para afixar), pela legenda em texto e 
pela imagem fotográfica com a interpretação em LGP. 

figura 93 – “quadro” com os materiais 
habitualmente utilizados nas actividades 
diárias. Fonte: fotografia da autora. 

figura 94 – quadro com os 
conceitos menina/menino e as 
cores. Fonte: fotografia da autora. 
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Acrescenta-se o quadro para a compreensão dos conceitos 
menina/menino, (com um outro mais pequeno ao lado focando as 
cores “primárias” e feito por uma das crianças). Este foi criado de 
maneira a reforçar a distinção entre os dois conceitos usando, 
para tal, um fundo cor de rosa para menina e azul para menino; 
uma ilustração para cada palavra; as fotos das meninas e dos 
meninos da sala distribuídas de forma lógica pelas duas folhas e 
uma imagem maior com uma das meninas/os a gestualizar a 
palavra e com a respectiva palavra escrita por baixo. 

Por último destaca-se uma interpretação de um poema — a minha 
casinha — do livro de Luísa Ducla Soares “Poemas da Mentira e da 
Verdade”, feito pelas crianças que já estão no ensino básico, mas 
igualmente surdas, para as mais pequenas do jardim de infância e 
do pré-escolar. Para contar a narrativa, este livro-objecto foi 
composto em cartão, com os vários momentos da história 
representados por ilustrações e imagens fotográficas onde as 
crianças, mais velhas (do ensino básico), fazem a narração em LGP. 

figura 95 – livro objecto construído 
pelos meninos surdos do ensino 
básico. Fonte: fotografia da autora. 
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4.2. outros materiais existentes 

Começam a ser desenvolvidos em Portugal mais materiais 
pensados especificamente para crianças surdas. Nestes incluem-se 
jogos, dvd’s, livros e outro tipo de dispositivos. Todavia, recursos 
educativos digitais e interactivos continuam a ser escassos. No 
entanto, há produtos que por serem inovadores e tendo como 
desígnio a melhoria da aprendizagem das crianças são relevantes 
nesta investigação.  

As cartas/jogo INCLU cores (joga pela inclusão), concebidas em 2014, 
fruto de um estudo e trabalho conjunto que integrou crianças, 
jovens, adultos, pais, avós e técnicos de várias áreas profissionais — 
transversal ao nível geracional e transdisciplinar —, são apresentadas 
como sendo detentoras de um conceito único e inovador no 
mercado português. A criadora do projecto, que conseguiu envolver 
uma série de entidades43 que ajudaram no seu desenvolvimento, 
acredita que este jogo, para além de uma vertente lúdica que é muito 
valorizada, contribui para a compreensão de uma sociedade 
intergeracional e mais plural, permitindo a qualquer pessoa o direito 
a brincar e o direito ao saber. Este jogo, didáctico e inclusivo, é 
composto por 12 cartas de cor, 83 cartas de letras, 1 carta de apoio e 1 
carta com instruções. A combinação deste conjunto permite fazer 
mais de 10 jogos, que desenvolvem, estimulam e desafiam 
competências44 variadas, tendo em cada jogo que utilizar gestos, o 

! 
43 As entidades envolvidas no desenvolvimento do projecto foram: Externato de Nossa Senhora da 
Penha de França – Coopescola; Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais – 
APEDV; Agrupamento de Escolas das Olaias – EB 1 Actor Vale; Externato PIM PAM PUM; 
Psicólogos Associados – P.A.; Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal – ACAPO – Apoio 
técnico; Departamento de Apoio ao Emprego e Formação Profissional da ACAPO; Casa Pia de 
Lisboa – Unidade de Investigação Ced Jacob Rodrigues Pereira – Apoio técnico; Casa Pia de Lisboa 
– Ced António Aurélio da Costa Ferreira – Apoio técnico; Federação Portuguesa das Associações 
de Surdos – FPAS – Apoio técnico; Fundação Calouste Gulbenkian; Instituto Nacional de 
Reabilitação – INR e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

44 No site de apresentação do jogo a autora refere que são desenvolvidas competências tais como: 
conhecimento; percepção visual; percepção táctil; percepção auditiva; linguagem; motricidade 
fina; motricidade ampla; psicomotricidade; orientação espacial; memória; raciocínio; criatividade; 
matemática e socialização. 

figura 96 – embalagem e cartas do jogo. Fonte: 
http://jogoinclu.com 
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tacto, a fala, a audição e/ou a visão para construir e descobrir o maior 
número de palavras. 

Cada carta tem no seu desenho a representação feita em 
diferentes linguagens: o alfabeto português; o alfabeto manual 
LGP (representação dactilológica da letra); o alfabeto português 
com relevo (impressão com verniz para ser possível compreender 
o desenho da letra através do tacto) e o braille. 

 

Dentro deste mesmo conceito de jogo de cartas, apareceu em 
2015 o EKUI. A autora apresenta o jogo como sendo uma nova 
metodologia de alfabetização e reabilitação inclusiva que combina 
quatro formas de comunicação: a gráfica, através da ilustração; o 
braille; a língua gestual portuguesa e o alfabeto fonético. A ideia, 
refere Celmira Macedo, surgiu quando leccionava a crianças com 
autismo e limitações cognitivas, e percebeu que estas 

figura 97 – em cima, apresentação do jogo na revista visão 
júnior, à esquerda, exemplo de carta do jogo. Fonte: 
http://jogoinclu.com 

figura 98 – imagem de 
apresentação do jogo EKUI. 
Fonte: https://ekui.pt 

figura 99 – kit básico de cartaz. Fonte: https://ekui.pt 



 > 201   O design de narrativas tácteis para crianças surdas.  
Um guião para a construção de aplicações para crianças surdas dos 3 aos 6 anos. Miriam Reis 

 

identificavam as letras do alfabeto muito mais facilmente quando 
lhes associava o gesto da LGP. O jogo, sendo um recurso 
didáctico com uma estratégia de alfabetização e comunicação 
para todos, foi pensado para desenvolver várias competências, 
entre elas: a literacia; a linguagem e comunicação; as linguísticas e 
fonéticas; as capacidades psicomotoras; a discriminação auditiva; 
a memória visual e a sequencial; a discriminação de figura-fundo; 
o pensamento crítico; a inteligência social e emocional; a 
imaginação e a criatividade bem como atitudes inclusivas e 
competências de cidadania.  

Este jogo — na sua versão mais básica — é composto por 26 
cartas com as respectivas letras do alfabeto sendo que cada uma 
delas tem: a letra manuscrita com o respectivo grafema; a letra em 
braille táctil e visual; a letra com o gesto em língua gestual 
portuguesa e o alfabeto fonético. Foi também desenvolvido a 
partir das cartas um kit profissional, com material para docentes e 
terapeutas, composto por 1 caixa com o alfabeto (as cartas da 
versão referida acima), com as cartas EKUI em tamanho A4 e 
com tabelas com o alfabeto nas 4 leituras. Neste seguimento 
também foi desenhada uma aplicação para smartphone/tablet e pc 
com o alfabeto fonético em vídeo, alfabeto da LGP em vídeo e 
um jogo interactivo onde se tem que identificar as letras. 

Salienta-se que este jogo, no passado dia 5 de julho de 2018, foi o 
vencedor da 6.ª Edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto em 
Responsabilidade Social. 

figura 100 – exemplos das cartas 
do jogo. Fonte: https://ekui.pt 

figura 101 – imagens da app EKUI, na esquerda uma carta da 
letra e na direita um ecrã do jogo. Fonte: https://ekui.pt 
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Um outro projecto de destaque são os jogos, ainda em 
desenvolvimento, feitos pelos alunos da licenciatura em 
Aplicações Multimédia e Videojogos da Escola de Comunicação 
Artes e Tecnologias, da Universidade Lusófona, em parceria com 
a Casa Pia de Lisboa (IP – CED Jacob Rodrigues Pereira). Trata-
se de videojogos pedagógicos direccionados para o ensino da 
matemática a crianças surdas, e que deverão vir a ser distribuídos 
gratuitamente. Aqui, destacam-se os 4 jogos que foram 
desenhados para o 1º ciclo e pré-escolar, incluídos na faixa etária 
em estudo nesta investigação: caixa mágica, card box, jogo da floresta 
e rodopia. Cada um deles foi pensado para ser jogado com o 
respectivo interface lúdico (que se mostra nas imagens) mas 
também para poder ser usado num computador apenas com 
recurso ao teclado. 

O primeiro, caixa mágica, obedece a uma lógica de resposta 
múltipla para a solução dos problemas. O segundo, card box, usa 
como forma de intermediação para a resposta aos problemas um 
conjunto de cartas numeradas de 0 a 15. O terceiro, jogo da floresta, 
assume uma lógica de jogo de obstáculos onde o trajecto de uma 
personagem é interrompido por diversas barreiras que a criança 
deve desimpedir para prosseguir. Por último, o quarto, rodopia, usa 

figura 102 – imagens do jogo caixa mágica, com a 
interface física no canto superior esquerdo. Fonte: 
http://educacaoacessivel.ulusofona.pt 
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como intermediador, nas respostas aos problemas, a manipulação 
de uma roda onde tem a possibilidade de escolher a solução certa. 

Ressalva-se que qualquer um destes jogos está ainda em fase de 
prototipagem, no entanto, dada a sua parceria com a Casa Pia, 
envolvendo pessoas que trabalham diariamente com crianças e 
outras que estão em fase de aquisição de competências no âmbito 
do design de interacção — alunos da Universidade Lusófona —, 
considera-se que estes produtos poderão ser uma mais valia para as 
crianças surdas. 

figura 103 - imagens do jogo card box, com a 
interface física no canto superior esquerdo. Fonte: 
http://educacaoacessivel.ulusofona.pt 
 

figura 104 - imagens do jogo da floresta, com 
a interface física no canto superior esquerdo. 
Fonte: http://educacaoacessivel.ulusofona.pt 
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Por último, refere-se a editora Cercica45 que se tem dedicado a 
desenvolver livros acessíveis, que embora não sendo dedicados em 
exclusivo aos surdos, assumem uma perspectiva de desenho 
universal, permitindo que sejam utilizados por todas as crianças 
em idade pré-escolar ou nos primeiros anos de escolaridade. O 
seu objectivo principal é garantir que todas as crianças, 
independentemente das suas capacidades individuais, possam ter 
acesso ao prazer da leitura e adquirir mais facilmente 
conhecimento. Alguns dos 21 títulos das suas colecções integram, 
neste momento, o Plano Nacional de Leitura. 

 

 

! 
45 www.cercica.pt 

figura 105 - imagens do jogo rodopia, com a 
interface física no canto superior esquerdo. 
Fonte: http://educacaoacessivel.ulusofona.pt 
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4.3. bookapps para crianças surdas 

Pertencentes a um universo de narrativas digitais, os book apps 
infantis, pode dizer-se, são livros ilustrados em formato de 
aplicação (app) que contêm animações e elementos de interacção 
que se baseiam nas características do ambiente para os quais são 
desenvolvidos. Acompanhando o avanço das tecnologias digitais 
portáteis (tablets e smartphones), os book apps infantis têm-se 
adequado ao modelo touchscreen (ecrãs tácteis) indo ao encontro 
das potencialidades interactivas permitidas, tanto pelo sistema 
operacional como pelo dispositivo, tornando a movimentação de 
objectos mais atractiva, outrora mediada pelo teclado ou rato 
(Yokota & Teale, 2014). Este formato, em estreita ligação com o 
formato livro, nomeadamente os picture books que puxam pela 
directa interacção com a criança, seja através das ilustrações, do 
formato ou até das palavras, favorecem a compreensão do mundo 
pela criança surda. Ao usar um dos seus sentidos privilegiados, a 
criança sente-se mais ligada ao objecto, à história.  

À data, não se tem conhecimento de existirem bookapps para 
crianças surdas desenvolvidos em Portugal e com língua gestual 
portuguesa pelo que, ao contrário dos dois pontos anteriores (4.1. 
e 4.2.) neste só se destacarão aplicações estrangeiras. 

 

Em 2010, ano de lançamento do iPad, foi editado nos EUA, pela 
empresa IStoryTime o 1º book app para crianças surdas — Danny the 
Dragon “Meets Jimmy”. Esta empresa, pioneira no desenvolvimento 
de book apps para crianças para o iPhone, tem como missão 
principal desenvolver livros infantis digitais mais acessíveis e 
divertidos. Em simultâneo, por todo o mundo, começaram a ser 
criadas inúmeras book apps para crianças, mas poucas em 
específico para surdos. Esta primeira aplicação contempla três 
formas de leitura e de fruição da história, o que permite que seja 
utilizada por crianças surdas e ouvintes e de diferentes faixas 

figura 106 – imagem do ecrã de entrada da aplicação Danny 
The Dragon “Meets Jimmy”. Fonte: apple app store. 

figura 107 – um dos ecrãs da app, com o texto, a ilustração e a 
intérprete de lg. Fonte: apple app store. 
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etárias: uma em que as crianças lêem por si próprias; outra em que 
a história é narrada, com som, e outra em que uma intérprete de 
língua gestual conta a história. Este lançamento marca um 
momento importante para a comunidade surda, embora ainda 
seja um pequeno exemplo do que se poderá fazer com as 
aplicações de histórias para tablets. 

A Gallaudet University46, em Washington, criada durante a 
presidência de Abraham Lincoln é a principal instituição de 
aprendizagem, ensino e pesquisa para alunos surdos e com défice 
auditivo. Há mais de 150 anos que ensina pessoas surdas e é 
considerada a mais importante fonte de conhecimento sobre a 
comunidade surda tendo criado um marco no mundo 
relativamente à aprendizagem e linguagem visual, justiça social e 
direitos das pessoas surdas. Em 2012 começaram a desenvolver, na 
unidade de investigação Visual Language and Visual Learning47 nos 
grupos Early Education Literacy Lab (EL2)48 e Motion Light Lab  

! 
46 http://www.gallaudet.edu/ 

47 http://vl2.gallaudet.edu 

48 http://vl2.gallaudet.edu/labs/early-education-literacy-lab/ 

figura 108 – alguns ecrãs da storybook 
app Baobab. Fonte: apple app store 
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(ML2)49, storybook apps para crianças a partir dos 3 anos. Têm, 
neste momento, 16 aplicações entre as quais se destacam aqui a 
Baobab (figura 108), The boy who cried wolf (figura 109) e The solar 
system (figura 110). 

A aplicação Baobab tem uma narrativa original desenvolvida pelos 
investigadores da referida unidade de investigação, narrada em 
inglês, em língua gestual americana (ASL) e com o texto escrito, 
permitindo à criança e ao educador/adulto escolher a forma que 

mais se adeq ue a si. Para além dessas formas de leitura, tem 
também um dicionário com 170 palavras presentes no texto e a 
sua interpretação em ASL. As outras duas aplicações aqui 
referidas seguem a mesma lógica de leitura.  

! 
49 http://vl2.gallaudet.edu/labs/motion-light-lab/ 

figura 110 - alguns ecrãs da storybook app The solar system. Fonte: apple app store figura 109 - alguns ecrãs da storybook app The boy who cried wolf. Fonte: apple app 
store 
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Destacam-se também algumas aplicações concebidas pelo Royal 
Institute for Deaf and Blind Children50, desenhadas não só para 
crianças surdas, mas também para cegas. Aqui mostra-se apenas a 
Incy Wincy Spider mas existem cerca de 12 aplicações 
desenvolvidas para estas crianças.  

 

  

! 
50 https://www.ridbc.org.au/apps 

figura 111 – alguns ecrãs da aplicação 
Incy Wincy Spider. Fonte: apple app 
store 
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É importante também referir os book apps da Picsterbooks 
Publishers51 que, através do programa de desenvolvimento iPad 
Interactive Book App são pensados e concebidos em específico 
para a escola Transoranje School for the Deaf, fundada e 
desenvolvida por Karen Hart (mentora da Picsterbooks Interactive 
Book Apps). O objectivo deste projecto (por vezes identificado 
como iDeaf Project) é desenvolver aplicações de raiz para o iPad 
que sirvam as necessidades específicas das crianças surdas de 
África do Sul, mais em específico da escola referida que está a 
servir como piloto no teste destas aplicações. 

Os book apps deste projecto seguem todos o mesmo layout, em que 
o ecrã é dividido em várias partes que contêm: a ilustração 
relativa ao texto; o texto escrito; o vídeo da interpretação em 
língua gestual; uma ilustração relativa ao gesto; a palavra 
destacada; a palavra em dactilologia. O texto tem algumas 
palavras destacadas (hipertexto) que ao clicar nestas permite à 
criança ver a sua explicação nos vários formatos referidos.  

  

! 
51 http://www.picsterbooks.co.za 

figura 112 – ecrãs da bookapp Die 
Gemmerkoekman. Fonte: 
http://www.picsterbooks.co.za/9/ipad
-books 
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“ 

 “(...) a finalidade da investigação é ficarmos a saber 
mais acerca do mundo para podermos torná-lo num 
lugar melhor.” Lee Schulman como citado em (Graue & 

Walsh, 2003)  
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5.1. apresentação do projecto 

Neste capítulo, apresentar-se-á o projecto e o seu 
desenvolvimento que resulta da conjugação de várias iteracções. 
Como referido na introdução, esta investigação teve como 
finalidade desenvolver uma aplicação para crianças surdas. Como 
tal, aqui apresentam-se os passos dados para a sua consecução e a 
metodologia utilizada. 

 

5.2. metodologia da investigação 

Faz parte da essência humana fazer perguntas, servindo estas para 
conhecer e compreender o mundo, ou seja, investigar. Investigar 
é assim, como afirma Coutinho, “uma actividade que pressupõe 
algo que é investigado, uma intencionalidade de quem investiga e 
um conjunto de metodologias, métodos, e técnicas para que a 
investigação seja levada a cabo” (2011, p. 5).  

Partindo do pressuposto epistemológico subjectivista de que são 
as condições do sujeito que possibilitarão a obtenção do 
conhecimento e não a metodologia, o projecto que aqui se 
apresenta assenta nessa proposição. Assim, crê-se que esta 
investigação se baseia na subjectividade, ou seja, a ciência 
depende do sujeito e é construída para ele, sendo o conhecimento 
produzido sempre subjectivo e único e “o argumento fundamental 

figura 113 – esquema que representa os principais 
passos dados durante a investigação, desenhado 
pela investigadora. 
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é que a acção humana é radicalmente subjectiva” (de Sousa 
Santos, 2007, p. 22). Neste sentido, também o trabalho de 
pesquisa é único, criativo e original. A metodologia será assim um 
instrumento de trabalho que guiará a investigação, na maior parte 
das vezes, sob forma qualitativa. 

Recorrendo a Coutinho (2011, p. 17), “a busca dos significados, a 
construção indutiva da teoria, o papel central assumido pelo 
investigador, o não admitir uma única mas várias vias 
metodológicas, levam, necessariamente, à produção de “outro” 
tipo de conhecimento”, sendo a sua produção fruto de um 
processo iterativo, circular, não linear e cumulativo.  

Assumindo um paradigma interpretativo, a investigação 
desenvolve-se através de uma metodologia de base qualitativa, 
adoptando uma postura de investigação-acção52. Segundo Flick 
(como citado por C. P. Coutinho, 2011, p. 15), o paradigma 
interpretativo centra-se na construção de teorias que se adequem 
a problemas/situações muito específicas, pretendendo privilegiar 

! 
52 Equacionou-se também o uso da metodologia investigação através do design (research through 
design) e a design-based research, porém, ainda que o desenvolvimento projectual possa ter 
algumas contribuições destas metodologias, considerou-se que se aproximava mais de uma 
investigação qualitativa, mais em específico a investigação-acção. 

figura 114 – esquema de sistematização 
das opções metodológicas, desenhado 
pela investigadora. 
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a noção de “compreensão, significado e acção”. Clarificando, a 
metodologia qualitativa procura investigar ideias, descobrir 
significados nas acções individuais e interacções sociais dos 
sujeitos, sendo a construção da teoria processada de forma 
indutiva e sistemática, dependendo dos dados que vão emergindo. 
Assim, recorre a uma observação naturalista e sem controlo, 
sendo subjectiva, porém mais próxima dos dados, adoptando uma 
“perspectiva a partir de dentro”. Fundamenta-se na realidade, é 
orientada para a descoberta e para o processo, é exploratória,  
expansionista e descritiva, assumindo uma realidade dinâmica 
(Cook & Reichardt, 1986). 

Bogdan e Biklen (1994), considerando que a investigação 
qualitativa encerra na sua essência cinco características, 
sistematizam da seguinte forma: 
> naturalista: a fonte directa dos dados é o ambiente natural e 
o investigador é o principal agente na recolha desses mesmos 
dados;  
> descritiva: os dados que o investigador recolhe são 
essencialmente de carácter descritivo, tomando a forma de 
palavras ou imagens; 
> foco no processo: os investigadores que utilizam 
metodologias qualitativas interessam-se mais pelo processo em si 
do que propriamente pelos resultados;  
> indutiva: a análise dos dados é feita de forma indutiva, 
desenvolvendo conceitos e chegando à compreensão através de 
padrões que provêm da recolha de dados;  
> importância do significado: o investigador interessa-se, 
acima de tudo, por tentar compreender o significado que os 
participantes atribuem às suas experiências, devendo, por isso, 
abdicar das suas perspectivas e convicções. 

Complexidade, subjectividade, descoberta, lógica indutiva, não 
linearidade, interactividade são algumas das ideias base comuns a 
todas as metodologias qualitativas. No entanto, segundo Flick 
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(como citado por C. P. Coutinho, 2011, p. 288), a circularidade é a 
sua característica principal. 

 

“Pensar (investigar) mais não é do que ver algo 
visível que nos faz ver algo em que não tínhamos 
reparado que nos faz ver algo que não é sequer 
visível.” N. Maclean citado em (Graue & Walsh, 2003, p. 117) 

 
A definição da metodologia passa por tomar diversas opções que 
vão ao encontro do que se pretende investigar. Dentro da 
abordagem qualitativa e tendo em conta que se iria trabalhar com 
crianças dentro do seu contexto natural, presumindo a tal 
circularidade, iteração e flexibilidade da investigação, a opção 
metodológica recaiu sobre a investigação-acção, não deixando, no 
entanto, e sempre que necessário outros métodos de parte. 

A investigação-acção tem como principal propósito resolver 
problemas de carácter prático, situados em contexto real, para os 
quais ainda não haja soluções sustentadas pela teoria 
anteriormente estabelecida. Assume o processo de investigação 
como um ciclo “em espiral”, iterativo, interactivo e sempre 

figura 115 - exemplo da circularidade e 
iteracção da investigação, desenhado pela 
investigadora. 
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centrado num problema em que a teoria e a prática se misturam e 
interligam continuamente. Da permanente interligação entre a 
teoria e prática é gerado novo conhecimento que ao ser testado 
vai guiando as “mudanças na praxis”, sendo que em investigação-
acção o resultado terá sempre três intenções: a produção de 
conhecimento, a mudança da realidade e a transformação dos 
intervenientes (C. P. Coutinho et al., 2009).  

Segundo vários autores citados por Coutinho (2011, p. 315), as 
características diferenciadoras deste tipo de investigação podem 
ser sintetizadas em quatro palavras — situacional, interventiva, 
participativa e auto-avaliativa. Situacional, porque procura o 
diagnóstico bem como a solução de um problema situado num 
contexto social particular; interventiva, porque não se limita a 
descrever um problema, mas sim a intervir de forma a atingir a 
mudança; participativa, porque todos os intervenientes são 
activos na pesquisa e, por fim, auto-avaliativa, porque as 
alterações que vão sendo feitas são continuamente avaliadas no 
sentido de produzir novo conhecimento. 

Com a predominância de técnicas qualitativas, a investigação-acção 
recorre a uma generalidade de métodos existentes noutros planos 
de investigação, seguindo, no entanto, um modelo indutivo. O 
investigador vai recolhendo informação sobre a sua própria 
intervenção, utilizando técnicas baseadas na observação, na 
conversação e na análise de documentos, entre outras, que podem 
ir sendo construídas por si, de forma a melhor servir a sua pesquisa. 

 

5.2.1. estratégias de intervenção e de dinamização da interacção  

No início do processo de investigação, porém, ainda sem ter 
identificado o problema a estudar, bem como o que se iria projectar 
e de que forma, definiram-se algumas estratégias de intervenção e de 
dinamização da interacção. Tinha-se como pressuposto que se iria 
trabalhar com crianças surdas, o design seria o catalisador no 
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processo, mas, sem a definição do problema, o percurso e as 
estratégias a adoptar ainda não estavam circunscritas.  

O primeiro contacto que se encetou com a educadora Ana Luísa 
Ferreira (docente de educação especial na escola de referência 
para a educação bilingue de alunos surdos Augusto Lessa) foi 
crucial para o desenvolvimento desta investigação. Essa conversa 
serviu não só para conhecer melhor as singularidades das crianças 
surdas, mas também para a investigação se centrar num grupo 
específico a estudar e, posteriormente, definir a sua intervenção. 

No entanto, a partir do momento em que se considerou que se 
iria trabalhar numa base de investigação-acção, por ser o método 
que melhor se enquadrava com o que se tinha em mente, optou-se 
por usar as estratégias e meios de intervenção que a seguir se 
referem, e que deram pistas para a dinamização da interacção. 

 

> conversas com especialistas e “focus group” 

As técnicas baseadas na conversação, onde se incluem o 
questionário, as entrevistas e os grupos de discussão, centram-se 
na perspectiva dos intervenientes e situam-se nos ambientes de 
diálogo e de interacção (de Andrade Marques, 2016, p. 54; Fagan 
& Coutts, 2012). 

No decurso da investigação e desenvolvimento do projecto, foram 
vários os momentos em que se recorreu à conversação. 

O primeiro momento aconteceu quando se percebeu com quem se 
gostaria de trabalhar. Estabeleceu-se, assim, o contacto com a 
docente de educação especial, Ana Luísa Ferreira, no sentido de, 
através de uma conversa informal, se obter pistas para a 
identificação do problema. Durante esta conversa, a docente referiu 
vários aspectos acerca das crianças surdas, mais em específico em 
relação à faixa etária com a qual trabalha diariamente, e foram-se 
tomando notas para ajudar à decisão seguinte. Um dos problemas 
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identificados foi a dificuldade da aquisição de conceitos por parte 
das crianças surdas. Neste seguimento, procedeu-se ao planeamento 
do projecto a desenvolver.  

Cruzando os dados obtidos nas interacção com as especialistas 
com as características inatas da geração alpha — geração da faixa 
etária envolvida na investigação —, sabendo da motivação, 
interesse e afinidade por parte destas crianças com os meios 
tecnológicos mais actuais, considerou-se pertinente, como 
resposta, a criação de uma aplicação interactiva (para iPad) que 
ajudasse as crianças de uma forma mais dinâmica a adquirirem e 
consolidarem conceitos. 

Após o delineamento do que se considerava ser necessário para 
desenhar uma aplicação, enquanto designer, e da revisão 
bibliográfica acerca do tema, realizou-se um segundo encontro, 
este já com um ambiente mais aproximado a um focus group, com a 
docente de educação especial Ana Luísa Ferreira e a formadora de 
língua gestual portuguesa Sofia Quintas, ambas a leccionar na 
escola básica Augusto Lessa. O que resultou deste encontro, os 
contributos das especialistas, será detalhado mais à frente no 
ponto ‘5.3. concepção e desenvolvimento da aplicação interactiva’.  

Durante o processo, houve, também, um encontro com uma 
docente da Casa Pia de Lisboa (CED Jacob Rodrigues Pereira), 
Conceição Duarte, no qual, informalmente, se discutiu o que se 
pretendia fazer e quais as principais ideias para o protótipo. Desta 
conversa, resultou o reforço e aprovação das ideias já elencadas na 
interacção com as especialistas, servindo como mais um contributo 
para a confirmação do caminho que se pretendia seguir. 
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> entrevista com educadora 

Ainda dentro das técnicas baseadas na conversação, decidiu 
recorrer-se à entrevista. Esta é uma das estratégias mais utilizadas 
em investigação-acção; complementando a observação, permite 
recolher dados sobre acontecimentos e aspectos subjectivos das 
pessoas, enquadrando o ponto de vista do entrevistado e 
possibilitando, neste sentido, interpretar significados.  

À semelhança de outras técnicas de recolha de dados, a entrevista 
deve ser escolhida em determinados contextos. Um deles é 
quando o investigador tem questões relevantes, a que a revisão 
bibliográfica só por si não dá resposta, e outro quando o 
investigador decide recorrer a especialistas no campo da sua 
investigação ou elementos representativos da população-alvo que 
pretende estudar. No entanto, é sempre fundamental cruzar as 
informações obtidas por entrevista com outras provenientes de 
distintas fontes, a fim de se perceber a sua fiabilidade (Carmo & 
Ferreira, 2008). 

No contexto desta investigação, considerou-se mais pertinente 
recorrer a uma entrevista não estruturada, do tipo livre, com 
perguntas abertas — com a intenção de controlar o seu conteúdo 
e desenvolvimento —, permitindo à entrevistada não se sentir 
limitada no âmbito das suas respostas. A pessoa entrevistada foi a 
coordenadora do departamento de educação especial do 
agrupamento de escolas de Ílhavo — a docente Maria João 
Vilarinho — e que também é docente na escola básica de Ílhavo 
onde funciona o ensino bilingue de alunos surdos, tanto ao nível 
do básico e do pré-escolar como do ensino precoce. A escolha 
recaiu num indivíduo que, pela sua acção, posição ou contacto 
com o terreno, tivesse um bom conhecimento da problemática e 
possuísse uma atitude dialogante (Pardal & Correia, 1995). A 
entrevista foi realizada no contexto de trabalho da entrevistada, 
na escola básica de Ílhavo, tendo esta sido informada no início da 
entrevista acerca dos objectivos do estudo, o tipo de entrevista a 
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desenvolver e que teria a oportunidade de a interromper e/ou 
enriquecer a qualquer momento. Procurou-se manter um discurso 
o mais natural e fluído possível, reajustando a ordem das 
perguntas que se queriam fazer. Após a realização da entrevista, 
procedeu-se à transcrição integral do registo áudio — que se 
encontra em anexo neste documento. Tendo em consideração a 
tipologia de entrevista utilizada, do tipo livre, optou-se pela 
utilização de procedimentos do tipo aberto ou exploratório na 
análise do seu conteúdo (C. P. Coutinho, 2011). 

Esta entrevista, no seguimento dos contactos com outras 
docentes, serviu para aprofundar o conhecimento sobre as 
crianças surdas da faixa etária em estudo e para perceber o seu 
contexto diário, tendo ainda contribuído para a melhoria do 
design do protótipo. 

 

> observação participante 

A observação é um meio indispensável para entender e 
interpretar a realidade servindo como impulsionador da acção 
subsequente. De acordo com Carmo e Ferreira (2008), há duas 
características que são essenciais numa observação eficaz: a 
capacidade de quem observa para se distanciar do objecto de 
observação, mesmo que este pertença à sua própria cultura ou 
grupo, de forma a auferir uma conveniente perspectiva, e a 
capacidade de interpretar comportamentos pertencentes a 
diversas culturas. Assim, observar pode definir-se como 
seleccionar informação pertinente, através dos sentidos, com 
recurso à teoria e metodologia, a fim de se conseguir descrever, 
interpretar e agir sobre a realidade em questão. Esta técnica é 
importante no contexto de descoberta e obriga o investigador a 
assumir um contacto mais próximo com o objecto de estudo. 

Entre os vários tipos de observação, considerou-se mais profícuo 
para esta investigação adoptar uma forma participante. Em grande 
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parte das situações, o investigador assume o seu papel junto da 
população observada, combinando-o com outros papéis sociais que 
lhe permitam uma boa observação, funcionando assim como uma 
ferramenta exploratória. Esta decorre do contacto directo do 
investigador com o grupo a estudar, inserido em contexto real. 
Envolver-se com o grupo a observar permite, ao investigador, 
aumentar a confiança por parte dos observados, ser influenciado 
pelas características do grupo e, em simultâneo, consciencializá-los 
para a importância da investigação. Além disso, permite também 
captar uma variedade de situações, imprevisíveis, evasivas, 
espontâneas, que não são obtidas através de perguntas.  

As principais vantagens da observação participante são o facto de 
facilitar o rápido acesso a dados de situações comuns em que os 
observados estão envolvidos e permitir o contacto e acesso a 
informação que o grupo considera privada (Gerhardt & Silveira, 
2009).  

Durante o processo de investigação, adoptou-se, em vários 
momentos, este tipo de observação, nomeadamente quando se 
fizeram as visitas às duas escolas de referência para a educação 
bilingue de crianças surdas — Porto e Ílhavo — e quando as 
educadoras, formadoras e crianças testaram os vários protótipos. 
O registo destas observações foi tanto directo como indirecto, 
sendo que se baseou na percepção do observador, mas, também, 
recorreu ao registo fotográfico e de vídeo que facilitaram a 
realização de análises posteriores e a confirmação das anotações 
feitas no momento.  

 

> fotografia, vídeo e gravação áudio 

Como complemento às notas que se foram construindo aquando 
os momentos de contacto e observação, tanto das educadoras 
como, principalmente, das crianças, efectuou-se, igualmente, o 
registo de diversas situações em fotografia, vídeo e gravação 
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áudio. As notas que se vão tomando no campo são sempre 
incompletas — ou se está a viver a situação ou se está a anotar —, 
são apenas recordações que irão auxiliar posteriormente na 
redacção de uma descrição completa. Assim, torna-se essencial 
fazer também o registo através de outros meios que sejam, depois, 
facilmente acessíveis e flexíveis. Estes registos podem ser 
fundamentais para a investigação, fornecendo dados para uma 
análise de conteúdo. 

Os registos que se fizeram — fotográfico, vídeo e áudio — foram 
posteriormente revisitados e o áudio transcrito (a transcrição 
completa encontra-se em anexo). As fotografias serviram para 
relembrar situações que foram percebidas aquando o contacto das 
crianças com os protótipos, em observações que não foram 
registadas em vídeo, bem como para enriquecer e complementar 
visualmente a investigação. Quanto ao registo em vídeo serviu, 
também, para relembrar várias situações passadas, para observar 
outros grupos de crianças aos quais não se estava atento, quando 
se fez a observação e anotação — nomeadamente rever 
comportamentos que de outra forma a memória poderá não 
perpetuar, tais como expressões faciais, gestos e ou linguagem que 
podem ser essenciais para ajudar a interpretar a observação —, 
bem como para se poder confirmar registos escritos.  

 

5.2.2. amostra de conveniência 

Segundo Charles (como citado por C. P. Coutinho, 2011, p. 85), a 
amostra é “um grupo de sujeitos ou objectos seleccionados para 
representar a população inteira de onde provieram”, sendo que 
essa população é o conjunto de pessoas que partilham de uma 
determinada característica. A amostragem é, então, o processo de 
selecção desse grupo. Tipicamente, uma investigação de cariz 
qualitativo foca-se em amostras relativamente pequenas, ou 
mesmo casos únicos, seleccionados de forma intencional (Carmo 
& Ferreira, 2008). No entanto, “nem sempre é necessário o 
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investigador constituir uma amostra para o seu estudo” (C. P. 
Coutinho, 2011, p. 86), se, por exemplo, se tratar de uma 
investigação-acção que incide a análise sobre um grupo muito 
específico ou que pode estudar a população na sua totalidade. 

Mesmo assim, na tentativa de constituir uma amostra para 
integrar esta investigação e seguindo as orientações de Coutinho 
(2011) acerca do processo de amostragem — identificação da 
amostra, determinação do seu tamanho e selecção —, fez-se o 
exercício de compreender qual o grupo a compor. Assim, quanto 
à identificação da amostra sabia-se que se queria trabalhar com 
crianças surdas numa Escola de Referência para o Ensino Bilingue 
de Alunos Surdos (Erebas); quanto à determinação do tamanho da 
amostra, estipulou-se que interessava uma constituição composta 
por 2 crianças de 3 anos, 2 crianças de 4 anos e 2 crianças de 5/6 
anos sendo que, dentro de cada grupo, uma deveria ter contacto 
com tecnologia (iPad, tablet smartphone ou computador) e a outra 
não e, neste seguimento, o procedimento de selecção utilizado 
seguiu os seguintes passos:  
- seleccionar a 1ª Erebas com a qual se queria trabalhar;  
- perceber quantas crianças se enquadravam na faixa etária 
determinada; 
 - escolher as crianças com características o mais variadas possível. 

Os aspectos que se consideraram importantes para caracterizar as 
crianças foram: idade, caracterização da surdez e se tinham 
contacto ou não com iPad/tablet/smartphone/computador. Neste 
enquadramento, não se considerou relevante a sua proveniência 
geográfica nem o seu contexto social. Interessando apenas que 
fossem surdos, que frequentassem uma Erebas e que integrassem 
a faixa etária com a qual se queria trabalhar. Seleccionada a 1ª 
Erebas — Erebas JI e EB1 de Augusto Lessa, Porto —, visitou-se 
a escola para se perceber com que crianças se iria contactar. 
Porém, percebeu-se que não era possível compor a amostra 
seguindo os critérios definidos, porque o número de crianças era 
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inferior ao que havia sido pensado e não se enquadravam todas na 
faixa etária estipulada. Assim, trabalhou-se com o número de 
crianças que correspondiam a esses critérios, a totalidade da 
população, resultando no grupo com as seguintes características: 

criança idade caracterização da surdez contacto com  
ipad ou tablet 

B1 5 surda não implantada sim 

B2 6 surda não implantada sim 

A 6 surdo implantado sem sucesso não 

R 6 surdo implantado com algum sucesso sim 

 

Na segunda Erebas — Jardim de infância da escola básica de Ílhavo 
—, os constrangimentos foram exactamente os mesmos da anterior, 
pois as crianças que a frequentavam, que correspondiam ao critério 
da idade, eram apenas três, tendo as seguintes características:  

criança idade caracterização da surdez contacto com  
ipad ou tablet 

B 4 surda implantada com bastante 
sucesso sim 

A 6 surdo implantado com algum sucesso não 

X 5 surdo com aparelho amplificador sim 

 

Estes dois grupos podem ser considerados uma amostra não 
probabilística, tendo sido seleccionados com base em critérios de 
escolha intencional ou, como designada por Coutinho (2011, p. 93), 
uma amostra não aleatória. Dentro deste tipo de amostra, pode ser 
designada ainda por criterial, quando a escolha dos sujeitos é feita 
de acordo com critérios, sendo, assim, adaptada ao estudo, mas 
também como de conveniência, quando é composta por grupos 

tabela 1 – amostra da Erebas do Porto. 

 

tabela 2 – amostra da Erebas de Ílhavo. 
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intactos, sendo o estudo feito em contexto real. Relativamente à 
amostra de conveniência, o grupo de indivíduos é composto por 
aqueles que estão disponíveis, tratando-se, então, de um estudo 
exploratório. Embora os resultados não possam, na maior parte das 
vezes, ser generalizados podem servir para obter informações 
importantes que contribuam para o evoluir da investigação.  

Para além das crianças das Erebas que foram observadas e testaram 
os vários protótipos, também houve interacção com outras 
crianças ouvintes que se enquadravam no critério da faixa etária.  

 

5.3. concepção e desenvolvimento da aplicação 
interactiva 

Neste ponto, elencam-se as etapas de desenvolvimento do 
projecto decorrente da investigação — uma aplicação interactiva 
— e explicam-se as opções tomadas, resultantes da metodologia 
aplicada e enunciada no ponto anterior. 

 

5.3.1. escolha da narrativa 

Após a conversa inicial com a docente de educação especial e com 
a formadora de LGP, de se perceber que actividades eram 
desenvolvidas em sala de aula, qual a metodologia que seguiam 
para as abordar e como a aplicavam, procedeu-se à procura de 
uma história tradicional que servisse os objectivos desta 
investigação. A escolha recaiu sobre uma história tradicional, 
justificada pelos seguintes critérios: ser uma história simples, 
apelativa e familiar às crianças; que incorporasse muitos e novos 
conceitos, com o intuito de posteriormente serem explorados; 
que potenciasse a transposição da abordagem com a qual estavam 
familiarizados em sala de aula, para uma aplicação interactiva.  

A metodologia aplicada em contexto de sala de aula, com estas 
crianças, é o trabalho de projecto. Este é considerado uma 
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abordagem pedagógica centrada em problemas ou, como definido 
por Katz e Chard (como citado em Vasconcelos et al., 2011), “um 
estudo em profundidade sobre determinado tema ou tópico” ou 
ainda, como Leite, Malpique e Santos, igualmente citados em 
Vasconcelos et al. (2011), “uma metodologia assumida em grupo 
que pressupõe uma grande implicação de todos os participantes, 
envolvendo trabalho de pesquisa no terreno, tempos de 
planificação e intervenção com a finalidade de responder aos 
problemas encontrados”. Trata-se de uma forma de aprendizagem 
que promove a acção — aprender fazendo, experienciando —, 
motivando as crianças para questionar, resolver problemas, 
interpretar e encontrar sentido para o mundo que as rodeia, 
desenvolvendo sempre a capacidade para continuar a aprender.  

A pedagogia de projecto entende a criança como um ser 
competente e capaz, como um investigador nato, motivado para a 
pesquisa e para a resolução de problemas, demonstrando um 
profundo respeito pela criança e promovendo a sua autonomia e 
capacidade de gestão do seu próprio processo de aprendizagem 
(Vasconcelos, 1998). Enquanto elemento encorajador do 
questionamento por parte das crianças, bem como da resolução 
de todo o tipo de situações, esta pedagogia eleva também a 
consciência de situações significativas que irão permitir à criança 
aprendizagens igualmente significativas.  

Assim, entre algumas histórias tradicionais que foram pensadas, 
nomeadamente “os três porquinhos”, “o macaco de rabo cortado” 
ou até mesmo “a branca de neve e os 7 anões”, o protótipo 
desenvolvido explora a fábula “o rato do campo e o rato da 
cidade”. Tendo em conta a metodologia aplicada em sala de aula, 
considerou-se que esta narrativa, em forma de fábula — uma 
forma narrativa pertencente ao acervo tradicional oral —, poderia 
resultar numa melhor apreensão do mundo, numa aprendizagem 
mais significativa, pelos critérios já referidos atrás, mas também 
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pela dicotomia campo/cidade que é tratada na narrativa e que 
possibilita a exploração de contextos de vida diferentes. 

 

5.3.2. adaptação da narrativa 

Após a selecção da história, procedeu-se à recolha de livros 
editados que apresentassem esta fábula, naturalmente nas suas 
diversas versões/reelaborações/reescritas verbais e visuais, a fim de 
se decidir qual a que melhor se adaptaria à aplicação a 
desenvolver. Entre os quatro livros encontrados (cujas capas se 
podem ver na imagem lateral - figura 116), o que se considerou 
responder mais adequadamente ao que se pretendia foi o da 
editora Zero a Oito, com texto de Ana Oom e ilustrações de 
Madalena Matoso.  

A narrativa original apresentada neste livro é a seguinte: 

Era uma vez um Rato que vivia no campo. Adorava 
a sua vida calma, de andar pelos campos à vontade e 
longe de qualquer perigo. Um dia, o seu amigo Rato 
que vivia na cidade escreveu-lhe uma carta. 
Propunha-lhe que fosse passar uns dias com ele à 
cidade. 

O Rato do Campo hesitou. Gostava tanto da sua 
tranquilidade, porque é que havia de ir para a 
agitação? No entanto, sempre tinha tido curiosidade 
de ver como era realmente a vida da cidade. 

- Muito bem, vou aceitar este convite! Afinal, são só 
dois ou três dias! 

Apanhou o comboio e lá partiu. Ao chegar, o Rato da 
Cidade estava à sua espera. Como a viagem tinha 
sido longa, o Rato do Campo estava cheio de fome. 

O amigo tranquilizou-o: 

- Não te preocupes. Conheço um sítio fantástico onde 
podemos matar a nossa fome. Hoje à noite há uma 
grande festa num restaurante aqui perto. Sei por 

figura 116 – capas de livros com a narrativa “o rato do campo 
e o rato da cidade” das editoras, de cima para baixo e da 
esquerda para a direita respectivamente, Caminho (com texto 
de Alice Vieira e ilustrações de Henrique Cayatte), Zero a Oito 
(com texto de Ana Oom e ilustrações de Catarina Oliveira), Eli 
(com texto de Susana Oliveira e ilustrações de Elena Staiano) 
e Zero a Oito (com texto de Ana Oom e ilustrações de 
Madalena Matoso). 
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onde podemos entrar sem sermos vistos e vamos poder 
deliciar-nos com tudo o que há de mais saboroso. 

Ao chegarem ao restaurante, dirigiram-se à porta 
das traseiras e, muito discretamente, não fosse alguém 
vê-los, entraram. 

Não queriam acreditar em tudo o que viam. Eram as 
melhores iguarias: tantos queijos diferentes, doces de 
fazer crescer água na boca e uma quantidade enorme 
de pratos com um aspecto fabuloso. 

O Rato do Campo quase não conseguia falar: 

- Que fartura! Afinal, valeu a pena vir até cá. No 
campo só como raízes secas e sem qualquer sabor! 

A fome dos dois amigos era tanta que, 
imediatamente, se prepararam para atacar todas 
aquelas delícias. 

Enquanto um subiu para a mesa, o outro foi para a 
bancada, e tão entretidos estavam que nem deram 
conta que se aproximava um grande Gato, também 
ele cheio de fome. 

Ao ver estes dois ratos tão apetitosos, o Gato avançou 
sem fazer qualquer barulho e lançou-se sobre eles. 
Gerou-se uma grande confusão: ouviam-se pratos a 
partir, tachos e panelas a cair e os dois ratos 
desataram numa correria tal pelas ruas da cidade que 
deixaram toda a comida para trás. 

O Rato do Campo apanhou um valente susto e disse 
ao Rato da Cidade: 

- Meu amigo! Que vida tão agitada! Não sei como 
aguentas viver na cidade... 

O outro Rato respondeu: 

- Por esta é que eu não esperava! Foi um grande susto! 
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- É verdade, amigo! E digo-te que não há nada como 
o campo! Que saudades de comer umas belas raízes 
secas e sem gosto! – acrescentou o Rato do Campo. 

Depois desta grande aventura, o rato do Campo mal 
podia esperar por voltar à sua vida calma. A 
agitação da cidade ajudou-o a perceber, afinal, o 
quanto era bom viver rodeado pelo sossego e pela 
tranquilidade do campo! 

 

Para se fazer a adaptação desta narrativa, bem como discutir e 
elencar os tópicos a considerar no desenvolvimento da aplicação, 
conduziu-se um focus group com a docente de educação especial e 
a formadora de língua gestual portuguesa do 1º grupo de crianças 
(Erebas Porto). Neste encontro, foi possível discutir e validar 
elementos base da interface e interacção da aplicação, enunciar 
uma lista de requisitos funcionais e identificar aspectos próprios à 
especificidade do público-alvo. Cruzando com o conhecimento 
adquirido na revisão bibliográfica, bem como na análise de outras 
aplicações, confirmou-se que era necessário manter uma janela de 
vídeo com a intérprete de LGP, na mesma posição em todos os 
ecrãs da aplicação, de forma a que as crianças saibam exactamente 
o local onde conseguem obter mais informações ou ajuda; o texto 
deverá aparecer sempre em caixa alta, tendo em conta a idade das 
crianças da faixa etária definida, em que a grande maioria ainda 
não sabe ler e tem pouco reconhecimento das letras, 
identificando mais facilmente as maiúsculas; concluiu-se, ainda, 
que as instruções presentes na aplicação deveriam ser, para além 
do texto e vídeo em LGP, também em áudio, de forma a garantir 
que as crianças ouvintes (parciais ou totais), da mesma faixa etária 
das surdas, também conseguissem tirar o máximo partido da 
aplicação, mesmo não dominando a leitura nem a LGP; foi 
sugerido, igualmente, que, em todos os ecrãs da aplicação, deveria 
existir uma “ajuda”, sabendo que as crianças desta faixa etária e 
sendo surdas poderão ter uma baixa literacia mediática. 



 > 231   O design de narrativas tácteis para crianças surdas.  
Um guião para a construção de aplicações para crianças surdas dos 3 aos 6 anos. Miriam Reis 

 

Tendo em conta estas premissas e analisando a extensão da 
narrativa, considerou-se que seria mais adequado, para o 
desenvolvimento do protótipo, dividi-la em quatro partes, 
reflectidas nas quatro partes principais da aplicação, no 1º 
protótipo desenvolvido.  

Estas divisões da narrativa foram pensadas de forma a que cada 
uma descrevesse diferentes tipos de acção da história: na primeira 
parte, é contada a forma como o Rato do Campo recebe o 
convite do seu amigo para se deslocar até à cidade; na segunda, é 
narrada a viagem desta personagem e a sua chegada à cidade; na 
terceira, é descrita a vontade de comer das duas personagens e o 
ataque que estas sofreram por parte de um gato; a última parte é a 
consagração da história, correspondente ao desfecho, havendo a 
despedida das duas personagens.  

Em termos de linguagem, não foram feitas alterações de fundo, 
sendo que o objectivo, nesta 1ª fase, era desenhar uma aplicação e 
apresentá-la às educadoras e crianças, a fim de se perceber se seria 
esse o caminho a seguir e avaliar o que se poderia melhorar. 

A adaptação feita resultou na seguinte narrativa:  

1ª parte 

Era uma vez um Rato que vivia no campo. Adorava 
a sua vida calma, de andar pelos campos à vontade e 
longe de qualquer perigo. Um dia, o seu amigo Rato 
que vivia na cidade escreveu-lhe uma carta. 
Propunha-lhe que fosse passar uns dias com ele à 
cidade. O Rato do Campo hesitou. Gostava tanto da 
sua tranquilidade, porque é que havia de ir para a 
agitação? No entanto, sempre tinha tido curiosidade 
de ver como era realmente a vida da cidade.  

- Muito bem, vou aceitar este convite! Afinal, são só 
dois ou três dias!  
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2ª parte 

Apanhou o comboio e lá partiu. Ao chegar, o Rato da 
Cidade estava à sua espera. Como a viagem tinha 
sido longa, o Rato do Campo estava cheio de fome. O 
amigo tranquilizou-o:  

- Não te preocupes. Conheço um sítio fantástico onde 
podemos matar a nossa fome.  

3ª parte 

Não queriam acreditar em tudo o que viam. Eram as 
melhores iguarias: tantos queijos diferentes, doces 
com morangos deliciosos, pêras e até chocolate. Tudo 
com um aspecto fabuloso. Enquanto um subiu para a 
mesa, o outro foi para a bancada, e tão entretidos 
estavam que nem deram conta que se aproximava um 
grande Gato, também ele cheio de fome. Ao ver estes 
dois ratos tão apetitosos, o Gato avançou sem fazer 
qualquer barulho e lançou-se sobre eles. Gerou-se 
uma grande confusão: ouviam-se pratos a partir, 
tachos e panelas a cair e os dois ratos desataram 
numa correria tal pelas ruas da cidade que deixaram 
toda a comida para trás.  

4ª parte 

O Rato do Campo apanhou um valente susto e disse 
ao Rato da Cidade: - Meu amigo! Que vida tão 
agitada! Não sei como aguentas viver na 
cidade... Depois desta grande aventura, o Rato do 
Campo mal podia esperar por voltar à sua vida 
calma. A agitação da cidade ajudou-o a perceber, 
afinal, o quanto é bom viver rodeado pelo sossego e 
pela tranquilidade do campo!  
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5.3.3. primeiro protótipo 

Por definição, um protótipo é uma versão preliminar, um 
primeiro modelo, de um sistema (no caso desta investigação, de 
uma aplicação), com o intuito de ser testada e aperfeiçoada. O 
termo protótipo e o verbo prototipar são comummente utilizados 
na investigação em design e especialmente no que se relaciona 
com o design de interacção (Stappers & Giaccardi, 2013). 
Originalmente, a designação protótipo indicava um produto já 
muito próximo da versão final, antes da produção em massa, mas 
que apesar de utilizar os materiais definitivos, ainda precisava de 
ser testado e desenvolvido. No caso específico do design de 
interacção, é habitual fazer-se, numa fase preliminar, protótipos 
em papel. Estes podem, simplesmente, ser desenhos que ajudem 
na representação daquilo que o sistema pretende ser. 

Os protótipos, como referem Stappers e Giaccardi (2013), podem 
servir como orientadores da investigação, incorporando-a, e ser o 
principal meio para questionar mais especificamente a pesquisa, 
com o objectivo de a comprovar ou não (Brand et al. 2011, Smith 
et al. 2016 como referidos em (Stappers & Giaccardi, 2013)). 
Assim, podem ter diferentes propósitos e gerar conhecimento 
igualmente diferente, de acordo com a investigação desenvolvida 
e, como se lê em Stappers e Giaccardi (2013):  

“They can help open up a not fully unanticipated 
design space (Giaccardi et al. 2016, Mazé & 
Redström 2008). They can be a vehicle for theory 
building (Koskinen et al. 2011, Stappers 2007, 
Zimmerman, Forlizzi & Evenson 2007, Wensveen & 
Matthews 2014). They can help establish critical 
areas of concern and judgment (Gaver 2012).” 

Ou seja, e traduzindo livremente, os protótipos podem ajudar a 
criar um espaço de design não completamente imprevisto; ser um 
veículo para a construção de teoria; ajudar a determinar áreas 
específicas de interesse e/ou que causem preocupação. 
Geralmente combinados com maquetes e ferramentas de co-
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design (jogos, oficinas e cenários), podem também gerar 
conhecimento contextual e estabelecer orientações para 
oportunidades de projecto que evoluem em torno de 
experivivências (Stappers & Giaccardi, 2013). 

O primeiro protótipo desta investigação começou a ser desenhado 
partindo da conversa que se teve com as especialistas e do focus 
group, depois da escolha e adaptação da narrativa, bem como da 
revisão literária acerca do assunto. Havendo, como já foi referido, 
pouca investigação especificamente acerca do design para crianças 
surdas em Portugal, a revisão da literatura incidiu essencialmente 
em artigos americanos e ingleses e em alguns brasileiros, por já 
terem um estudo mais consolidado sobre esta matéria. 

A estrutura da aplicação foi discutida com as especialistas em 
vários encontros (como referido no ponto 5.2.1.), sendo, 
igualmente, desenhada com os seus contributos. Estes momentos 
foram fundamentais para identificar as componentes a 
desenvolver na aplicação, para se identificarem as respostas a 
desenvolver em função das necessidades específicas das crianças 
surdas e validar vários aspectos (enunciados em 5.3.2.) a 
implementar na aplicação. Em relação aos requisitos funcionais, 
estipulou-se, numa primeira fase, que a aplicação deve permitir: 
> introduzir um novo registo — o utilizador deve poder criar um 
novo registo pessoal e definir o seu nome e palavra-passe; 
> iniciar com a sua conta — o utilizador deve poder usar os seus 
dados para fazer login; 
> visualizar ou esconder a janela de LGP — deve ser possível ter 
a janela visível ou escondida conforme se a criança é surda e sabe 
LGP ou se é ouvinte e só quer ler e ouvir; 
> navegar livremente — o utilizador deverá poder navegar 
livremente, aleatoriamente, de forma não linear e 
autonomamente pelos diferentes ecrãs; 
> seleccionar as actividades — dentro de cada ecrã deve ser 
possível seleccionar a actividade com este relacionada, mas 
também aceder às outras; 
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> receber feedback — o utilizador deverá receber feedback, sob a 
forma que melhor se aplicar, de todas as actividades realizadas. 

Começou-se por, partindo da adaptação da história, planificar os 
ecrãs da aplicação iniciando um processo de esboços manuais para 
encontrar as personagens principais da história. Neste 
seguimento, apresentam-se aqui alguns desenhos primários, feitos 
pela autora, para perceber qual a linguagem que melhor se 
adequaria (figura 117). Avançou-se, posteriormente, para os 
desenhos digitais que se apresentam em seguida.  

figura 117 – esquiços para encontrar a linguagem 
da personagem principal. Desenhos da autora. 
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Nos desenhos das personagens, teve-se como premissas principais 
ilustrar com uma linguagem que fosse ao encontro da faixa etária 
das crianças e da sua condição — considerando que, nas crianças, 
a aquisição da literacia começa pela descodificação icónica 
seguida pela verbal, a ilustração não deveria gerar dúvidas quanto 
à representação e sua leitura, permitindo uma fácil identificação. 
Para além destes requisitos de âmbito “funcional”, foi, ainda, 
considerada a identidade gráfica da ilustradora – procurando-se 
uma solução geradora de consensos. 

Partindo do pressuposto de que a ilustração para crianças surdas 
deve ter determinadas características para evitar uma leitura 
errada do mundo e consequente dificuldade na aquisição de 
conceitos, procurou-se incorporá-las no desenvolvimento do 
protótipo. Assim, como referido no capítulo 4, tentou-se que as 
ilustrações fossem monossémicas, denotativas, de fácil 
reconhecimento, icónicas e descritivas. 

Após o desenho dos ecrãs (apresentados em seguida), foram 
gravados todos os textos em vídeo em LGP e a voz, para, depois, 
incorporar na aplicação. No caso do vídeo, recorreu-se a uma 
formadora de língua gestual portuguesa, Sofia Quintas*, por já 
estar muito familiarizada com a gravação de histórias em vídeo. 
Também aqui foram atendidos alguns constrangimentos, no 
sentido de manter a atenção e, assim, facilitar a compreensão 
pelas crianças: não ter um tamanho muito pequeno para ser bem 
visualizado; a formadora usar sempre uma roupa de cor lisa; o 
fundo ser também liso, mas com contraste relativamente à roupa 

figura 118 – desenhos digitais iniciais das personagens. 

* à qual aqui se agradece pela 
disponibilidade sempre demonstrada na 
participação neste trabalho. 
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utilizada; incluir a parte superior do corpo, da cintura para cima e 
permitir que os gestos fossem feitos também por cima da cabeça. 
No caso da voz, recorreu-se a uma aluna do curso de Novas 
Tecnologias da Comunicação — Bianca Miranda —, da 
Universidade de Aveiro, que também estava familiarizada com a 
gravação de narrativas e considerou-se ter uma voz e dicção 
adequadas e apelativas para as crianças. 

Como apresentado no ponto anterior, a história da aplicação foi 
dividida em quatro partes que correspondem a quatro ecrãs com a 
narrativa, bem como a sua ilustração. Para além destes, em cada 
uma das partes ou capítulos, existe uma actividade relacionada 
com o conteúdo narrado, sempre acessíveis através do ecrã da 
história, bem como de um menu e, no final da história, uma 
actividade final. No entanto, como uma das intenções da 
aplicação era adequar à idade do utilizador e, também, que 
pudesse ser utilizada com ajuda dos pais, neste primeiro 
protótipo, criou-se um ecrã inicial de entrada para a aplicação. 

figura 119 – ecrã de entrada 
da aplicação.  
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Neste ecrã, como pode ser visto na figura 119, o conteúdo da 
aplicação já é minimamente contextualizado através da ilustração, 
bem como pelo próprio título da história, dando pistas à criança 
acerca do conteúdo que terá possibilidade de visualizar/brincar 
em seguida. Este ecrã contém, ainda, uma janela em forma de 
nuvem onde aparece o vídeo em LGP e dois botões, no canto 
inferior direito. A partir daqui, a criança/utilizador pode avançar 
para um ecrã de registo (botão verde), onde deverá inserir os seus 
dados, ou para o ecrã de login (botão laranja), caso já tenha feito 
um registo, como se pode ver na figura 120, imagem 01. 

Avançando através do ecrã da figura 120 (imagem 01), para a 
criança se registar na aplicação, terá que inserir o seu nome, idade 
(representada pelas mãos com os números – imagem 02) e 
escolher um desenho mágico para ser usado como futuro login. 
Após este processo, aparece um ecrã de boas-vindas (imagem 03) 
com a indicação de que, a partir desse momento, só será figura 120 – ecrãs de registo, de login e de boas 

vindas. 

1 

3 

2 

4 
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necessário inserir o nome e o desenho mágico de cada vez que 
voltar a brincar com a aplicação. Na imagem 04, está 
representado o ecrã de login onde o utilizador deverá inserir os 
seus dados, previamente escolhidos, aquando o registo e, em 
seguida, carregar no botão ‘entrar’ para avançar para o início da 
história.  

Importa esclarecer a opção pela horizontalidade da aplicação: 
segundo estudos desenvolvidos (Sesame Workshop, 2012, p. 11), e a 
partir da observação feita de crianças entre os 3 e os 6 anos, há uma 
tendência natural para segurar o iPad com o ecrã na horizontal, 
sendo este um aspecto importante tido em conta aquando a 
planificação e desenho da aplicação. No contacto que se teve com 
diversas crianças nesta faixa etária, estas tiveram exactamente essa 
mesma tendência — pegar no iPad na horizontal, mesmo quando o 
dispositivo estava desligado. Assim, tomou-se a opção de desenhar 
nesse formato. Para que fosse entendido pelas crianças que 
pegassem no iPad de forma horizontal, enquanto usavam a 
aplicação, desenhou-se um ecrã de informação que pode ser visto 
na figura 121. 

No primeiro ecrã (figura 122), o utilizador encontrará o início da 
narrativa onde também poderá ouvi-la, narrada com voz, ou vê-la, 
contada em vídeo, ou lê-la, se já o conseguir fazer. Encontrará, 
igualmente, o botão de menu que lhe permitirá avançar para 
qualquer ecrã da aplicação, sendo que não é necessário haver uma 
linearidade no seu uso, bem como uma parte da ilustração 
animada, neste caso, o avião de papel, que lhe permitirá avançar 
para um outro ecrã com uma actividade. Porém, com o gesto de 
deslizar com o dedo, como se estivesse a folhear, também, 
permite avançar para o próximo ecrã. A ilustração está 
relacionada com o conteúdo narrado na história, aparecendo, 
neste primeiro ecrã, uma das personagens — o rato do campo — 
inserida no seu meio ambiente. 

figura 121 – ecrã informativo para rodar o iPad. 
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figura 122 – primeiro ecrã com 
a história. 

figura 123 – ecrã de actividade 
01, com o lápis amarelo 
selecionado para pintar e com a 
“ponta” média escolhida, no 
lado direito. 
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As actividades propostas na aplicação referem-se à narrativa 
presente em cada ecrã, ou seja, com a já referida divisão da 
história em partes, pensadas de acordo com os elementos e acções 
presentes no texto. A actividade que complementa o primeiro 
ecrã da história (figura 123) está relacionada com o facto desta 
parte do texto referir que o rato do campo recebe uma carta. 
Sendo que, nesta faixa etária, a grande maioria das crianças ainda 
não sabe ler nem escrever, sugere-se que façam um desenho 
inspirado no texto, sob um fundo alusivo a papel real e usando 
“lápis de cor”, com várias espessuras, e borracha, criando a 
referência com os vários materiais a que estas estão habituadas a 
usar em sala de aula. 

figura 124 – imagens do segundo ecrã com a história. Em 
cima o comboio a aparecer e a deixar o rato. Ao lado o 
comboio já está a deixar o ecrã e aparece o reencontro dos 
ratos. 
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No segundo ecrã da história, assiste-se à chegada do rato do 
campo à cidade. Nesta ilustração, privilegiou-se o elemento 
comboio para que as crianças entendam de forma visual qual o 
meio de transporte utilizado. O comboio entra no ecrã, a andar 
através de animação (ver figura 124), abandonando-o, depois, e 
mostrando o rato do campo junto do seu primo. Mostra-se 
também a cidade à noite, momento em que o rato do campo 
chega, com os seus grandes prédios e o letreiro luminoso do 
restaurante. 

A actividade que complementa este segundo ecrã, sendo que a 
personagem do campo chega à cidade de comboio, está 
relacionada com os meios de transporte. Para aceder a esta, 
mesmo tendo sempre o menu acessível e podendo fazê-lo por lá, 
usa-se a animação do comboio para chamar a atenção das crianças 
e, quando o comboio pára, quase a sair do ecrã, este torna-se um 
elemento clicável, permitindo o acesso também dessa forma. Ao 

figura 125 – ecrã da 
actividade 02 relacionada 
com os transportes. 
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entrar nesse ecrã (figura 125), a criança encontrará três meios de 
transporte diferentes — um barco, um comboio e um avião — e 
três ambientes também distintos — o céu, o mar e a terra. 
Através de drag and drop, a criança deverá estabelecer a ligação 
entre os veículos e os locais onde estes se deslocam, ou seja, 
arrastar o barco para a água, o comboio para a terra e o avião para 
o céu. Quando a criança acerta ou erra, recebe feedback diferente 
através de som, vídeo e de uma mensagem escrita (figura 126). A 
mensagem que se apresenta quando acerta é “Boaaa!! É isso 
mesmo. Acertaste!”, para que a criança se sinta motivada e 
continue a jogar. A mensagem de quando erra, “Ohh!! Enganaste-
te. Não faz mal. Tenta outra vez!”, dá a informação de que não 
acertou de uma forma positiva, de maneira a que a criança não se 
sinta desmotivada e continue a tentar.  

 

Avançando para o terceiro ecrã da história (figura 129), assiste-se à 
cena ilustrada do gato a chegar à cozinha. A ilustração é composta 
por vários elementos referidos no texto — queijos, frutas, bolos 
(figura 127) —, bem como por outros que, apesar de não estarem 
descritos textualmente, importam para a composição e 
compreensão do cenário — os utensílios de cozinha, por exemplo.  

figura 126 – ecrãs da actividade 02, exemplo de acertar, à 
esquerda, e de errar, à direita. 
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Neste cenário, os dois primos ratos estão sentados em cima das 
mesas a devorar os vários alimentos, quando são surpreendidos 
pelo gato. Existe uma pequena animação — os utensílios de 
cozinha pendurados a abanar (figura 129) —, no sentido de 
direccionar o olhar das crianças para aquela zona a fim de se 
focarem no vídeo.  

figura 129 – ilustração da terceira 
parte da história. 

figura 127 - ilustrações dos 
queijos, da fruta e dos bolos. 
 

figura 128 - ilustração dos 
utensílios de cozinha 
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À semelhança dos ecrãs anteriores, também neste existe um 
elemento que permite avançar para a actividade — o frasco dos 
doces (figura 130). Neste caso, optou-se por não animar, nem 
destacar esse elemento, para que as crianças deslizem com o dedo 
no ecrã à procura de algo que seja clicável. Esta opção pretende 
fazer com que, depois das crianças terem já passado pelo primeiro 
e segundo ecrãs de história, onde existe o elemento animado que 
permite aceder à actividade, consigam perceber que têm que 
procurar mais qualquer coisa, para além do que está visível na 
ilustração, favorecendo, assim, a assimilação de associações, mas, 
também, despertando a curiosidade. 

Ao clicar no frasco dos doces, ou através do menu situado no canto 
superior esquerdo da aplicação, entra-se no terceiro ecrã de 
actividade (figura 131). Este, também relacionado com a ilustração e 
texto da história — as duas personagens estão numa cozinha de um 
restaurante a satisfazer a sua fome —, foca os alimentos salgados e os 

figura 130 - frasco dos doces, 
elemento clicável que dá 
acesso ao ecrã da actividade. 

 

figura 131 - ecrã da actividade 
03, relacionada com a comida. 
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doces. Nesse sentido, o que se propõe na actividade é que o 
utilizador arraste os alimentos para o frasco correcto, ou seja, os 
alimentos salgados para o frasco dos salgados e os doces para o 
frasco dos doces, diferenciando-os, assim. Quando acerta ou erra 
(figura 132), aparece uma mensagem semelhante à existente já na 
actividade anterior que dá feedback à criança e permite-lhe arrastar, 
de novo, os alimentos. Nesta actividade, pretende-se desenvolver a 
capacidade de reconhecer tipos diferentes de alimentos e agrupá-los 
por categorias. 

No quarto ecrã da história (figura 133), assiste-se à cena final da 
narrativa, em que o rato do campo decide regressar a casa e se despede 
do seu primo com tristeza. Nesta ilustração, as cores são mais escuras, 
as personagens estão maiores e em primeiro plano e o comboio 
também aparece bastante grande, embora em segundo plano, no 
sentido de enfatizar a ideia de tristeza, de despedida e de viagem. 

 

 

figura 132 - ecrãs da actividade 03, exemplo 
de acertar, à esquerda, e de errar, à direita. 
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figura 134 – ecrã da actividade 
04. 

figura 133 – ilustração da 
quarta parte da história. 
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Como o rato do campo apanhou um grande susto com o 
aparecimento do gato na cozinha, pensou-se como actividade 
(figura 134) para este ecrã algo relacionado com esse animal, aqui o 
vilão da história. Os meios de transporte já tinham sido focados na 
segunda actividade e considerou-se que o motivo da volta para o 
campo — foi o gato que assustou o rato — poderia ser um bom 
elemento para realçar. Assim, relativa à quarta parte da história, 
onde se pretendia que as crianças se focassem noutra componente 
de aprendizagem — a matemática do dia a dia —, existe uma 
contagem dos bigodes do gato. A esse ecrã pode-se aceder de 
forma convencional, indo ao menu superior esquerdo, ou, então, 
clicando em cima do rato do campo, que tem uma pista visual — 
quando se passa o dedo em cima —, a orelha abana. Ao entrar 
nesse ecrã, irá aparecer a cara do gato com bigodes e esse será o 
elemento que a criança tem que contar e assinalar nas mãos do lado 
direito. Os bigodes, de cada vez que se entra na actividade, 
aparecem sempre em número aleatório, entre um e dez. Em 
consonância com as actividades anteriores, à excepção da de 
desenho, também nesta a criança receberá feedback visual (texto e 
imagem) e auditivo, quando acerta ou erra no número de bigodes, 
possibilitando jogar novamente e as vezes que desejar, bastando 
para isso carregar no “x” que aparece no balão da mensagem. 

figura 135 - ecrãs da actividade 04, exemplo de acertar, à esquerda, e de errar, à 
direita. 
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Após passar pelos quatro ecrãs de história e pelas quatro 
actividades, e podendo revisitar todos os ecrãs de forma não 
linear (sem nenhuma ordem em específico), existe, ainda, um ecrã 
final com algumas questões acerca da narrativa. Este, no 
seguimento do objectivo da aplicação poder ser usada em sala de 
aula, pensou-se que poderia servir para aferir os conhecimentos 
adquiridos durante a interacção, ou seja, quais os conteúdos que a 
criança conseguiu reter, após ter visitado toda a narrativa. Assim, 
desenharam-se três ecrãs com três perguntas de escolha múltipla 
relacionadas com os conteúdos da história, e, por ordem, com as 
três primeiras partes. 

 

figura 136 – primeiro ecrã 
da actividade final. 
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figura 138 – terceiro ecrã 
da actividade final. 

figura 137 – segundo ecrã da 
actividade final. 
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A pergunta no primeiro ecrã desta actividade (figura 136) está 
relacionada com o meio de transporte utilizado pelo rato do campo 
para chegar à cidade; no segundo ecrã (figura 137), relaciona-se com 
o local para onde os ratos foram comer e, no terceiro ecrã (figura 
138), com os alimentos que tinham à sua disposição para comer. 

Para completar a actividade, o utilizador terá que responder às 
perguntas sucessivamente, assinalando uma delas, e, depois, clicar 
em “terminar” para saber se acertou ou errou. Tem sempre a 
possibilidade de voltar a tentar. 

Tal como nas outras actividades da história, ao acertar e/ou ao 
errar, a criança receberá sempre feedback de várias formas. 

Recebida a mensagem — se acertou ou errou —, há sempre a 
possibilidade de voltar a jogar. Caso não se queira, ao clicar no 

figura 139 – exemplo de uma resposta 
assinalada em cada ecrã da actividade. 

figura 140 – exemplo de acertar e errar na actividade final. 
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botão “terminar”, que fica presente no ecrã, mesmo estando já 
terminada a actividade, a aplicação volta para o ecrã inicial de 
entrada (figura 119). No entanto, é possível aceder a qualquer 
um dos outros ecrãs, através do menu que está presente em 
todas as partes da aplicação. 

 

5.3.4. avaliação e contributos das especialistas 

Antes de o primeiro protótipo ser apresentado a um grupo de 
crianças, decidiu-se reunir, de novo, com as especialistas, neste 
caso, a docente Ana Luísa Ferreira e a formadora Sofia Quintas, 
para se fazer uma pré-avaliação, uma sessão de teste preliminar, e 
detectar possíveis erros na aplicação. Este processo foi 
importante, no sentido de corrigir falhas que não tinham sido 
percebidas por não se dominar a LGP, mas, igualmente, para se 
conseguir uma outra leitura/observação mais apurada de pessoas 
que trabalham diariamente com crianças surdas, no sentido de 
perceber se o protótipo respeita as suas especificidades e vai ao 
encontro das suas expectativas. 

Pretendeu-se, nesta reunião, avaliar a capacidade de execução de 
determinadas tarefas por docentes que estejam familiarizados 
com o ensino destas crianças. Dessa forma, foi-lhes entregue um 
iPad com o protótipo de aplicação instalado de forma a que o 
pudessem manipular livremente. Esta sessão não foi estruturada, 
não teve uma ordem sequencial nem específica na utilização da 
aplicação, sendo o objectivo observar o seu uso espontâneo. As 
docentes foram transmitindo a sua opinião à medida que iam 
navegando pela aplicação, o que resultou em várias observações 
soltas que, depois, foram alvo de reflexão e análise para posterior 
integração. Estas observações foram posteriormente divididas em 
três categorias: aspectos validados, erros a corrigir, problemas 
encontrados e sugestões.  
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Assim, relativamente à primeira categoria, foi referido que, 
apesar de não existir uma regra para o posicionamento do vídeo 
— apenas deverá manter a sua posição ao longo de um mesmo 
material —, estava num sítio bastante adequado e fácil de 
memorizar; foi indicado, igualmente, que o seu tamanho era 
apropriado, as medidas estavam em conformidade com os 
restantes elementos do ecrã e as crianças iriam conseguir 
visualizá-lo correctamente e decifrar facilmente todos os gestos 
executados pela intérprete. 

Em relação aos erros detectados, foi observado que o vídeo no 
primeiro ecrã, estava trocado; os frascos na actividade da comida 
estavam no sítio errado; o vídeo da LGP no ecrã do registo 
também não era o correcto. 

Durante a interacção com a aplicação foram encontrados, pelas 
especialistas, vários aspectos que podem ser considerados 
problemas a resolver, sendo eles: não ser possível parar o vídeo e 
visualizá-lo de novo o que, para este público-alvo, que é 
caracterizado por ter algum défice de atenção e se distrair com 
facilidade, é essencial, para que possam ter o auxílio necessário 
para a exploração da aplicação; as animações não podem ser em 
grande quantidade, uma vez que, segundo as especialistas, por 
experiência própria, as crianças não vão conseguir dividir o seu 
foco de atenção entre o vídeo e as animações, distraindo-se e 
perdendo a informação a ser passada no vídeo. 

No que se refere às sugestões, foram feitas várias e em relação a 
diversos aspectos da aplicação, nomeadamente que devia ser 
possível ver o vídeo novamente — clicar na janela para ver outra 
vez? — se, por exemplo, a criança se distrair; no ecrã de registo, 
os botões deveriam estar em baixo, para se ler primeiro o texto e, 
depois, então, tomar uma opção; no ecrã da actividade de 
desenho, tanto a borracha como os traços, deveriam ter mais 
espessura; nas actividades, deveria ter feedback de acertar ou errar 
no vídeo em LGP; os balões de acertar e de errar deveriam 
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manter a coerência e ter sempre as mesmas cores nas diversas 
actividades; na actividade do gato, deveria ser “clica no número 
certo”; na actividade final, quando se responde, deveria acontecer 
logo acção/reacção em cada pergunta; nas respostas de escolha 
múltipla da actividade final, deveria existir um desenho (foi 
sugerido um ícone) relacionado com a resposta, para que mesmo a 
criança que não sabe ler conseguisse responder; a fonte 
tipográfica deveria ter os caracteres abertos; o menu situado no 
canto superior esquerdo deveria dar acesso a todos os ecrãs, 
mesmo às actividades, e não só à história. 

Assim, os contributos reunidos serviram para fazer uma revisão 
do primeiro protótipo, incorporando diversas alterações 
(presentes no ponto 5.3.5.) e mostrar às crianças, noutra sessão, 
um segundo protótipo, já sem erros em LGP.  

 

5.3.5. segundo protótipo 

Com base nas observações feitas pelas especialistas, iniciou-se a 
revisão do primeiro protótipo, resultando num que pode ser 
considerado o segundo, tendo em conta as várias alterações 
efectuadas. Nem todas as sugestões/observações feitas pelas 
especialistas foram incorporadas nesta iteração. Esta opção 
deveu-se ao facto de se pretender observar as crianças a interagir 
com algumas das coisas que estavam definidas no primeiro 
protótipo, a fim de validar ou não as sugestões feitas pelas 
especialistas.  

Assim, começando pelo primeiro ecrã, de entrada na aplicação, 
alterou-se a nuvem do vídeo para estar escondida quando se entra 
e, ao clicar, ela descer e aparecer com o vídeo a iniciar (figura 141). 
De cada vez que se carrega na nuvem ela sobe e o vídeo pára. 
Quando se carrega para descer, o vídeo reinicia. Desta forma, as 
crianças surdas que já sabem ler ou as crianças ouvintes poderão 
utilizar a aplicação, se assim o entenderem, sem ter o vídeo 
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presente. Sendo que se passou a ter mais espaço no ecrã, quando a 
nuvem está escondida, deu-se também mais importância ao título 
da história, aumentando o seu tamanho. 

Em relação à sugestão que foi dada acerca do ecrã de registo, de 
que os botões deveriam estar em baixo, considerou-se pertinente 
e procedeu-se a essa alteração ainda antes de se testar com as 
crianças (figura 142). A lógica de leitura fica assim subentendida, 
de cima para baixo e da esquerda para a direita, e os botões 
ganham destaque. 

figura 141 – ecrãs de entrada da aplicação com a 
nuvem de LGP escondida e à mostra. 

figura 142 – ecrã de entrada e 
registo com a alteração aos 
botões incorporada. 
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O primeiro ecrã da história (figura 143) também sofreu a mesma 
alteração que o de entrada na aplicação. A nuvem aparece escondida e 
desce passados uns segundos, começando, assim, o vídeo em LGP. 
Pode descer também se se clicar com o dedo e subir, fazendo 
exactamente a mesma interacção. Quando o vídeo está à mostra, o 
ecrã manteve-se igual ao que já se mostrou na figura 122. 

figura 143 – primeiro ecrã da 
história, com a nuvem 
escondida. 

figura 144 – ecrã da primeira actividade 
com as alterações efectuadas. 
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No ecrã da primeira actividade (figura 144), a de desenho, o que 
se alterou foi, igualmente, a janela de LGP, que aparece escondida 
e pode-se fazer descer, a espessura dos traços, que estão, agora, 
mais diferentes entre eles, e o tamanho da borracha.  

O segundo ecrã da história (figura 145) também foi adaptado de 
forma a ter a janela de LGP com a possibilidade de ser recolhida. 
Alteraram-se também alguns aspectos na ilustração, 
nomeadamente as janelas dos edifícios e algumas estrelas no céu, 
de forma a contextualizar mais o cenário da noite. 

No segundo ecrã de actividade (figura 146), as alterações 
prenderam-se com a janela de LGP, que se escondeu como nos 
ecrãs anteriores, a mudança do texto para “arrasta o transporte 
para o sítio onde ele anda”, porque se considerou que a palavra 
“ambiente”, utilizada no protótipo anterior, poderia não ser 
entendida pelas crianças, pelo rodar de alguns transportes na 
ilustração, de forma a causar a sensação de movimento e da 
adição de alguns elementos ilustrativos alusivos à deslocação na 
zona onde se posiciona o vídeo.  

figura 145 – segundo ecrã da história com as alterações. 
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Avançando para o terceiro ecrã com a história (figura 147) — o da 
acção que se passa na cozinha —, as alterações efectuadas foram 
relativas à posição da janela de LGP que também se subiu e permite, 
assim, ver o conjunto de “azulejos” que estava por baixo dela. 

figura 146 – ecrã da segunda actividade 
com as alterações efectuadas. 

figura 147 – terceiro ecrã com a 
história e com a janela de LGP 
subida. 
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No ecrã da terceira actividade (figura 148), a da comida, como 
referido atrás, os frascos estavam em sítios errados, havendo, 
portanto, a necessidade de os posicionar da forma como eram 
indicados pela intérprete no vídeo LGP — o dos doces à esquerda 
e o dos salgados à direita. Neste ecrã, procedeu-se também à 
alteração da janela de LGP para ter a possibilidade de ser 
recolhida, adicionando-se no local onde ela fica depois de descer, 
algumas onomatopeias relacionadas com o acto de comer. 

figura 149 – último ecrã da narrativa 
com a janela de LGP escondida. 

figura 148 – ecrã da actividade da 
comida com as alterações efectuadas. 
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Relativamente ao último ecrã com a narrativa (figura 149), a 
alteração que se fez foi unicamente deslocar o comboio que 
contém a janela com o vídeo para o lado direito, de forma a que 
esteja escondido e, quando o vídeo estiver visível, fica também o 
comboio visível. 

Na actividade de contar os bigodes do gato (figura 150), as 
alterações efectuadas foram no texto, sendo que se considerou 
mais claro para as crianças escrever “conta-os e clica no número 
certo!”, como sugerido pelas docentes, e na janela do vídeo que se 
subiu, à semelhança dos ecrãs anteriores. 

 

Na actividade final, procederam-se a algumas alterações sugeridas 
pelas especialistas, nomeadamente ter feedback logo em cada 
pergunta e uniformizar as cores dessas respostas, para serem 
iguais em todas as actividades. 

 

 

figura 150 – ecrã da actividade do 
gato com as alterações efectuadas. 
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Outra alteração que se incorporou foi o menu poder dar acesso a 
todos os ecrãs e não só aos que continham a história. Através do 
arrastar do dedo em cima da barra de menu, este andará para a 
esquerda ou direita, mostrando todos os ecrãs da aplicação. 
Clicando em cada uma destas “miniaturas”, dará acesso a esse ecrã 
de forma directa. 

figura 151 – ecrãs 01, 02 e 03 da actividade 
final com as janelas de vídeo recolhidas. 

figura 152 – barra de menu aberta, 
com alguns dos ecrãs da aplicação. 



 
262 <  

Como referido no início deste ponto, algumas das sugestões dadas 
pelas docentes não foram incorporadas no segundo protótipo. No 
entanto, todas foram tidas em conta nos protótipos seguintes. 

 

5.3.6. teste 01 – Erebas JI e EB1 de Augusto Lessa, Porto 

Após as alterações feitas ao primeiro protótipo e de incorporar 
algumas das sugestões feitas pelas especialistas, as que se 
consideraram pertinentes nesta primeira fase, procedeu-se ao 
primeiro encontro com crianças surdas pertencentes à faixa etária 
previamente definida. Assim, no seguimento do contacto com as 
docentes Ana Luísa Ferreira e Sofia Quintas, fez-se o primeiro 
teste com as crianças, na Escola de referência para a educação 
bilingue de alunos surdos de Augusto Lessa no Porto, com alunos 
do jardim de infância e da escola básica do 1º ciclo, do 1º ano. 
Sendo que não foi possível compor a amostra com os critérios 
definidos, porque o número de crianças era inferior ao que se 
tinha pensado e não pertenciam todas à faixa etária estipulada, 
trabalhou-se, na mesma, com aquelas que respeitavam os 
critérios, neste caso tendo sido a totalidade da população, 

figura 153 - ecrã da actividade 
do gato com exemplo da barra 
de menu aberta. 
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resultando no grupo referido na primeira tabela em 5.2.2. — os 
meninos/as “B1”, “B2”, “A” e “R”53. 

Nesta fase, era importante que as crianças vissem o protótipo 
pela primeira vez, sem terem contacto inicial e sem saberem do 
que se tratava o projecto, de forma a poderem ter uma observação 
imparcial e darem um contributo o mais honesto possível. 
Segundo Gelman (2014, p. 24), o objectivo dos testes nestas 
idades é unicamente pôr o protótipo à frente das crianças e vê-las 
a manipulá-lo, podendo pedir-lhes para completar determinadas 
tarefas ou simplesmente dizer-lhes para brincarem com ele e 
observá-las nessa acção. No entanto, de forma a que elas 
percebam que não estão a ser testadas, importa que se lhes 
explique o âmbito do projecto e que se lhes diga que estão a 
ajudar na investigação, para que se consigam melhores resultados.  

Esta sessão de teste foi realizada com o intuito de avaliar a 
capacidade de execução das tarefas presentes na aplicação. Sendo 
uma sessão exploratória, não foi estipulado nenhum tempo 
específico para as crianças interagirem com determinada actividade 
nem com a aplicação na sua totalidade. Elas próprias iam 
libertando o iPad, à medida que consideravam já ter terminado. 
Durante as sessões exploratórias, é importante ter atenção a que 
tipos de actividade as crianças dão mais importância, onde 
despendem mais tempo, à sua linguagem corporal, especialmente 
quando encontram alguma coisa de que gostam mais, e às suas 
expressões faciais (D. L. Gelman, 2014, p. 170). 

! 
53  De realçar que a participação de todas as crianças que integraram as sessões foi devidamente 
autorizada pelos seus encarregados de educação através de documento entregue pela escola e 
devolvido assinado. 
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No início da sessão, foi entregue um iPad à criança, já ligado, com 
a aplicação instalada e com o seu ícone no ecrã, de forma a que o 
princípio da interacção fosse o mais imediata possível. A 
educadora sentou-se ao lado de cada criança, caso fosse necessário 
orientá-las para as acções a realizar e a observação foi feita 
acompanhada de uma grelha, de forma a registar a autonomia das 
crianças ao realizarem as acções previstas. Esta grelha foi dividida 
em duas partes: “acções” e “capacidade de execução”. Nas 
“acções”, incluem-se as seguintes entradas: entrar na aplicação; 
fazer o registo; escolher uma palavra chave; introduzir um registo; 
esconder a janela de LGP; ver a história; navegar entre os 
capítulos; escolher as actividades; fazer a actividade de desenho; 
fazer a actividade de transportes; fazer a actividade da comida; 
fazer a actividade dos bigodes e fazer a actividade final. Em 
“capacidade de execução”, consideraram-se sete estados: sem 
ajuda, com autonomia; sem ajuda, com alguma autonomia54; com 
ajuda verbal e/ou gestual55; com ajuda física56; com incapacidade 
de execução face ao dispositivo57; com incapacidade de execução 
face a distúrbios comportamentais58 e com incapacidade de 
execução face a inaptidões cognitivas59. 

! 
54 Realiza a tarefa de forma totalmente autónoma ou com alguma autonomia. 

55 Realiza a tarefa com ajuda verbal e/ou gestual da investigadora ou educadora. 

56 Realiza a tarefa, mas com ajuda física, por exemplo, com a educadora a clicar a primeira vez no 
sítio suposto. 

57 Não realiza a tarefa, ainda que sejam fornecidas ajudas verbais/gestuais/físicas por não 
conseguir utilizar o dispositivo. 

58 Não realiza a tarefa, ainda que sejam fornecidas ajudas verbais/gestuais/físicas por apresentar 
distúrbios comportamentais. 

59 Não realiza a tarefa, ainda que sejam fornecidas ajudas verbais/gestuais/físicas por apresentar 
incapacidades cognitivas que a impedem de compreender os objectivos e de dominar os 
conhecimentos envolvidos. 

figura 154 – ícone da aplicação. 

figura 155 – uma das crianças a iniciar o contacto com o 
iPad. 
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Para além do registo na tabela, foram-se tirando fotografias e 
várias notas, acerca de outras características, à medida que se foi 
observando as crianças a manipular a aplicação. Essas notas serão 
transcritas imediatamente a seguir à tabela de observação de cada 
criança, por se considerarem, igualmente, importantes para, 
depois, incorporar as devidas alterações na aplicação. 

Relativamente à criança “B1”, apresenta-se a seguinte tabela de 
observação (tabela 3), em baixo, e as restantes considerações a 
seguir.  

tabela 3 – registo da observação da criança “B1” a interagir com a aplicação. 

figura 156 – uma das crianças a ver as indicações da 
educadora. 
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Em relação à interacção da criança “B1” com a aplicação, 
tomaram-se, ainda, as seguintes notas, que, em conjunto com os 
outros aspectos observados, poderão contribuir para melhorias no 
protótipo: 
- o vídeo está com muito tempo de espera; 
- a nuvem não esconde logo, não recolhe de forma imediata, e 
“B1” acabou por carregar muitas vezes; 
- quando são muito pequeninos, não conseguem escrever o nome 
nem identificar o sítio onde o têm que escrever; 
- não pode ter login nem registo; 
- viu muitas vezes o vídeo para perceber o que fazer e não 
conseguiu decorar a acção; 
- tirar a animação, eles distraem-se e não veem a história; 
- só se pode pôr animação depois de terminar o vídeo; 
- editar todos os vídeos e tirar a pausa inicial; 
- o vídeo do ecrã 3 (da narrativa na cozinha) não funcionou; 
- fazer qualquer coisa no ecrã para eles perceberem que é para 
avançar; 
- distraem-se muito, com tudo; 
- quando escolhem o icon, no ecrã de entrada da aplicação, tem 
que ter mais qualquer coisa; 
- borracha muito fininha; 
- os vídeos têm que ser imediatos, não pode haver tanto tempo de 
pausa; 
- preferiu ir ao menu do que clicar em entrar; 
- o desenho que “B1” mais gostou foi o da actividade dos 
transportes. 

Apesar de ser claro que a criança “B1” já tem algum contacto com 
este tipo de dispositivos — foi-lhe perguntado no início da sessão 
—, sendo iPad ou não, ainda demonstrou uma ligeira dificuldade 
em interagir com a aplicação. Pensa-se que, essencialmente, por 
ainda não saber ler, ter cinco anos e ainda estar a adquirir a LGP, 
facto esse que também dificultou um pouco a compreensão dos 

figura 157 – uma das crianças a visualizar a história. 
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vídeos. Porém, conseguiu passar por todos os ecrãs, umas vezes 
deslizando com o dedo para avançar para o seguinte e outras 
vezes indo directamente ao menu, e completar as actividades, 
ainda que, em certos momentos, com a ajuda da educadora. 

Acerca da criança B2 (tabela 4), registaram-se os seguintes dados:  

 
Acrescentam-se, ainda, as subsequentes notas, relativas à criança 
“B2”, que se considera poderem ser relevantes para futuras 
iteracções ao protótipo: 
- “B2” não percebeu onde se entrava, a educadora ajudou; 

tabela 4 – registo da observação da criança B2 a interagir com a aplicação. 
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- no geral, do que já se observou, estas crianças não conseguem 
decorar três informações seguidas; 
- talvez esquecer o registo, desta forma não funciona!; 
- “B2” não percebeu como se desenhava no ecrã; 
- nunca tinha “brincado” com um iPad; 
- a borracha está a funcionar mal; 
- não quer saber da história, só quer ver/fazer os jogos; 
- alterar as etiquetas dos frascos para eles perceberem quais são; 
- tem que se tirar a animação!!! as crianças só se concentram nos 
elementos a mexer; 
- este ano, nesta escola, não têm nenhum aluno com pais surdos; 
- quando se carrega na cruz do balão de feedback, para este fechar, 
tem que ficar no mesmo ecrã e não avançar para o seguinte; 
- os alimentos têm que ser diferentes, aparecer de forma aleatória 
(random) para que as crianças não decorem o seu sítio. 
- o que “B2” gostou mais de fazer, depois de perceber como se 
fazia, foi de desenhar; 
- o desenho de que mais gostou foi o do ecrã de entrada. 

Tal como referido no início da sessão, “B2” nunca tinha 
interagido com um iPad ou com outro tipo de tablet. Já tinha visto 
outras pessoas a mexer  — a educadora, por vezes, leva para a sala 
de aulas —, mas nunca ela própria manipulou este tipo de 
dispositivo. Este aspecto foi notório, dada a dificuldade em 
interagir com a aplicação de forma autónoma. Porém, não foi 
impeditivo de conseguir experienciar a aplicação, sendo que, após 
lhe terem sido explicados os gestos básicos, conseguiu fazer o 
resto sozinha, passar por todos os ecrãs e completar as 
actividades, que, aliás, mesmo tendo tido alguma dificuldade 
inicial em perceber como se desenhava num ecrã, foi o que 
preferiu fazer.  

 

 

figura 158 – uma das crianças a fazer a actividade da comida. 
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Em relação à criança “A”, transcreve-se na tabela seguinte (tabela 
5) os aspectos observados:  

 

No que concerne à criança “A” registaram-se, ainda, os seguintes 
comentários: 
- a criança “A” é implantada, com implante coclear, porém sem 
sucesso; 
- “A” não tem iPad nem qualquer outro tipo de tablet; 
- a educadora informou que “A” tem hiperactividade; 

tabela 5 – registo da observação da criança “A” a interagir com a aplicação.  

figura 159 – uma das crianças à espera de indicações do vídeo. 
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- não percebeu onde deveria escrever o nome, no ecrã de registo, 
e foi ajudada pela educadora nessa acção; 
- ao visualizar a história, no primeiro ecrã, concentrou-se no avião 
e distraiu-se completamente do vídeo - tirar a animação!; 
- quem nunca mexeu num iPad não entende como andar para a 
frente, como avançar de ecrã, usando o gesto de deslizar; 
- não consegue apagar… a borracha não está a funcionar ou, por 
vezes, não funciona; 
- à medida que a intérprete de LGP explica no vídeo, eles olham 
para o ecrã à procura da informação; 
- não conseguiu perceber como funcionava o jogo de arrastar os 
alimentos para os frascos; 
- o vídeo demora muito tempo e eles distraem-se; 
- não conseguem contar os bigodes juntos… contam dois e três 
em vez de cinco e clicam na mão do dois e depois na mão do três 
em vez da soma dos dois números, na mão do cinco; 
- nas salas, têm indicações luminosas para saberem que 
terminaram as aulas, funciona tudo com sinais visuais; 
- tirar avançar na última actividade; 
- o ecrã que “A” mais gostou foi o da actividade dos transportes. 

A criança “A” nunca tinha interagido de forma autónoma com um 
iPad ou qualquer outro tipo de tablet, aspecto esse que foi fácil de 
verificar dada a dificuldade em manipular o dispositivo e o seu 
conteúdo de forma independente. Todavia, apesar dessa situação ser 
importante para a compreensão inicial do dispositivo e mesmo da 
aplicação, não é impeditivo de conseguir interagir com a mesma. 
Para além disso, “A” sofre de hiperactividade, perturbação essa que 
se tornou notória durante o desenrolar da sessão, pela manifesta 
ausência de concentração na visualização da história em vídeo, por 
exemplo, e que se considera ter sido mais perturbadora na interacção 
com o dispositivo do que a própria falta de literacia acerca do 
mesmo. No entanto, na maior parte das vezes com ajuda verbal e ou 
gestual e algumas vezes física, “A” conseguiu brincar com a aplicação 
e passar por todos os ecrãs, tanto da história como das actividades. 

figura 160 – uma das crianças a ver/ouvir explicação de como 
se interage com a actividade da comida e depois a realizar a 
actividade. 
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No que respeita à criança “R”, o registo foi o seguinte: 

 

Da observação feita à criança “R”, resultaram, ainda, as seguintes 
notas: 
- “R” é implantado, ouve alguma coisa; 
- os vídeos de registo apareceram trocados; 
- fixa-se na animação do avião em vez de se focar no vídeo com a 
história; 
- “R” distrai-se mais porque ouve; 

tabela 6 – registo da observação da criança “R” a interagir com a aplicação. 

figura 161 – uma das crianças atenta a ver o vídeo da história. 
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- fixou-se na animação do comboio porque o vídeo com a história 
demorou a iniciar; 
- não conseguiu perceber sozinho como se avança de ecrã; 
- tem que ter alguma pista visual; 
- mais autónomo do que os outros três; 
- o ecrã de desenhar deve ser até ao fim, eles insistem em 
desenhar até ao “bordo”, até às extremidades do ecrã; 
- o ecrã que mais gostou “foram todos!”. 

Relativamente às outras três crianças, foi evidente que “R” já 
tinha algum contacto com tablets, realçando-se como o mais 
autónomo dos quatro, quase a par com “B1”. O facto de ter seis 
anos e de ser implantado com algum sucesso, ou seja, consegue 
ouvir alguma coisa, também ajuda a que a manipulação do 
dispositivo se torne mais fácil. Ainda assim, ficou muito focado 
na animação, fazendo com que se distraísse muito do vídeo tendo 
sido preciso, por várias vezes, reiniciar para que conseguisse 
acompanhar a história. No entanto, demonstrou ter gostado 
muito da aplicação, tendo passado repetidamente em todos os 
ecrãs, e sempre de sorriso aberto, indicando que estava feliz 
mesmo a brincar com as actividades.  

De forma a poder comparar mais facilmente a observação das 
quatro crianças, criou-se uma tabela (tabela 7) com a aglutinação 
de todos os resultados. Esta, com as entradas nas quatro cores que 
representam as quatro crianças — azul para “B1”, laranja para 
“B2”, amarelo para “A” e verde para “R” —, permite, mais 
imediatamente, perceber a dispersão do cruzamento entre as 
acções e as suas capacidades de execução e, dessa forma, tirar 
algumas conclusões que possam influenciar alterações a fazer no 
protótipo seguinte.  

figura 162 – uma das crianças contente a realizar as 
actividades. 
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Do que se pode observar da tabela 7, as crianças “B1” e “R” são 
muito equivalentes, quanto à sua capacidade de lidar com a 
aplicação, apresentando pequenas diferenças entre elas. As 
crianças “B2” e “A” apresentam, também, resultados bastante 
semelhantes entre si. Assim, considera-se, tendo por base esta 
observação, a criança “R” como a mais autónoma e a criança “B2” 
como a menos autónoma, tendo tido necessidade de recorrer 
mais vezes à ajuda física para interagir com a aplicação.  Repara-
se, também, que as acções relacionadas com o registo são as que 
requereram mais ajuda física, bem como a actividade final que não 

tabela 7 – aglutinação dos dados das quatro tabelas anteriores. 
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foi realizada por nenhuma das crianças autonomamente, sem 
ajuda por parte da educadora. A actividade dos bigodes foi a mais 
difícil de ser realizada pelas crianças. 

Durante esta sessão, a educadora sugeriu que a aplicação deveria 
oferecer ajuda em todos os seus ecrãs, atendendo ao facto das 
crianças que a irão utilizar terem idade reduzida e poderem, como 
foi o caso observado, ter uma baixa literacia tecnológica. 

 

5.3.7. terceiro protótipo 

No seguimento do primeiro teste com as crianças e decorrente 
das situações observadas, foi necessário voltar a fazer alterações 
ao protótipo, antes de se voltar a experimentar com outras 
crianças. Sendo que foram percebidos determinados erros, 
durante a observação com as crianças do Porto, não fazia sentido 
que a aplicação fosse mostrada/testada a/por outras crianças, sem 
que os mais importantes fossem corrigidos/alterados. Assim, 
procederam-se às alterações que se considerou fazerem sentido 
nesta fase. 

A primeira grande alteração prende-se com o registo. Pela 
observação feita e compilada na tabela 7, percebeu-se que todas as 
quatro crianças tiveram muita dificuldade em compreender como 
se deveriam registar/criar um login. A par com a actividade final, 
esta foi mesmo a maior dificuldade de interacção com a aplicação. 
Nesse sentido, decidiu-se, neste terceiro protótipo, eliminar essa 
acção não deixando, no entanto, de considerar importante 
incorporá-la, porém de forma reformulada, em protótipos 
seguintes. O ecrã de entrada na aplicação, já mostrado na figura 
141, ficou praticamente igual, tendo sido só retirado o acesso 
correspondente à entrada com login. No entanto, como se 
considerou ficar mais apelativo, manteve-se o botão de entrada 
com o icon da cara, retirando-se a palavra “entrar” e facilitando, 
assim, a compreensão às crianças que ainda não sabem ler (figura figura 163 – ecrã de entrada só com um botão. 
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163). As crianças podem entrar na história através desse botão ou 
deslizando o dedo para avançar. 

No primeiro ecrã da história, sentiu-se a necessidade de retirar a 
animação existente do avião de papel. Essa decisão advém da 
observação feita em que todas as crianças se distraíram com as 
animações, prestando, consequentemente, pouca atenção à história 
narrada em LGP. A educadora que acompanhou os testes foi 
referindo que as crianças surdas, nesta idade, tinham ainda alguma 
dificuldade de concentração e vários estímulos em simultâneo só 
iriam desconcentrá-los mais. Assim, decidiu-se, neste protótipo, 
eliminar a animação e repensar a forma de o fazer para futuras 

iteracções. Posicionou-se, então, o avião de papel como se estivesse 
a entrar na caixa de correio. Este elemento será, igualmente, 
clicável, dando acesso à actividade de desenho.  

Como se pode verificar também na figura 164, a fonte tipográfica 
sofreu algumas alterações relativamente aos anteriores 
protótipos. A fonte utilizada em todo o protótipo, desde o 
primeiro, foi a PaperCute (figura 165). A escolha recaiu nesta fonte 
pelos motivos que a seguir se apresentam: pretendia-se uma fonte 
que fosse desenhada apenas em maiúsculas — nas conversas 

figura 164 – primeiro ecrã da história com alterações no 
avião. 

figura 165 – imagem da fonte PaperCute, desenhada por Fanny 
Coulez e Julien Saurin em 2012. 
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iniciais que se teve com as educadoras, percebeu-se que as 
crianças, nestas idades, ainda só reconhecem as letras, quando 
estão em maiúsculas e num desenho próximo ao “à máquina” — , 
que tivesse uma aparência desenhada à mão e mais próxima do 
desenho infantil, que tivesse uma boa leitura em ecrã e que se 
enquadrasse bem nas ilustrações.  

A PaperCute, tal como o nome indica, é inspirada nos recortes de 
papel e, segundo os seus designers, é de fácil leitura e, também, 
fácil de manipular/brincar. As suas minúsculas, apesar de terem a 
aparência de maiúscula, são ligeiramente diferentes para haver 
alguma alternância no desenho e não ficarem as letras sempre 
iguais (figura 166). Para além disso, considerou-se interessante o 
facto das letras serem fechadas, por exemplo o A, o O, o D. No 
entanto, esta fonte revelou-se incompleta, relativamente a alguns 
caracteres que eram necessários, nomeadamente o til, o travessão 
e mais alguns tipos de acentos. Inicialmente, antes de se fazer o 
redesenho completo da fonte, só se desenharam esses caracteres 
em falta.  

Porém, após o contacto com as educadoras e o 1º teste com as 
crianças de Ílhavo, percebeu-se que o facto das letras serem 
fechadas causava muita dificuldade de leitura a todos quantos 
contactaram com a aplicação e, nesse seguimento, considerou-se 
essencial proceder-se ao redesenho da fonte e experimentar a 
partir da nova forma. Assim, com base na largura que as hastes 
das letras da fonte original já tinham, fez-se a alteração da fonte 
para ter o interior aberto no A, B, D, O, P, Q, R e nos números 4, 
6, 8, 9 e 0. A partir daqui, todos os textos dos ecrãs da história, 
como se pode verificar nas várias imagens que aparecerão neste 
ponto de capítulo, passaram a usar a fonte redesenhada. No 
entanto, manteve-se a fonte original, no texto que aparece nos 
ecrãs de actividades, porque o tamanho de letra já é maior, e 
entendeu-se não causar tanta dificuldade de leitura. 

figura 166 – a fonte PaperCute, com as maiúsculas em cima e 
“minúsculas” em baixo, em que se podem ver as pequenas 
diferenças. 

figura 167 – fonte PaperCute redesenhada. 
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Relativamente à actividade de desenho, manteve-se o ecrã tal 
como no protótipo anterior. Embora haja alterações que se 
queiram fazer, como não são fundamentais nem para o 
funcionamento nem para a compreensão das crianças, resolveu-se, 
nesta fase, deixar para um novo protótipo.  

No segundo ecrã da história (figura 168), as alterações foram ao 
nível do tipo de letra, que se modificou para a fonte reformulada, 
e da animação, que se retirou, deixando só parte do comboio à 
mostra do lado direito do ecrã. As personagens aparecem, assim, 
logo visíveis, quando se entra neste ecrã. 

 

No que se refere à actividade dos transportes, manteve-se o ecrã 
igual ao que estava no segundo protótipo (figura 146). No 
entanto, com base na avaliação e contributos das educadoras (ver 
ponto 5.3.4.) e observação das crianças a testar o segundo 
protótipo (ver ponto 5.4.5.), decidiu-se uniformizar, em todos os 
ecrãs de actividades, as cores dos ‘balões’ de feedback. Este aspecto 
revela-se importante nesta faixa etária sendo que a grande maioria 
das crianças ainda não sabe ler e irá facilitar-lhes que, 
visualmente, percebam se acertaram ou erraram a resposta. 

figura 168 – segundo ecrã da história com as alterações 
feitas. 
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Assim, quando acertam, o balão que contém a informação passou 
a ser verde e, quando erram, o balão passou a ser vermelho. 
Optou-se por estas cores pela imediata e óbvia associação que, na 
nossa sociedade, tem: o verde é para avançar e o vermelho para 
parar, ou mesmo ao certo e ao errado, respectivamente. 

 

Também foi necessário alterar o ecrã de “não rodar” de forma a 
que todas as crianças percebessem visualmente como têm que 
segurar no iPad para utilizar a aplicação. O desenho utilizado no 
segundo protótipo, por ter unicamente a mensagem em texto, 
entende-se, não era claro para a maioria dos utilizadores da 
aplicação. Assim, incorporou-se também um desenho ilustrativo 
da forma certa e errada de segurar o iPad nesta aplicação.  

figura 169 – feedback de certo e de 
errado. 

figura 170 – ecrã de não rodar redesenhado. 

figura 171 – terceiro ecrã da história com a fonte tipográfica 
do texto alterada. 
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No terceiro ecrã com a história, as alterações foram também 
relativas à fonte tipográfica utilizada no texto. 

No ecrã da actividade da comida, depois de analisar a observação 
feita às crianças no primeiro teste e também de se falar sobre esse 
assunto com as educadoras, considerou-se que os frascos, para 
onde se tinha que arrastar a comida, eram de difícil distinção 
entre eles. A intérprete de LGP, no vídeo, indica que o frasco dos 
doces está à esquerda e o dos salgados à direita, e eles têm cores 
diferentes e a etiqueta a dizer “doces” e “salgados”. Porém, se as 
crianças ainda não entenderem bem a LGP, não souberem ler, ou 
se se distraírem, quando estão a ver o vídeo, terão dificuldade em 
distinguir os frascos. Assim, para facilitar a sua distinção, decidiu-
se adicionar uma ilustração representando um doce e um salgado, 
como se verifica na imagem em baixo. 

 

No quarto ecrã com a história, a alteração feita foi relativa à 
substituição do tipo de letra, tal como se fez nos ecrãs anteriores. 
Manteve-se a ilustração igual à do protótipo anterior. 

 

figura 172 – actividade da comida com as 
ilustrações nos frascos. 
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Relativamente à actividade de contar os bigodes do gato, a única 
alteração que se fez foi nos balões de feedback. Nestes, tal como 
mostrado na figura 169, uniformizaram-se as cores para todos os 
ecrãs. Na imagem em baixo, pode-se ver esses balões aplicados no 
ecrã da actividade.  

 

Na actividade final, à semelhança da de arrastar a comida para os 
frascos, houve a necessidade de reforçar visualmente as respostas 

figura 174 – ecrãs da actividade do gato com feedback de 
acertar e errar com as novas cores. 

figura 173 - quarto ecrã da história com a 
fonte tipográfica alterada. 
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às questões. Para isso, criaram-se ilustrações/ícones que pudessem 
representar a resposta. As crianças observadas no teste ao 
segundo protótipo tiveram muita dificuldade em, 
autonomamente, responder às questões. Julga-se que um dos 
motivos era por não haver nenhum elemento visual que as 
ajudasse a encontrar a resposta correcta. A par com a criação de 
registo/login na aplicação, esta foi mesmo a acção na qual tiveram 
que ter mais ajuda física. 

figura 176 – primeiro ecrã da actividade final com 
as ilustrações associadas às respostas. 

figura 175 - segundo ecrã da actividade final com as 
ilustrações associadas às respostas. 
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Nestas ilustrações (figura 176, figura 175 e figura 177) associadas às 
respostas, tentou-se usar, sempre que possível, elementos que já 
tivessem sido usados noutros ecrãs, para proporcionarem um mais 
fácil reconhecimento. 

   

5.3.8. teste 02 – Erebas jardim de infância da escola básica 

de Ílhavo 

Enquanto se faziam as alterações necessárias ao segundo 
protótipo, decorrentes do primeiro teste no Porto, encetou-se 
contacto com a escola Erebas jardim de infância da escola básica 
de Ílhavo, mais especificamente com a coordenadora do 
departamento de educação especial, Maria João Vilarinho, a fim 
de se testar de novo o protótipo, desta vez com crianças 
diferentes. A resposta por parte da escola foi positiva e foi 
marcada uma sessão com a coordenadora. 

As crianças com as quais se testou o terceiro protótipo foram as 
referidas na tabela 2, “B”, “A” e “X”. O teste decorreu num 
ambiente calmo — no gabinete da coordenadora, por sua 
sugestão, por considerar ser um espaço ao qual as crianças já 

figura 177 - terceiro ecrã da actividade final com 
as ilustrações associadas às respostas. 
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estavam habituadas, onde ela costuma fazer trabalho individual 
com eles, e sem terem a distração da sala de aula onde estavam os 
outros meninos presentes — e com a presença da coordenadora, 
da formadora de língua gestual, as três crianças e a investigadora. 
A observação foi registada em vídeo e em fotografias, bem como 
numa tabela para análise posterior.  

No início da sessão, à semelhança do teste anterior, entregou-se 
um iPad à criança, já ligado, com a aplicação instalada e com o seu 
ícone no ecrã. Na mesa, para além das crianças — sempre 
individualmente —, sentaram-se a investigadora, a 
educadora/coordenadora e a formadora de LGP, no sentido de as 
poderem orientar para as acções a realizar na aplicação.  Esta 
sessão, embora tivesse como objectivo analisar a capacidade de 
execução das tarefas, foi também exploratória, ou seja, as crianças 
não tiveram nenhumas direcções quanto às acções que tinham 
que realizar, tendo só que explorar livremente e durante o tempo 
que quisessem a aplicação e deixavam-na quando o entendessem. 

A grelha utilizada para registar a observação foi semelhante à 
usada no primeiro teste, no entanto, retiraram-se os últimos 
campos referentes à “capacidade de execução” — com 
incapacidade de execução face ao dispositivo; com incapacidade 
de execução face a distúrbios comportamentais e com 
incapacidade de execução face a inaptidões cognitivas — nas 
“acções”, acrescentou-se “usar o menu” por se considerar 
relevante também como acção na aplicação e, apesar de não ter 
sido registado em tabela no teste anterior, também foi uma 
interacção que se teve em conta. A seguir à tabela correspondente 
à observação de cada criança, apresentar-se-á, também, as notas 
tiradas durante a sessão que possam contribuir para futuras 
iteracções. 

 

figura 178 – início típico de sessão, com uma das crianças na 
mesa, a investigadora, a educadora/coordenadora e a 
formadora de LGP. 
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Assim, no que diz respeito à criança “B”, apresenta-se a seguinte 
tabela de observação: 

 

Em relação à interacção da criança “B” com a aplicação, tomaram-
se, ainda, as seguintes notas: 
- “B” tem tablet à sua disposição em casa e nota-se na interacção 
com a aplicação; 
- é implantada com um resultado mais ou menos, não consegue 
ouvir bem; 
- conseguiu entrar na app, mas precisou de ajuda; 
- notou-se que teve dificuldade em acompanhar o vídeo, talvez 
por ser demasiado rápido; 

tabela 8 – registo da observação da criança “B” a interagir 
com a aplicação. 
 

figura 179 – início da interacção com “B”. 

figura 180 – “B” a entrar na aplicação. 

figura 181 – “B” a ver o 1º ecrã da história e a desenhar na 
actividade de desenho. 
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- usou muito o menu depois de perceber que, através dele, 
conseguia aceder a todas as possibilidades;  
- acabou por ir sempre para as actividades através do menu e não 
por nenhuma pista, nem através do deslizar para avançar; 
- conseguiu desenhar, mas há coisas que ainda estão a funcionar 
mal, nesta actividade; 
- conseguiu fazer bem a actividade dos transportes, mais imediata; 
- conseguiu contar os bigodes do gato, mas ainda só sabe contar 
até 5; 
- na actividade da comida, teve dificuldade embora tenha 
conseguido fazer, mas precisou de ajuda; 
- na actividade final, compreendeu relativamente bem os 
desenhos, mas teve muita dificuldade em compreender a LGP por 
ainda estar em fase de aquisição; 
- o ecrã de que “B” mais gostou foi o da actividade de desenho. 

Notou-se que a criança “B”, talvez por ser mais nova e ainda estar 
em fase de aquisição de LGP, apesar de ter tablet em casa e acesso 
diário a ele, teve alguma dificuldade em seguir o vídeo, em se 
concentrar e em fazer as actividades. Na actividade dos bigodes, 
percebeu-se que a criança só conseguia ainda contar até 5 pelo 
que, quando apareceram mais do que cinco “bigodes”, ela não 
conseguiu fazer a adição. Na actividade final, também 
demonstrou mais dificuldade, julga-se, por não ter conseguido 
acompanhar o vídeo todo da história. A educadora informou que 
esta criança ainda estava a aprender LGP, e que o facto de estar 
presente uma pessoa diferente daquela que elas estavam 
habituadas, também lhe faria alguma confusão e provocaria 
distração. Porém, mostrou-se muito receptiva a ser ajudada pela 
investigadora, pela educadora e formadora de LGP e sentiu-se 
que estava também motivada para brincar com a aplicação, tendo 
passado por todos os seus ecrãs. 

 

figura 182 – “B” a brincar nas várias actividades. 
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Relativamente à criança “A” apresentam-se na tabela seguinte os 
aspectos observados: 

 
 Ao observar a criança “A” a utilizar a aplicação, foram, ainda, 
tomadas as seguintes notas: 
- “A” não tem tablet; 
- foi implantada mas com pouco sucesso, ou seja, continua a ouvir 
muito pouco; 
- conseguiu entrar na aplicação, mas com bastante dificuldade, 
tendo que ser ajudada pela educadora; 

tabela 9 - registo da observação da criança “A” a interagir 
com a aplicação. 

figura 183 – “A” a entrar na aplicação e a ver os ecrãs da 
história. 
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- a investigadora teve que demonstrar como se andava para a 
frente na aplicação; 
- acompanhou pouco da história pela janela de vídeo, a formadora 
teve que ajudar e voltar a explicar gestualmente; 
- acedeu às actividades através do menu, mas só depois da 
investigadora explicar; 
- usou muito o botão de menu; 
- conseguiu desenhar sem dificuldade; 
- fez a actividade da comida com ajuda; 
- conseguiu fazer a actividade dos transportes sozinha; 
- não compreendeu o que as mãos queriam dizer; conseguiu 
contar mais ou menos os bigodes; 
- na actividade final, compreendeu mais ou menos os desenhos... 
não sabe ler, e são desenhos de difícil compreensão e 
simplificação; 
- gostou muito da aplicação; 
- os ecrãs de que mais gostou foram os jogos. 

A criança “A” nunca tinha interagido com um iPad e essa falta de 
contacto com dispositivos tecnológicos é notória. No entanto, 
com a ajuda dos adultos presentes, conseguiu tirar partido da 
aplicação e percorrer todos os ecrãs. Depois de ter manipulado o 
dispositivo, apresentava-se visivelmente satisfeita e com vontade 

figura 184 – “A” a brincar nas várias actividades. 

figura 185 – “X” à espera que “A” liberte o iPad. 
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de continuar a brincar, tendo repetido a interacção com algumas 
das actividades. 

 

Acerca da criança “X”, registaram-se os seguintes dados: 

 
Durante a observação da criança “X” a interagir com a aplicação, 
foram-se registando outros aspectos relevantes, nomeadamente: 
- parece que, como “X” tem tablet, faz as coisas de forma intuitiva; 
- usa um aparelho só para amplificar o som; 
- conseguiu entrar na app sozinha, sem nenhuma ajuda; 

tabela 10 - registo da observação da criança “X” a interagir com 
a aplicação. 

figura 186 – “X” a ver os vários ecrãs da história. 



 > 289   O design de narrativas tácteis para crianças surdas.  
Um guião para a construção de aplicações para crianças surdas dos 3 aos 6 anos. Miriam Reis 

 

- a investigadora explicou como se podia andar para a frente na 
aplicação; 
- como ouve alguma coisa, teve mais facilidade de acompanhar a 
história; 
- depois de perceber como funcionava, usou muito o botão de 
menu, principalmente para aceder às actividades; 
- conseguiu desenhar facilmente e imediatamente sem necessitar 
de nenhuma explicação; 
- fez a actividade da comida sozinha. 

A criança “X” demonstrou muito à vontade na manipulação do 
iPad e percorreu com facilidade os diferentes ecrãs. Talvez por 
estar muito familiarizada com este tipo de dispositivos não se 
mostrou muito entusiasmada a testar a aplicação e referiu que só 
tinha gostado “mais ou menos”.  

 

À semelhança do primeiro teste, também, com os resultados 
desta observação se fez uma tabela com a compilação das 
entradas relativas às três crianças. Desta forma, torna-se mais 
simples fazer a interpretação conjunta da observação, a fim de se 
obterem dados importantes para novas iteracções.  

figura 187 – “X” a brincar nas actividades. 

figura 188 – os três meninos a partilharem iPads. 
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A seguinte tabela apresenta esse cruzamento: 

Cruzando a informação presente na tabela 11, pode-se afirmar que 
das três crianças envolvidas neste teste, a criança “X” foi a que 
demonstrou mais à vontade com a aplicação, tendo conseguido, 
de forma autónoma, efectuar sete acções das onze observadas. O 
facto desta criança ter um nível de audição superior a “B” e “A” 
contribuiu provavelmente também para essa situação, bem como 
o facto de lidar diariamente com tablet. As três crianças 
recorreram muito pouco a ajuda física; quando tinham alguma 
dificuldade, de um modo geral, foi suficiente a educadora 
explicar-lhes em LGP. 

tabela 11 - aglutinação dos dados das três tabelas 
anteriores. 
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Para além de se ter registado a observação feita respectivamente a 
cada criança, foram-se tirando outro tipo de notas acerca da 
interacção com a aplicação, bem como aspectos e sugestões 
referidos pela educadora e formadora. Tais como: 
> a LGP é difícil de compreender — é uma pessoa diferente do 
que eles estão habituados… e gestualiza muito rápido; 
> as crianças pegam na borracha para apagar tudo, tem que se 
incorporar esta função; 
> na actividade do gato tiveram dificuldade em somar os dedos - 
as mãos dentro de um quadrado?; 
> os desenhos da actividade final são de difícil compreensão; 
> a educadora e formadora sugerem uma imagem/icon de cinema 
convencional (ecrã e silhuetas de pessoas); 
> deve ter a opção de escolher voz ou LGP — a voz perturba; 
> o vídeo da actividade de desenho demora muito tempo a 
começar; 
> o clip está por baixo da folha; 
> as cores não estão a responder de forma imediata, se está no 
preto e se muda para outra cor continua preto — tem que ser 
automático; 
> tem que haver ainda mais diferença na espessura dos traços; 
> ao carregar na cruz, deverá ir para a actividade novamente e 
não para o ecrã seguinte; 
> tem que se usar imagens reais nalgumas partes; 
> os vídeos têm que aparecer ao mesmo tempo do que a voz; 
> por vezes, a aplicação descentra em relação ao ecrã; 
> o botão de menu, algumas vezes, demora a responder; 
>reforçar os “smiles” — as crianças estão habituadas a este tipo 
de linguagem; 
> tamanho de texto muito pequeno; 
> muito texto por ecrã; 
> pode ter animação, mas terá que ser desencadeada por eles; 
> eles estão mais habituados às maiúsculas - pode manter-se o tipo 
de letra, mas tirar todas as que estão com os “espaços” fechados. 
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Estas sessões de teste servem para avaliar o funcionamento do 
protótipo e se tem boa aceitação pelo público-alvo, mas também 
para dar origem a novas ideias que o possam complementar. 
Nesse sentido, à medida que a sessão ia decorrendo e através da 
observação feita às crianças a interagir com a aplicação, foram 
surgindo novas possibilidades para implementação futura. Por 
exemplo, considera-se que, relativo ao fim de cada actividade 
deve ser pensada a forma como esta termina e deverá existir a 
possibilidade de se jogar outra vez, de fazer replay; os elementos 
nas actividades deverão surgir sempre em sítios diferentes, 
aleatoriamente, para que a criança não decore o seu local e pense 
logicamente; devem existir payoffs (recompensas) de várias formas: 
visual, reforçando a resposta correcta que foi dada; sonoro, com 
sons de trompetes, cornetas, festa e com animações, coisas a 
piscar no ecrã; também a actividade de desenho deverá ser 
enriquecida, sendo que foi uma das mais apreciadas pelas 
crianças. O feedback também se torna muito importante, 
aparecendo uma mensagem a felicitar, dizendo que o “desenho 
está muito bonito” e, nesse seguimento, se o pretende imprimir. 
É assim importante, agora, reflectir acerca destas questões, 
essencialmente acerca da incorporação das observações 
pertinentes numa futura iteracção ao protótipo. 

 

5.3.9. observação participante na Erebas jardim de infância 

da escola básica de Ílhavo 

“(...) toda a observação começa com o que é visível, 
aquilo que o observador comum vê, e depois passa 
para aquilo em que não tínhamos reparado, aquilo 
que o observador comum não vê.”  (Graue & Walsh, 2003) 

Após o teste na escola de Ílhavo, considerou-se, igualmente, 
importante observar os meninos em contexto de sala de aula. Para 
tal, pediu-se autorização ao agrupamento para estar presente 
durante dois dias e, assim, assistir a todas as actividades realizadas figura 189 – as crianças a fazerem diferentes actividades com 

as educadoras. 
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durante o horário escolar. Este pedido foi autorizado e 
imediatamente se procedeu ao agendamento da visita. Durante 
dois dias, não seguidos, observaram-se todas as actividades 
desenvolvidas pelas crianças em conjunto com a educadora, 
coordenadora, formadora de LGP, professora de música e 
bibliotecária. Nesta fase, e após dois testes em duas escolas 
diferentes, era importante observar o dia-a-dia das crianças e o 
tipo de trabalho realizado em sala de aula. Como referido no 
início do capítulo, a observação é um meio indispensável para 
entender e interpretar a realidade e, neste caso, servirá como 
impulsionadora de acções e iteracções futuras. Passa-se a 
descrever todos os momentos desta observação. 

A turma na qual decorreram as sessões de observação é 
constituída por quinze crianças e, neste ano lectivo, a maioria são 
crianças surdas – oito (que serão aqui referidas, neste texto, por 
“B”, “G”, “I”, “L”, “M”, “N”, “P” e “Z”). Habitualmente, na sala, 
encontram-se a educadora (será referida como “A”), a educadora 
de ensino especial (“F”), a formadora de língua gestual (“C”) e a 
coordenadora da educação especial (“MJ”). Neste grupo de 
crianças surdas, três são de etnia cigana, sendo a surdez um 
aspecto muito comum nesta etnia, explica a coordenadora, devido 
à consanguinidade.  

O primeiro dia estava planeado para iniciar com jogos de mesa, 
seguido de uma aula de música, visita de uma bibliotecária da 
biblioteca municipal de Ílhavo para lhes contar uma história, 
assistir e participar numa experiência e, na parte da tarde, uma 
actividade na horta.  

As crianças começam a manhã pelas 9h com a educadora “A”, “F”, 
“C” e “MJ” de forma calma, brincando com jogos de mesa em 
redor das mesas na sala. “Z” começou a comer um iogurte e a 
educadora “F” aproveita a oportunidade para explicar em LGP 
como se diz iogurte. Pergunta-lhe de que é, se é de maçã e “Z” diz 
que não. “F” diz “ah...morango!” oralmente e em LGP e “C” 

tabela 12 – crianças surdas da turma e respectivas idades. 

B 6

3

4

4

6

6

5

5

G

I

L

M

N

P

Z

criança idade

figura 190 – as crianças a brincar na sala. 

tabela 12 – os meninos a brincar com jogos de mesa e “I” a 
fazer uma torre com blocos. 

figura 191 - os meninos a brincar com jogos de mesa e “I” a 
fazer uma torre com blocos. 
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também, mas de outra forma. Então explicam a “Z” que se pode 
gestualizar a palavra ‘morango’ de duas maneiras diferentes. 
Noutra mesa, “I” faz uma torre com blocos (Error! Reference 

source not found.), com figuras, e a educadora “F” aproveita e 
pergunta-lhe quantos blocos lá estão e começam as duas a contar 
em português oral e a gestualizar os números em LGP. Durante o 
tempo em que estiveram a brincar nas mesas, os meninos iam-se 
levantando e aproximavam-se da investigadora, sorriam e 
tentavam comunicar, pedindo para lhes tirar fotografias. 

A brincadeira continua e, desta vez, foi “G” que foi buscar um 
carrinho (um camião das obras) com três cores.  “MJ” sentou-se 
ao lado dele e pegou numa caixa com várias peças plásticas de 
cores diferentes. Pediu-lhe para ele tirar as peças azuis e pôr no 
camião, apontando para a cor azul do camião e dizendo-lhe para 
tirar igual. Aproxima-se dele e diz-lhe junto ao ouvido “azul” e faz 
também o gesto em LGP. E continua a fazer este exercício com 
as outras cores até o menino conseguir perceber como se 
gestualiza cada uma e tentar oralizar. 

Pelas 9.45h, as educadoras começam a cantar uma canção. Esta é 
familiar às crianças, pois todos compreendem, incluindo os 
meninos surdos, acompanham também a cantar e arrumam as 
coisas com as quais estavam a brincar nos respectivos sítios. 

figura 192 – nas duas imagens “G” brinca com o camião e “MJ” 
pede-lhe para tirar peças plásticas com as cores do veículo. As 
outras crianças brincam com outros jogos. 

figura 193 – marcação das presenças. 
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Depois de tudo arrumado, vão sentar-se no chão noutra zona da 
sala junto ao quadro das presenças. Uma das educadoras diz a “L” 
para ela dormir. Esta deita-se no chão, no meio de todos os 
outros meninos e finge estar a dormir. Começam todos a cantar 
uma canção para ela acordar, ela finge acordar, espreguiça-se e 
começa a dizer bom dia a todos — “bom dia, “G”!”, por exemplo 
— em linguagem oral e com os gestos em LGP. Os meninos 
retribuem o bom dia, tanto em língua oral como em LGP. Faz 
isto com todos os meninos presentes e, só depois, vai para o 
quadro das presenças para marcar quem está presente ou falta. 
Este ritual é aproveitado para marcar as presenças num quadro e é 
feito todos os dias por uma criança diferente. O quadro das 
presenças só tem os nomes, não tem imagens, e “L”, apesar de 
ainda só ter 4 anos, consegue reconhecer os nomes escritos, vira-
se para os colegas para verificar se estão presentes, aponta para os 
nomes deles e marca a presença. A educadora está perto dela e 
auxilia-a no que é necessário. Porém, ainda assim, não demonstra 
dificuldade em reconhecer a maior parte das letras. 

Entretanto, chegou a hora de ir para a aula de música. As 
educadoras avisam-nas e as crianças saem todas da sala, numa fila 
ordenada e sobem ao 1º andar da escola sempre pelo meio da 
escada sem usar o corrimão. Supõe-se que a intenção é para 
ganhar mais força e equilíbrio nas pernas. Esta actividade 
acontece uma vez por semana. Ao entrarem na sala, 
cumprimentam a professora dizendo-lhe ‘bom dia!’ oralmente e 
em LGP e ela retribui o cumprimento. 

Sentam-se todos em roda, no chão e começam a jogar um jogo 
dizendo onde é a sua “casa” (corresponde ao lugar onde estão 
sentados, que é o espaço deles), e têm que recordar este sítio para 
continuar a fazer a actividade. Em seguida, brincam ao jogo da 
estátua. A professora diz “passeiem pelo jardim (espaço da sala), 
agora cheirem as flores, ouçam os passarinhos, sintam o vento e 
vejam o sol”, isto tudo imaginado. Tem um tambor na mão e, de figura 195 – as crianças e educadoras a jogarem ao “onde é a 

minha casa”. 

figura 194 – cantam todos uma música enquanto se vê quem 
está ou não presente. 
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cada vez que bate no tambor, eles têm que ficar em estátua no 
sítio onde estão, só voltando à “vida”, depois de um colega lhes 
tocar. Continuam a jogar durante alguns minutos e, depois, 
mudam para outro tipo de jogo. 

A professora desenha um ritmo e pede para a educadora “F” o 
reproduzir, mas esta toca-o de forma errada propositadamente 
para ver se eles se apercebem. As crianças percebem logo que ela 
tocou mal e dizem o que não estava bem. São distribuídos 
instrumentos por todos os meninos. Repetem o jogo da estátua, 
mas, desta vez, com os instrumentos. A professora representa 
novos ritmos no quadro. Ao jogar o jogo da estátua, quando a 
professora manda parar, mostra uma figura de um dos 
instrumentos e quem tem esse instrumento chega-se à frente, até 
ao quadro e tem que reproduzir o ritmo que está no quadro. Este 
jogo da estátua ajuda-os também a aprenderem a movimentar-se 
no espaço, sendo que eles ainda não o conseguem ocupar na sala, 
ficam confinados à pequena zona central.  

No fim da aula a professora põe um cd no leitor de cd’s, representa 
vários ritmos no quadro e, depois, cada um, com o seu 
instrumento, tem que fazer o ritmo correspondente 
acompanhando a música que está a tocar (Te Deum, Prelúdio de 
Charpentier). Termina a aula e todos se despedem da professora. 
Ordenam-se novamente para descer as escadas e, na descida, já se 
podem segurar no corrimão. Descem as escadas, vão à casa de 
banho, lavam as mãos e, em seguida, vão fazer o pequeno lanche 
da manhã.  

As actividades dentro da sala reiniciam pelas 11.10h.  

Chega a animadora da biblioteca e entra na sala para ler a história 
tal como agendado. Todos a cumprimentam. A história que vai 
ser lida é “o nabo gigante” e as crianças, antes de começar a 
leitura, são contextualizadas pelas educadoras. A animadora 
começa a ler a história e “C” conta-a em simultâneo em LGP. 

figura 197 – meninos na pausa da manhã. 

figura 196 – vários momentos da aula de música, descritos no 
texto. 
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Mostram aos meninos uma fotografia de um nabo real, sem ser 
em desenho para eles perceberem do que trata a história. À 
medida que a história se vai desenrolando e que aparecem 
determinadas acções, as educadoras pedem aos meninos para 

representarem essas acções, por exemplo todos estiveram a 
simular que estavam a puxar o nabo da terra. Todas as partes da 
história são encenadas, exageradas, pela contadora, de forma a 
facilitar a compreensão das crianças e também para lhes prender a 
atenção. E assim aconteceu até ao fim da história.  

Quando terminou de a contar, a animadora da biblioteca fez uma 
experiência química, relacionada com comida, com água, groselha 
(líquido) e cloreto de cálcio, que resultou numas bolinhas 
vermelhas comestíveis que, depois, as distribuiu, para as crianças 
provarem. Durante a execução, as educadoras foram sempre 
reforçando os nomes de tudo, exagerando na acção e 
pronunciando as palavras oralmente acompanhadas do respectivo 
gesto. As crianças foram acompanhando, sempre a fazer tudo o 
que lhes pediam. Nesta experiência, esteve presente também uma 
terapeuta da fala. No fim, agradeceram à animadora da biblioteca 
e foram todos brincar um bocadinho. 

figura 199 – a iniciar a experiência química. 

figura 200 – alguns meninos com as bolinhas resultantes da 
experiência na mão. 

figura 201 – os meninos a brincar. 

figura 198 – a bibliotecária a mostrar o livro às crianças e estas 
atentas à sua explicação. 
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A coordenadora “MJ”, como faz habitualmente, levou os sete 
meninos surdos (neste dia, faltou uma criança) para a sua sala de 
forma a desenvolver trabalho mais específico com eles. Com eles, 
estiveram presentes a coordenadora “MJ”, a terapeuta da fala, a 
educadora “F” e a formadora de LGP “C”. Conversaram acerca da 
história que tinham acabado de ouvir/ver para a educadora 
perceber o que eles tinham retido. Começaram por falar dos 
animais da história, a educadora mostrou um boneco de cada um 
dos animais e com estes fizeram várias coisas: contaram quantos 
animais entraram na história; pegaram em cada um deles e 
disseram o seu nome oralmente, em LGP, e fizeram o som 
correspondente a cada animal. Em simultâneo, a história foi 
novamente contada oralmente e, em LGP (através do portátil e a 
“C” ia interpretando em LGP), focando com mais ênfase 
determinadas partes. Das sete crianças, quase todas são 
oralizadas, ou melhor, conseguem dizer algumas palavras bem, à 
excepção de “Z” e “I”, que ainda não conseguem dizer nada. “G” 
ainda diz pouco, porque é pequeno, mas entende tudo. Esta 
sessão terminou e as crianças foram almoçar.  

Da parte da tarde, a investigadora acompanhou muito pouco 
tempo de actividades, devido a constrangimentos profissionais. 

figura 202 – nas duas fotografias, a falarem sobre os animais da história. 

figura 203 – vários momentos de trabalho em equipa. 
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Todavia, assistiu à educadora a explicar às crianças o que era um 
marcador de livro e estas a terminarem um desenho sobre a 
actividade da horta. As actividades terminaram pelas 15.30h. 

 

No segundo dia de observação, estava agendado fazer-se a sopa de 
nabo, no seguimento da história contada “o nabo gigante”. A 
investigadora foi ao supermercado comprar dois nabos e uma 
courgette e chegou à escola às 09.55h.  

Já todos a esperavam, mas estavam a adiantar as tarefas para fazer 
a sopa, sentados em redor das mesas a preparar os legumes só 
estando mesmo à espera dos nabos e courgette. “MJ” mostrou às 
crianças o que era um nabo, reforçando sempre a palavra 
oralmente e em LGP. Explicou que faltava a rama a este nabo e 
exemplificou como seria, se a tivesse, com um bocado de couve. 
Cortou o nabo às fatias fininhas e deu a provar e a cheirar a cada 
um dos meninos. Os legumes que tinham para fazer a sopa eram: 
cenouras, batata, batata doce, alho, cebola, couve, courgette, 
ervilhas e nabo. “MJ” cortou os legumes em pedaços mais 
pequenos, alguns em fatias, e distribuiu pelos meninos. Deram-
lhes facas próprias para a idade deles e todos começaram a cortar 
em pedaços mais pequenos. Todos conseguiram cortar alguns dos 
legumes, embora não tenha sido fácil. Os legumes em cru são 

figura 204 – as crianças à volta da mesa a tratar dos legumes, 
nas três fotografias. 

figura 205 – em cima, vários legumes na mesa antes de serem 
cortados e em baixo uma das crianças a cortar um legume. 
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quase todos bastante duros, exigindo alguma perícia e 
motricidade fina apurada para os cortar. Depois de todos os 
legumes estarem cortados, juntaram-nos num alguidar com água 
para serem lavados e as educadoras explicaram às crianças este 
procedimento.  

Estavam dois meninos presentes que tinham faltado no outro dia 
em que a investigadora esteve na escola — “N” (surdo) e “S” 
(ouvinte) — mas faltaram outros dois — “R” (ouvinte) e “Z” (surdo). 

Em seguida, fizeram uma roda em volta da “F” e da mesa onde 
estava a sua bimby para verem a pôr os legumes lá para dentro. “F” 

figura 207 – em cima e à esquerda, “C” a explicar como 
funciona a bimby. Em baixo, educadora “A” a pôr os legumes 
dentro da bimby. 
 

figura 206 – uma das meninas a cortar cenoura. 
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explicou que, agora, iria demorar cerca de 25 minutos a cozinhar e 
chamou-lhes também a atenção para o facto de não haver fogão, 
mas sim uma máquina para onde ia tudo junto para dentro e que 
se chamava bimby. Durante o tempo em que a máquina esteve a 
confeccionar a sopa, as crianças tiveram a pausa da manhã, saíram 
da sala, foram lavar as mãos, fazer xixi e comer o seu lanche. Para 
se sentarem, é também necessário dar-lhes pistas visuais: “”P”, 
sentas-te no meio da “B” e da “R”. Onde está a “B”?” — pergunta 
a “F” e, ao mesmo tempo que ele responde, ela faz o gesto de 
‘meio’ para ele se sentar ao lado dela. Durante esta pausa do 
lanche, os meninos ficaram com a educadora “A”. A 
investigadora, “MJ”, “F” e “C” também fizeram uma pausa. 

Pelas 11.05h, todos regressaram à sala. 

As educadoras perguntaram-lhes quais eram os seus lugares de 
forma a estimular a memória e para ver se eles estavam atentos. 
Sentaram-se todos nos mesmos lugares onde estiveram a cortar os 
legumes. A sopa ficou pronta e chegou a altura de a provar. Ficou 
com um aspecto cremoso e muito bem cheirosa.  

Foram distribuídas tacinhas por todos os meninos e aí foi servido 
um bocadinho de sopa para cada um. Só o “G” não quis provar. 
De resto, todos provaram e a maior parte pediu para repetir. “B” 

figura 208 – a bimby já a confecionar a sopa e as crianças à 
espera. 

figura 210 – meninos a lanchar na pausa da manhã. 

figura 209 – os meninos a comerem a sopa, na foto de cima e nas laterais à esquerda. 



 
302 <  

comeu três tacinhas. Todos, à excepção de “G”, que não provou, 
disseram que tinham gostado muito. 

Depois de todos terminarem de comer a sopa, as mesas foram 
limpas e arrumadas e os meninos foram buscar o material para 
desenhar. Cada um tem um pote com o seu nome, com vários 
lápis, marcadores, cola, borracha e tesoura e são responsáveis por 
manter todo esse material organizado e arrumado. As educadoras 
distribuíram uma folha com a indicação, em cima, “o nabo 
gigante”. A ideia é fazerem o registo da sopa que estiveram a 
ajudar a confeccionar, inserido no desenvolvimento de actividades 
relacionadas com a história que estiveram a ouvir e a trabalhar. 
Perguntam-lhes que legumes tinha a sopa, no sentido de reforçar 
a informação que lhes vão passando e fazem-no sempre de forma 
oral e gestual. Aproveitam e falam, de novo, de todos os legumes, 
um a um. Vão buscar alguns panfletos de supermercado e os 
meninos recortam várias imagens dos legumes utilizados na sopa 
para, em seguida, fazerem uma colagem. Depois de reunidos 
todos os recortes — alguns foram muito difíceis de encontrar —, 
começam a fazer a colagem. “MJ” procura os legumes que faltam 
no computador e, depois, imprime. “P” não fez a actividade, 
porque saiu da sala para ir para a terapia da fala. Terá que a 

figura 211 – os meninos a iniciarem a actividade. 

figura 212 – as crianças a fazerem o trabalho da colagem dos 
legumes. 
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realizar noutra altura. Nem todos os meninos perceberam 
exactamente o que era para fazer. Por exemplo, “B” e “M” 
entenderam que era para fazer o registo da história, uma 
ilustração acerca dela, e desenharam na folha um nabo gigante, 
com estrelas da noite e animais. Vão ter que repetir o trabalho! 
“C” explicou-lhes, de novo, o que era para fazer e elas recomeçam. 
Os meninos acabam os trabalhos e vão guardar no sítio dos 
trabalhos terminados. Cantam uma canção sobre “para a sala 
arrumar”. Têm que arrumar tudo no sítio correcto, antes de 
saírem da sala para irem à casa de banho e, depois, almoçar.  

As actividades dentro da sala iniciaram pelas 14h.  Quando a 
investigadora chegou, pelas 14.05h, já as crianças estavam todas 
sentadas nas mesas a começar a fazer trabalhos práticos, uns a 
recortar e outros a pintar. “C” saiu com “P” e “I” para fazer 
trabalho individual com eles, foram fotografar os gestos da 
actividade da sopa. A partir daqui todas as crianças foram fazer 
coisas diferentes, uns pintam, outros cortam, outros brincam... 
usam fatos e máscaras na zona de brincar/do faz-de-conta e fazem 
encenações, tanto os meninos ouvintes como os surdos.    

“MJ” vai com “M” e B” até ao quadro para falar sobre uma 
actividade feita no dia anterior acerca dos animais — no 

figura 213 – o resultado do trabalho da colagem de uma das crianças. 

figura 214 – as crianças a fazer as colagens. 

figura 215 – as crianças a pintar. 
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seguimento da história do nabo gigante, que tinha animais 
domésticos e da quinta. Aproveitou este facto para explicar a 
divisão dos grupos dos animais: domésticos, da quinta, selvagens, 
aquáticos... Elas vão desenhando o que “MJ” lhes pede e 
organizando no quadro em vários grupos — domésticos, da quinta 
e do mar. E ficam bastante tempo em torno desta actividade, até 
que outras crianças se vão juntando também. 

As crianças “N”, “M”, “B” e “L” e mais três meninos ouvintes — 
“S”, “A” e “E” — sentam-se com a educadora “A” e com “C” para 

figura 216 – em cima e à direita, as crianças a brincar com diferentes coisas, uns a teatralizar, outros a 
recortar, outros a brincar. 

figura 217 – em cima e ao lado, os meninos a desenharem os animais no quadro. 
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fazerem uma actividade plástica. Depois de terem pintado 
forminhas de papel (de bolos) de amarelo, vão colar noutra parte 
de papel amarelo e penas amarelas no centro. Estiveram até às 
15.30h, hora em que termina o período da tarde, com esta 
actividade.  

Entretanto, todos cantam “doidas, doidas, doidas andam as 
galinhas” e “C” põe esta música no computador, no youtube, e 
todos a rodeiam para conseguir ver o vídeo. Ficam, então, mais 
algum tempo em redor do computador a ver as músicas e a cantar 
e a fazer os gestos. Por fim, cantam o “atirei o pau ao gato”, 
enquanto também veem o vídeo e, assim, terminam as actividades 
deste dia na escola. 

 

Estes dois dias de observação foram extremamente proveitosos 
para a investigação, no sentido em que se conseguiu perceber, de 
forma muito mais pormenorizada do que só através da literatura e 
dos testes à aplicação, a forma como as crianças surdas brincam e 
aprendem mais facilmente, bem como os principais métodos 
aplicados pelas educadoras. 

 

figura 218 – outros meninos se juntaram à actividade dos 
grupos de animais. 

figura 219 – em cima e ao lado, os meninos a pintarem as formas de papel e a colarem as penas. 

figura 220 – todas as crianças rodeiam “C” no computador. 
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5.3.10. reescrita da narrativa 

Depois de se ter passado por todas as etapas deste processo 
metodológico, chegou-se à conclusão, por vários motivos que se 
referirão adiante — entre os quais a observação que se fez das 
crianças a manipularem a aplicação —, de que a narrativa reescrita 
e apresentada em 5.3.2., usada para desenvolver a aplicação, estava 
demasiado curta e dava pouca margem para trabalhar os conceitos 
que se queriam passar.  

Nos testes realizados com as crianças das duas escolas, embora o 
que se lhes apresentou tenha sido um protótipo da aplicação, 
percebeu-se que estas rapidamente chegavam ao fim da narrativa 
e que queriam ficar mais tempo a manipular o dispositivo, quer 
fosse a ver/ler a história, quer nas actividades.  

Todavia, entendeu-se que a narrativa escolhida para o 
desenvolvimento da aplicação era passível de ser enriquecida e 
adaptada às especificidades destas crianças e faixa etária em 
particular. Era importante torná-la mais complexa, não ao nível 
da linguagem, mas ao nível da quantidade de conceitos que 
poderiam ser experivivenciados pelas crianças. 

As conversas com as especialistas e a observação realizada em sala 
de aula confirmaram a ideia, que já se tinha, do que seria a 
metodologia baseada em trabalho de projecto e as estratégias de 
intervenção com estas crianças. Nesta metodologia, a forma de 
trabalhar os conceitos em sala de aula, que havia já sido 
conversada com a educadora Ana Luísa, numa fase inicial da 
investigação, passa muito por dividir a informação que se quer 
comunicar em partes, explicar de variadas formas, trabalhar os 
projectos sob vários pontos de vista. Na escola de Ílhavo, por 
exemplo, quando a animadora da biblioteca apresentou a história 
“o nabo gigante” às crianças, fê-lo da forma convencional — ler o 
livro em voz alta. Porém, foi acompanhada pela formadora de 
LGP que traduziu a oralidade para gestos; durante toda a leitura, 
houve espaço, também, para a encenação dos momentos mais 
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importantes da história; em seguida, fizeram uma experiência 
relacionada com a história; em simultâneo, foram vendo 
fotografias do que era um nabo real; no dia seguinte, fizeram a 
sopa de nabo e tiveram a possibilidade de ver os legumes reais, 
manipulá-los e, depois, comer a sopa; depois, ainda, fizeram um 
desenho acerca da história; a seguir, uma colagem com recortes 
de alimentos usados na sopa e, por fim, a 
coordenadora/educadora ainda trabalhou, de novo, a história 
individualmente com as crianças surdas. Ou seja, cada conceito 
que as educadoras pretendem passar, e que faz sentido explorar 
nesta faixa etária, é alvo de múltiplas experiências sensoriais. 

Recuperando o conceito de enciclopédia — em que algo é 
explicado das várias formas possíveis —, reescreveu-se a história, 
tendo por base a ideia de tornar o texto mais rico em termos de 
possibilidades de interacção. Ou seja, o texto ao ser curto e pouco 
detalhado tornava-se demasiado fechado e potenciava poucos 
links, poucas ligações e desdobramentos de ideias. Sendo assim, 
estando subjacente, também, a esta investigação, desde a sua fase 
inicial, a potenciação da aquisição de conceitos por parte das 
crianças surdas, fez-se a adequação da narrativa às suas 
necessidades, contemplando algumas palavras-chave — coisas e 
situações do dia-a-dia — que era importante serem passadas e, 
dessa forma, permitindo uma abordagem mais enciclopédica.  

Considerando que este texto terá uma função, ou seja, a 
interpretação deverá conduzir à aquisição do conceito, teve-se 
sempre em mente a adequação da linguagem àquilo que estas 
crianças conseguiam compreender. Nesse sentido, percebeu-se 
que o léxico utilizado deveria ser o mais claro possível, sem lugar a 
uma dimensão poética, sem recorrer a metáforas, sem espaço para 
segundos sentidos e efabulações. Assim, ao reescrever o texto, 
privilegiou-se a objectividade, a monossemia e uma interpretação 
unívoca. 
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Mantendo-se o nome da fábula “o rato do campo e o rato da 

cidade” apresenta-se aqui o texto reescrito: 

Esta história de ratos já muita gente a contou. 

E dos amigos que aqui vão andar será fácil gostar.   

Atenção, atenção, um gato acordou! 

E o resto da história está bom de adivinhar… 

Era uma vez dois ratinhos que viviam um pouco distantes um do outro. 

Eram primos e um vivia no campo e outro na cidade – lugares muito 

diferentes, não achas? Estavam tão longe que tinham muitas saudades 

um do outro e sonhavam visitar-se. O rato do campo — o Edgar — 

adorava a sua vida tranquila, longe de perigos maiores. Na sua terra, 

podia desfrutar da natureza: observar o sol a brincar no meio das 

árvores, saltitar no rio, jogar às sombras com os outros animais sem 

preocupações... sabes, verdade verdadinha, ele tinha algum medo da 

cidade grande.  

O rato da cidade — o Jaime — preferia a vida na cidade. Um corre-corre, 

a confusão dos transportes, as casas altas, muitos túneis, as pessoas 

sempre apressadas e as luzes a brilhar durante a noite. 

De dia para dia, as saudades foram aumentando e, um dia, o Jaime 

escreveu uma carta ao Edgar a convidá-lo para ir a sua casa.  

O Edgar recebeu a carta. Claro que estava feliz com o convite do primo, 

mas ficou a pensar: “a cidade é tão grande… e como é que chego lá?”. 

Ele nunca tinha saído do seu cantinho… leu e releu a carta, e a 

curiosidade de ir conhecer a cidade foi maior do que o medo. 

Decidido, telefonou ao seu primo: 

— Eu vou! Quero conhecer coisas novas e descobrir contigo a cidade de 

que tu tanto falas.  

E lá foi o rato Edgar de comboio. Quando chegou, tinha o Jaime à sua 

espera. Mal se viram, deram um abraço tão grande, mas tão grande, que 

quase caíram os dois enrolados no chão.  
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— Ai que saudades, primo! 

— Gostaste da viagem? Estás cansado e com fome... vem daí! Conheço 

um sítio com uns petiscos deliciosos. 

Pelo caminho, o Edgar fixava o seu olhar em tudo o que era novo: o avião 

a passar no céu, o autocarro, as motas velozes, as bicicletas, o camião 

comprido… estava admirado. No campo, não havia nada daquilo! E tanto 

movimento!… 

— Ui, que grande agitação! — disse o Edgar. Na companhia do primo 

Jaime, nem se lembrou do medo. 

— Isto parece bem divertido.  

Continuaram a passear e viram grandes prédios a tocar o céu, as luzes 

dos anúncios a brilhar e a piscar, a piscar. Finalmente, chegaram ao 

restaurante que o Jaime conhecia. E aí era noite de festa! Entraram 

devagarinho e ficaram maravilhados com tudo o que viram — muitos 

bolos, tartes, morangos, cerejas, peras, chocolates, queijos, muitos 

queijos, rebuçados… um sem fim de coisas boas ali mesmo à frente dos 

seus olhos, à espera de serem comidos. 

Começou o banquete. Lá foram trincando um pedacinho de cada coisa 

até não conseguirem comer mais. Parecia que as suas barrigas iam 

rebentar! 

Foi tanta a fartura que o sono logo tomou conta dos primos ratos. 

Dormiram ali mesmo, em cima de uma cadeira fofinha. 

Já estavam os dois primos num sono profundo, quando começaram a 

sentir cócegas. Pareciam ser de uns bigodes. O Edgar foi o primeiro a 

acordar: 

— Bigodes? Bigodes? 

E, ao mesmo tempo, entreabriram os olhos e viram que os bigodes 

pertenciam a um grande gato cor de laranja que estava prontinho para 

lhes pôr o dente. Só tiveram tempo de saltar e de fugir por entre os 
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pratos, copos, bolos e todos os restos de coisas boas que tinham estado 

a comer. Correram tanto, tanto que lá conseguiram escapar. 

Depois de tão grande susto, decidiram passear o resto do dia pela 

cidade. Já cansados, foram para a casa do Jaime. Era o rés-do-chão de 

um prédio tão alto como um gigante. A casa do primo era muito 

acolhedora e ali ficaram a conversar e a descansar até de manhã. O 

Edgar, o rato do campo, demorou muito a adormecer, pois não estava 

habituado a tanta agitação. E, no outro dia de manhã, disse ao Jaime: 

— Adorei o dia de ontem, mas já estou com saudades do sossego do 

campo e da minha casa. Foi muito divertido vir à cidade. Gostei muito do 

nosso passeio e de estar contigo, primo Jaime, mas tenho de ir. Acho 

que vou já apanhar o comboio... voltarei um dia, mas, antes, tens de ir 

visitar-me. 

— Combinado! — disse o Jaime. 

E lá foram os dois primos ratos abraçados até à estação dos comboios. 

Na despedida, deram um forte abraço de primos amigos, um abraço de 

quem sabe que vai ter muitas saudades logo a seguir. Riram-se às 

gargalhadas e prometeram visitar-se mais vezes. Edgar voltou para casa 

feliz: tinha aprendido muitas coisas novas com o primo Jaime na visita à 

cidade. Tinha acabado de o deixar, mas já contava os dias que faltavam 

para o seu reencontro… 
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“ 

 “In philosophical terms, one would say that design 
pertains to practical, not to instrumental, reason; or 
else that the frame of the design project is ethics, not 
technology. In existentialist terms, this could sound as 
follows: design responsibility means that designers 
always should be conscious of the fact that, each time 
they engage them- selves in a design project, they 
somehow recreate the world.” Alain Findeli (2001, p. 14) 
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6.1. uma proposta de guião para o design de 
aplicações para crianças surdas 

“Interactividade é tocar. (...) os sistemas interactivos 
são projecções multissensoriais.” Derick de Kerckhove 

(1998, p. 30) 
 

Embora os princípios enunciados neste ponto já tenham sido 
elencados ao longo documento, considera-se importante referi-los 
novamente de forma a sistematizar a investigação, aqui de uma 
forma mais organizada. No capítulo 1 foram referidos vários 
aspectos a ter em conta no desenho de interacção para crianças e 
no capítulo 3 tentou perceber-se de que forma esses princípios 
poderiam ser aplicados às crianças surdas e que outros se 
aplicariam mais em específico a estas. 

Assim, tendo como pressuposto apresentar um conjunto base de 
orientações que possam servir para iniciar um projeto de design 
de interacção e de interfaces tácteis para crianças surdas deixam-
se aqui os aspectos identificados ao longo do percurso 
investigativo. 

Começa-se por enunciar que, do que se observou do contacto que 
se teve com as crianças surdas, bem como com as ouvintes que 
experimentaram o protótipo aferiu-se que um desenho adequado 
faz com que as crianças tenham uma rápida progressão e 
dominem a aplicação mais facilmente. Daqui se pode também 
aferir que desenhar para crianças pequenas implica observar e 

compreender a realidade a partir da sua perspectiva. 
Assim, é essencial que se faça a observação das crianças no 

seu ambiente deixando-as explorar livremente o projecto e 
envolvendo-as no desenvolvimento iterativo de protótipos.  

É também fundamental adequar o desenho e os conteúdos à 

faixa etária com a qual se está a trabalhar, as crianças surdas 
seguem as mesmas orientações curriculares que as ouvintes, no 
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pré-escolar e no ensino básico, porém podem ter atrasos no 
desenvolvimento e consequente compreensão. Nesse seguimento 
é importante respeitar o ritmo de cada criança, bem como 
ter em conta as suas especificidades.  

Sendo que se identificou, tanto na bibliografia como no contacto 
com as educadoras e com as próprias crianças que estas têm 
dificuldade na aquisição de conceitos, entende-se que qualquer 
texto que se disponibilize, numa aplicação interactiva de uma 
forma mais particular, tem que ser numa linguagem o mais 

simples possível evitando usar figuras de estilo. Neste 
seguimento, e como as crianças em idade pré-escolar ainda só 
identificam as letras maiúsculas e “escritas à máquina” 
(expressão referida pelas educadoras), é recomendável o uso de 
uma fonte tipográfica que responda a estes princípios. 

No capítulo 2 referiu-se a questão da navegação “à prova de 

criança”, querendo com isto dizer, de forma resumida, que é 
necessário ter em atenção num ecrã táctil, a localização dos 
botões, sendo que as crianças seguram habitualmente o iPad com 
ambas as mãos e sem terem atenção à sua extremidade. 

As crianças surdas ao interagirem com uma aplicação são como as 
outras, estão sempre à espera de que algo aconteça; é necessário, 
por isso, dar-lhes constante feedback adequado bem como 
recompensa por tarefas concluídas, por exemplo, ou níveis 
ultrapassados. 

É do senso comum que, se for necessário seguir um manual para 
utilizar determinado produto isso será um motivo para desistir 
mais rapidamente. Assim, devem privilegiar-se tarefas o mais 

simples possíveis, sendo que se está a desenhar para crianças, e 
evitar ao máximo conter instruções na aplicação, devendo 
esta seguir uma lógica intuitiva. 

A concentração, nas crianças surdas, é uma das capacidades que é 
afectada, exactamente pelo facto da falta de audição obrigar a que 
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tenha os outros sentidos mais despertos. É então importante uma 
aplicação não ter muito tempo de espera para iniciar, sendo 
que 10 segundos é o tempo máximo que uma criança desta idade 
aguenta concentrada. 

Percebeu-se que é essencial ter um menu sempre acessível, 
não só para as crianças surdas, e dar-lhes múltiplas 

possibilidades de avançar ou recuar entre ecrãs. 

À semelhança dos brinquedos para esta faixa etária é importante 
que, devido à sua ainda não totalmente apurada motricidade fina 
os elementos no ecrã sejam grandes e bastante visíveis e os 
ícones sejam significativos, não provocando confusões na 
leitura. 

Para estas crianças é necessário usar outro tipo de estratégias para 
lhes chamar a atenção que não as auditivas. Assim, é 
recomendável que a aplicação tenha diversas pistas visuais ainda 
mais enfatizadas do que para as crianças ouvintes.  

Sendo que os surdos apresentam um desempenho inferior em 
tarefas relacionadas com a memória de curto prazo, mas que ao 
nível da visualidade têm estratégias de memorização apuradas, é 
essencial manter a consistência no design, podendo esta ser 
conseguida de forma simples, mantendo constantes algumas das 
variáveis, tais como usar o mesmo tipo de letra em todos os ecrãs 
ou respeitar um código de cores. 

Se no caso das crianças ouvintes a metáfora é tida como um 
recurso apropriado, no caso das crianças surdas a comunicação 

deve ser o mais objectiva possível, sem permitir segundas 
leituras e, nesse sentido, deve evitar-se o uso de metáforas. 

Ao desenhar para crianças, geralmente equaciona-se a animação 
como sendo uma linguagem adequada, porém no caso dos surdos 
não deve haver elementos distractores no ecrã que os 
desconcentrem da leitura visual do texto/vídeo. Qualquer 
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elemento que se mova no ecrã é um motivo de distração fazendo 
com que rapidamente perca a concentração no que estava a fazer, 
pelo que não se recomenda o uso da animação, a não ser que 
seja activada pela própria criança. 

No sentido de recriar a experiência, sendo a forma pela qual as 
crianças surdas mais facilmente adquirem conceitos e 
conhecimento, é importante reforçar uma abordagem 

multissensorial.  

Deve considerar-se o uso da ilustração nas aplicações 
interactivas porém, como referido no capítulo 3 estas devem 
obedecer a uma série de princípios tais como: monossemia, 
denotação, fácil reconhecimento, iconicidade e descritiva. 

 

Acredita-se que estes princípios aqui enunciados, servirão como 
uma base para a construção de aplicações interactivas, 
nomeadamente bookapps mais adequados às especificidades das 
crianças surdas, sendo que, decorrente de outras observações de 
outras crianças podem surgir incrementos a esta proposta de 
guião. 

  



 > 317   O design de narrativas tácteis para crianças surdas.  
Um guião para a construção de aplicações para crianças surdas dos 3 aos 6 anos. Miriam Reis 

 

6.2. protótipo final 

“Making technology for kids without working 
directly with them is like making clothes for someone 
you don’t know the size of.” Thomas, 9 anos in 

http://www.pearsoned.com/education-blog/putting-learning-at-

the-center-kids-colab-visits-iste-2015/ 

 

A proposta de protótipo final que se apresenta resulta da 
incorporação das orientações criadas que são reflexo da pesquisa 
bibliográfica, do estudo empírico, mas, essencialmente, da 
observação das crianças surdas, quer a testar os primeiros 
protótipos quer no seu quotidiano na escola em contexto real. 

Em primeiro lugar apresentam-se todas as opções tomadas e em 
seguida apresentam-se os novos ecrãs da proposta final (os que se 
mantiveram iguais, por se julgar que já correspondiam ao que se 
pretendia na última proposta, estão presentes no capítulo 05). 

> depois da observação relatada no capítulo 5 percebeu-se que o 
texto teria que ser retrabalhado, o que resultou numa reescrita da 
narrativa, para ir ao encontro de uma linguagem mais simples e 
mais perceptível para estas crianças (história reescrita em 5.3.10.); 

> entendeu-se também, pela observação feita das crianças a 
utilizar os protótipos, de que estes tinham demasiado texto por 
ecrã, assim optou-se por desenhar mais ecrãs e assim também 
desenhar uma exploração mais exaustiva da história; 

> o texto tem agora palavras em destaque (hipertexto) que 
correspondem também a uma ilustração. No caso da palavra, 
usou-se uma cor diferente no texto, e em bold, para se perceber 
que são clicáveis; no caso das ilustrações usou-se o elemento “+” 
dentro de um círculo de cor em que esta está relacionada com o 
objecto/conceito que se vai visualizar; 

Nota: por questões de dificuldade de 
agenda, não se conseguiu terminar o 
redesenho da aplicação em tempo útil 
para testar, novamente, com as 
mesmas crianças, antes destas irem 
para as férias de verão. Porém teve-se 
em consideração todas as observações 
por elas feitas aquando os testes com 
a versão 02 e 03 bem como das 
especialistas/docentes. Algumas das 
sugestões que não foi possível 
incorporar no segundo e terceiro 
protótipo foram aqui incluídas. 
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> cada ilustração que tem destaque (+), pode assim ser isolada de 
forma a se aprender o conceito, para se lhe dar um nome e para a 
criança o conseguir imaginar usado noutro contexto; está depois 
representada de várias formas dentro de um “balão” com a cor do 
objecto: através da palavra, em língua gestual em vídeo e num 
breve texto escrito de forma muito directa para ser entendido de 
forma imediata; 

> quando o destaque está aberto o elemento passa a ser o “-“ 
(menos) que, quando se clica fecha o “balão” voltando ao ecrã 
anterior, ou melhor, que está em baixo mas numa versão escurecida; 

> em relação à primeira imagem fotográfica (no destaque que 
representa o conceito, em vários conceitos em cada ecrã), esta 
pretende significar a 1ª ideia que se tem, por exemplo, de tulipa — 
“quando eu penso numa tulipa como é que ela é na minha 
cabeça?” — portanto terá que obedecer a certos princípios de 
objectividade para que seja imediatamente reconhecida e 
relacionada com as experiências anteriores, é, portanto, uma 
espécie de denominador comum, uma imagem arquétipo do 
conceito, ou seja, aquilo que todas as tulipas (porque é o exemplo 
que se está a dar) têm em comum; 

> as imagens seguintes que aparecem em forma de “carrossel” são 
já outras “tulipas” diferentes; pretende-se representar o mesmo 
conceito, mas é requisito também que a criança entenda que um 
mesmo conceito pode ter várias representações associadas; 

> a ideia base da proposta é a de “enciclopédia”, privilegiando a 
multissensorialidade, passando, em analogia à pedagogia de projecto 
muitas variáveis correspondentes a um mesmo conceito, tantas 
quanto possível num artefacto deste tipo; 

> o nome que se dá a cada conceito foi pensado para ir ao 
encontro da faixa etária da investigação, portanto, ao vocabulário 
que é suposto estas crianças terem adquirido nestas idades; por 
exemplo no ecrã onde se destaca o pássaro, a palavra “pássaro” foi 
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usada propositadamente em vez de ave por ser de uso mais 
comum e possibilitar incluir todas as aves numa mesma categoria; 

> cada ecrã principal das partes da história é subdividido em 
quantos ecrãs forem necessários para se demonstrarem todos os 
conceitos a comunicar; 

> à semelhança dos protótipos anteriores, também nesta 
proposta final existe o texto, as ilustrações que contam a história, 
o vídeo que interpreta a história em LGP e a narrativa em áudio; 

> foram reforçadas as formas de navegação, da passagem de um 
ecrã para outro, contendo esta proposta 3 formas diferentes de se 
navegar entre pedaços da história; 

> nesta proposta mantiveram-se os ecrãs de actividades já 
apresentados no capítulo 5. 

Apresentam-se, em seguida as imagens da nova proposta de 
narrativa táctil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Desde então não tenho parado de escrever. Todos os 
dias acrescento mais umas quantas páginas (…) 
Pergunto-me por vezes quantas coisas terei omitido, 
quantas coisas terei esquecido (…) O tempo que me 
resta é curto e não devo desperdiçar mais palavras do 
que o necessário. De início pensei que não demoraria 
muito tempo (…) Agora o caderno está quase todo cheio 
e verifico que mal aflorei a superfície das coisas. (…) 
Tenho tentado encaixar tudo nestas páginas, chegar ao 
fim antes que seja demasiado tarde, mas vejo agora até 
que ponto me iludi. As palavras não permitem tais 
coisas. O fim é apenas imaginário, um destino que 
inventamos para continuarmos a avançar, mas chega 
um momento em que nos damos conta que nunca 
chegaremos lá. Poderemos ter de parar, mas isso será 
apenas porque o nosso tempo acabou. Paramos, mas isso 
não significa que tenhamos chegado ao fim.” Paul Auster 

in No país das últimas coisas (2010, p. 156-157) 
 

Ao iniciar esta investigação, e tentando conhecer melhor as 
crianças surdas, percebeu-se que um dos maiores 
constrangimentos para a compreensão do mundo é a dificuldade 
na aquisição de conceitos. Estando este aspecto identificado 
pelos especialistas que lidam diariamente com este grupo, e 
existindo algumas directivas por parte do Ministério da Educação 
acerca da aproximação pedagógica a ter com estas crianças, o 
percurso investigativo aqui enunciado iniciou-se com a premissa 
de, através do design, encontrar um meio facilitador que criasse 
novas possibilidades na abordagem a esta questão. 

As instituições de ensino baseavam as suas práticas em métodos 
generalizados, não adequados à reconhecida visualidade das 
crianças surdas. Em 2008, o decreto-lei nº3 de 7 de janeiro alterou 
a forma como as crianças surdas eram integradas em escolas 
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“normais”, criando as EREBAS e passando estas a frequentar um 
ensino harmonizado com a sua condição. A partir daqui, estando 
em contacto diário com pessoas que entendem as suas 
idiossincrasias, as crianças começaram a ver valorizada esta sua 
capacidade de entender o mundo de uma maneira essencialmente 
visual. As pessoas envolvidas directamente na educação destas 
crianças — educadores de infância, intérpretes de LGP, 
terapeutas e os demais — passaram a ser instruídos (pelo dec. lei 
referido atrás) para começar a produzir os próprios materiais 
adequados à prática pedagógica quotidiana com estas crianças. 
Porém, entende-se — e viu-se este aspecto reiterado no contacto 
e observação em contextos reais —, que os recursos, sendo feitos 
por pessoas que não têm competências na área de design, embora 
dando sempre o melhor de si, podem provocar uma alfabetização 
visual deficiente ao produzir materiais que não explorem, por 
completo, o potencial da comunicação por meios visuais ou, até, 
por erros de tradução de imagem possam causar dificuldades no 
processo de aquisição dos conceitos. 

Por outro lado, os materiais produzidos para e na escola não saem 
desse âmbito, impedindo os pais ou até mesmo as crianças, de 
continuarem, de forma autónoma, a explorar a aprendizagem da 
mesma forma que lhes é permitida na escola. Acrescentando a 
este aspecto, percebeu-se que as crianças têm ritmos de 
aprendizagem diferentes e, no caso das surdas, frequentemente 
precisam de explicações adicionais usando métodos alternativos, e 
de mais tempo para consolidar a compreensão, não sendo 
suficiente apresentar conteúdos traduzidos para LGP, 
principalmente porque esta faixa etária ainda está em fase de 
aquisição inicial desta língua, acentuando a necessidade de uma 
abordagem multissensorial e reforçando ainda mais a crença de que 
os recursos deverão estar à sua disposição para além da escola. 

A possibilidade de fazerem este percurso paralelo de 
aprendizagem de forma autossuficiente, facilitando a efectiva 
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construção de conhecimento pelas crianças, dá-lhes também um 
maior grau de autonomia e confiança, essenciais à sua formação 
enquanto pessoas. Não sendo possível fazer equivaler, por 
completo, o processo de aprendizagem das crianças surdas com o 
das crianças ouvintes, julga-se que o acesso a meios alternativos e 
adequados à sua condição poderá atenuar dificuldades e promover 
uma maior equidade. 

 

Da revisão bibliográfica concluiu-se que, para além da literatura 
infantil ser um meio para favorecer a aprendizagem, também as 
crianças surdas devem ser expostas desde cedo a situações que 
envolvam a leitura, podendo e devendo esta ser tanto imagética 
como textual. Entendeu-se, também, dada a idade das crianças 
(entre os 3 e os 6 anos), que a ilustração seria um recurso essencial 
a usar neste processo, por aliar as dimensões visual e lúdica, 
facilitando a comunicação. Os aspectos lúdicos associados aos 
artefactos digitais permitem aprendizagens mais significativas — 
já que reúnem elementos visuais, interactivos, estimulam a 
descoberta guiada por reforços positivos, permitem a auto-
correcção e tomada de consciência do percurso e, não menos 
importante, incentivam a continuar a aprender brincando, 
respeitando o ritmo de cada criança. 

 

Observou-se, então, a metodologia aplicada em sala de aula — a 
pedagogia de projecto — e a reacção das crianças ao serem postas 
em situações de ensino-aprendizagem em que tinham que dar 
respostas a desafios. A forma multissensorial de ensinar, que 
deriva desta pedagogia, parece criar conhecimento de uma forma 
mais natural para estas crianças. Verificou-se a vantagem de uma 
abordagem que apela aos vários sentidos e reveladora das 
possíveis acepções e sentidos, para a comunicação e posterior 
aquisição de um conceito — mais difícil no caso da criança surda. 
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Neste sentido, compreendendo esta abordagem sinestésica e 
considerando que as crianças se apropriam dela facilmente, fez-se 
uma interpretação dessa perspectiva mais holística transcriando-a 
num artefacto digital — uma narrativa táctil ou bookapp — que vai 
ao encontro da ideia de enciclopédia, orgânica, evolutiva e que 
permite ir ampliando e diversificando a extensão e alcance com 
que é tratado cada conceito.  

Acredita-se haver dimensões subjectivas e dificilmente 
mensuráveis — associadas à ideia de bem-estar — que abrem 
oportunidades para a intervenção do design. O design, dada a sua 
vocação mediadora e transdisciplinar, interpretando as 
necessidades, constrangimentos, apetências e limitações das 
várias pessoas envolvidas, poderá desempenhar neste processo um 
papel verdadeiramente inclusivo. No caso específico das crianças 
surdas, compreende-se o design inclusivo como fim a atingir, mas 
que terá que passar, inevitavelmente, por um processo de desenho 
exclusivo; um processo em que, de forma integrada, se 
identifiquem, compreendam e privilegiem as diferenças que têm 
estas crianças, valorizando pelo desenho, os aspectos em que são 
mais competentes.  

Acima de tudo, acredita-se que uma bookapp para crianças surdas, 
por incorporar uma metodologia que já lhes é familiar, pela 
dimensão narrativa, táctil e alta capacidade interactiva; 
potenciadora da multissensorialidade e, consequentemente, capaz 
de simular experivivências, se afigura como um artefacto capaz de 
lhes proporcionar um bem-estar subjectivo associado a uma 
dimensão de prazer fundamental. 

“We see great potential for digital narrative 
materials to support important foundational skills, 
vocabulary development, fluency, and word 
recognition.”(Yokota & Teale, 2014, p. 582) 
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limitações da proposta 

No decurso da investigação, decorrente, na maior parte do seu 
desenvolvimento, do projecto em si, foram-se percebendo 
algumas limitações que poderiam comprometer a proposta. 

Em primeiro lugar, entende-se que, pelo facto de a amostra ser 
reduzida, os dados não podem ser generalizados e, assim, os 
resultados não poderão ser encarados como uma “verdade 
absoluta”, mas, antes, como princípios passíveis de serem 
aplicados no desenvolvimento de artefactos digitais para as 
crianças surdas. Não existindo um universo com uma escala maior 
e que pudesse integrar esta investigação — há 17 EREBAS em 
Portugal, sendo que nem todas têm jardim de infância (entre os 3 
e os 6/7 anos) e intervenção precoce (até aos 3 anos) —, trabalhou-
se com as possibilidades existentes geograficamente situadas em 
locais que facilitavam o acesso a esta população, acreditando que, 
mesmo assim, se conseguiria fazer a diferença. No entanto, e dada 
a escassez da amostra, sentiu-se a necessidade de continuar a 
testar a aplicação com mais crianças surdas, ou seja, alargar o 
estudo a mais intervenientes com o intuito de fazer novas 
iterações à proposta. 

Outra limitação que se sentiu — esta de carácter mais pessoal — 
foi o facto de não se dominar uma linguagem de programação que 
pudesse materializar a nova proposta de protótipo. Por esse facto, 
acabou por não se conseguir testar a proposta final. Todavia, indo 
o desenho desta ao encontro das orientações traçadas — ainda 
que não se possa afirmar com certeza que esta terá uma influência 
visível na aquisição de conceitos por parte de crianças surdas 
entre os 3 e os 6 anos —, acredita-se que, acrescentando o facto 
de esta privilegiar o bem-estar subjectivo das crianças, lhes 
proporcionar uma aprendizagem ao seu ritmo, favorecerá uma 
aprendizagem mais significativa.  
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desenvolvimentos futuros 

Como desenvolvimento natural desta investigação, pretende-se 
alargar o seu âmbito às outras escolas de referência (erebas) 
existentes em Portugal, sendo, portanto, importante recolher a 
opinião de outros educadores especializados nesta área, bem 
como observar um maior número de crianças para, nesse sentido, 
enriquecer a proposta de aplicação. Com o intuito de favorecer 
uma aprendizagem contínua e não só confinada à sala de aula, 
julga-se importante envolver os pais das crianças surdas neste 
processo para que lhes possam continuar a fornecer os mesmos 
estímulos do que os educadores. Como referido no início da 
investigação, o ideal seria que a aplicação pudesse ser usada por 
todas as crianças sem qualquer constrangimento e, nessa 
perspectiva, é importante também testar com mais crianças 
ouvintes, sendo que os primeiros protótipos de aplicação já foram 
utilizados por diversas crianças que são próximas à investigação. 

Pensando na possibilidade de incrementar o brincar ligado a uma 
exploração do exterior, estimulando os vários sentidos em 
simultâneo, usados activamente — e tendo a percepção de que as 
crianças de hoje em dia passam cada vez mais tempo em zonas 
fechadas e delimitadas como a casa, a escola, o atl ou o automóvel 
—, pensa-se que esta aplicação poderia evoluir no sentido de 
dotar, tanto as crianças surdas como as ouvintes, com novas 
formas de ver e explorar o mundo, redesenhando-a, para poder 
ser usada no exterior e em diversos contextos de experivivência, 
colaborando para uma aprendizagem mais lúdica.  

Ainda no sentido do desenvolvimento da aplicação, acredita-se 
ser importante pensar na possibilidade desta poder incorporar (as 
educadoras teriam um contributo fulcral neste aspecto) os 
materiais que as crianças criassem ao longo do processo de 
aprendizagem dos conceitos, reforçando, dessa forma, a ideia de 
uma enciclopédia viva, mutável e orgânica, cujo princípio 
ensaiámos nesta tese.   
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entrevista Maria João Vilarinho 

Miriam (M) - gostaria que te apresentasses 

Maria João (MJ) - sou coordenadora do departamento de 

educação especial e a educação especial no nosso agrupamento 

tem 2 grupos de recrutamento que é o grupo da surdez que é o 

920 e tem o 910 que é o da mental motora, são os colegas que 

trabalham com a mental motora… pronto, eu sou a coordenadora 

do departamento todo da educação especial mas… os surdos 

exigem-nos, e o grupo de pessoas que trabalha com os surdos 

exigem, uma quantidade de tempo e de horas disponíveis muito 

grande porque temos, não sei se é uma das perguntas que tens aí, 

mas o grupo da surdez não são só professores. temos 5 professores 

da educação especial, temos 5 intérpretes, 2 terapeutas e 3 

formadores de língua gestual. 

 

M - os formadores são… 

MJ - os formadores são os professores da língua, portanto são os 

docentes da língua gestual. embora na lei eles já são os docentes e 

no decreto de lei 3 fala sempre em docentes de língua gestual 

porque são as pessoas que ensinam a língua, nos concursos que 

são abertos eles continuam a ser contratados como formadores e 

como técnicos com horário de técnicos e não de docentes… 

 

M - que são ou não surdos?… 

MJ - podem ser ou não surdos 

 

M - e a escola funciona… ahh… eles estão divididos por ensino 

básico, estão aqui estes meninos, o secundário estão no 

secundário… é assim? 
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MJ - sim, cada grupo etário está na escola correspondente. nós 

aqui nesta escola, portanto, é o agrupamento de referência de 

escolas de referências e as escolas de referência do agrupamento 

são esta eb de ilhavo que tem jardim de infância e tem 1º ciclo, 

para os alunos surdos são todos concentrados nesta escola mas 

também recebemos aqui, apoiamos nesta sala os alunos de 

intervenção precoce, os alunos que ainda não andam no pré 

escolar. depois na eb23 tem sido do 5º ao 9º ano e só costumam 

passar para a secundária a partir do 10º. 

 

M - e consegues dizer-me o total de alunos, sem ser surdos, do 

agrupamento e depois o nº de surdos… não consegues… 

MJ - pfffff, surdos sei-te dizer que são 27… 

M - no total? 

MJ - no total… sim, são 27 no total… o nº de alunos de 

agrupamento só pedindo à direcção… 

M - sim, eu depois peço-te isso… 

 

M – então, agora a parte que me interessa mais é concentrarmo-

nos nos surdos… as salas… isto são várias perguntas sem nenhuma 

ordem específica. 

as salas são equipadas com algum tipo de material específico? 

MJ - não há assim grande material específico, nós é que vamos 

produzindo e elaborando material didáctico específico para os 

surdos, nós professores, os técnicos ou nas formações de língua 

gestual, que tentamos fazer todos os anos 25 horas de formação e 

aproveitamos essa formação para fazer assim um material mais ou 

multimédia ou material mesmo a 3 dimensões, material palpável e 

tentamos fazer isso na formação… um material assim mais bem 
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conseguido com muitas horas de dedicação e tudo o mais… ou 

outras vezes um material mais rápido porque no dia-a-dia não dá 

para estar a fazer… para cada sessão de trabalho às vezes existe… 

adaptar uma situação e essa situação é adaptada de uma forma 

mais informal… temos que adaptar os materiais várias vezes, às 

vezes é no momento que temos que adaptar a situação para lhes 

fazer chegar a informação. 

agora tentamos ter um computador, tentamos ter… mas como 

sabes isto quando eles acabam nem sempre garantem que nos 

dão… 

M - claro… claro… 

MJ - tentamos ter a câmara de filmar, a máquina fotográfica mas 

não temos assim muito mais do que isso… os dicionários de língua 

gestual que vão saindo mas são situações pontuais, não é? são 

materiais pontuais, não está sempre a sair material para surdos, 

nem há nada muito específico, nós é que criamos muita coisa e a 

porto editora até já se mostrou interessada em publicar algumas 

das nossas coisas mas depois também ficou tudo assim um 

bocadinho… 

M - em águas de bacalhau… 

 

M - olha, então eu já saltei aqui estas perguntas, portanto estas 

já… 

MJ - não faz mal… 

M - não faz mal mesmo, porque é preferível assim… 

portanto, vocês adaptam materiais existentes, tais como os livros, 

jogos que já existem para os meninos ouvintes e vocês fazem…? 

MJ - ou criamos coisas completamente novas de acordo com a 

necessidade que vamos sentido. eu por exemplo agora na 
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formação fiz um material que até apresentámos ontem, na festa, 

sobre os estados do tempo e os meninos filmados na chuva e a 

brincar na neve… eu até te posso mostrar, por acaso ficou muito 

giro… e fiz também uma história que é do leão que perdeu a juba, 

não sei se tu conheces, que é uma história que está associada a 

movimentos de yoga… 

M - hum… 

MJ - a autora fez a história… 

M - já ouvi falar… já… 

MJ - eu depois fiz um filme com língua gestual e com movimento 

na… que aquilo tem uma série de situações da juba que se perdeu 

e porque é que se perdeu, para eles terem uma compreensão 

melhor da história e conseguirem perceber a totalidade. portanto 

nós estamos constantemente a adaptar… 

M - pois… exactamente, foi por aí que eu comecei o meu 

trabalho… por ser sempre feito, ser desenvolvido, pelos 

educadores, pelos formadores que eu achei que o design podia dar 

um grande contributo também para… 

MJ - ah pois dá… 

 

M - e pronto, já me respondeste que eles são sempre traduzidos 

para lgp, não é? são vocês próprios aqui na escola que fazem… 

MJ - sim, se não forem num material filmado ou num material…, 

é no momento em língua gestual que se faz… 

M - e como é que são constituídas as turmas, são heterogéneas ao 

nível de idades? 

MJ - só as do pré-escolar, de resto não… como qualquer turma…é 

constituída como qualquer turma. depois, mediante o perfil de 
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funcionalidade de cada aluno é que poderão ser integrados em 

turmas de surdos ou integrados em turmas de ouvintes. umas 

vezes mediante o perfil outras vezes mediante o que o 

agrupamento tem na altura. por exemplo o ano passado tivemos 

necessidade… foram 2 alunos para o 5º ano e não achámos 

pertinente que se formasse uma turma com 2 alunos surdos, 

embora o decreto de lei 3 aponte sempre para turmas de alunos 

surdos eu até te digo, não sei se deves  pôr isso nalgum lado, mas 

eu cada vez menos concordo menos com turmas de surdos. acho 

que os alunos integrados…  

 

M - acabam por…  

 

MJ - no 1º ciclo há uma intervenção muito próxima, há uma 

história já de alguns professores que vão tendo alguma formação, 

que já trabalham com surdos há… porque estamos a falar de um 

professor que é titular de uma turma e que trabalha a tempo 

inteiro com um professor de educação especial e a tempo inteiro 

com um formador de língua gestual, portanto acaba por haver ali 

uma equipa sempre junta que um chama a atenção para uma 

situação, outro para outra… enquanto que chega… a partir do 5º 

ano são imensos professores que não têm professor de educação 

especial na turma, nem têm a maior parte deles formação 

adequada, nem sempre conseguimos ter intérprete nas turmas 

todas… nas aulas todas… este ano quase que cobrimos tudo, este 

ano conseguimos praticamente cobrir as aulas todas mas não é a 

totalidade, não é 100% das aulas e por vezes a turma de surdos 

acaba por ser pobre, ter 2 surdos numa turma, entendes? mesmo 

tendo as aulas de expressões em conjunto com outra turma, que 

isso têm sempre, as expressões nunca são em turma de surdos, 

agrega-se nessa hora de expressões a uma turma de ouvintes… a 

educação física, evt, essas disciplinas assim… há sempre 
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necessidade é de ter o português, porque o português é 

constituído como uma língua, o português língua 2ª… para os 

alunos que têm língua gestual como 1ª língua, o português língua 

2ª é uma disciplina completamente diferente do português 

normal. portanto, forçosamente, nesta disciplina eles têm que ter 

à parte da turma nem que estejam integrados em turma de 

ouvintes. assim como o inglês porque os alunos que têm língua 

gestual como 1ª língua só têm a 1ª língua estrangeira no 7º ano de 

escolaridade não é no 5º…  

 

M - é tarde…  

 

MJ - mas tem que ser, porque isso já é considerado a 3ª língua.  

 

M - pois é… pois e assim torna-se… eu por acaso também 

concordo contigo em relação à exclusão/inclusão, no fundo, quer 

dizer, eles são excluídos… maior parte dos artigos que eu leio, eles 

são excluídos se forem integrados em turmas de ouvintes porque 

acabam por não conseguir acompanhar mas, realmente, nesse 

aspecto, serem só 2 alunos numa turma, quando são 

agrupamentos maiores que têm…  

 

MJ - mas, se os alunos de facto têm dificuldades muito grandes 

têm um currículo diferente e são alunos de CEI, portanto 

também não vão a essas disciplinas. o nosso agrupamento tem as 

chamadas áreas curriculares alternativas que são as ACAs que são 

uma oferta que a nossa escola tem para os alunos de currículo 

específico individual, portanto esses alunos não estão… só se for 

um aluno que de facto vai beneficiar na aula de história, na aula 

de geografia, mas, normalmente no português, na matemática 
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frequentam outras áreas alternativas porque de facto o currículo 

deles é mesmo específico  

 

M - com as turmas bilingues seguem o mesmo programa de 

ensino que para as… vamos agora falar se calhar só do básico…  

 

MJ - era o que eu te estava a dizer as turmas bilingues os alunos 

surdos têm um currículo diferente na disciplina de língua gestual 

porque é a 1ª língua deles e no português nas restantes disciplinas 

é igual aos outros alunos…  

 

M - mas isso é só a partir do 1º ano de escolaridade, não no pré-

escolar…  

 

MJ - no pré-escolar as orientações curriculares também são as 

mesmas mas temos é que adequar, imagina que a competência é 

saber as cores… se for um aluno em que a 1ª língua é a língua 

gestual e não consiga oralizar, o objectivo é “saber as cores em 

lgp”, se for um aluno que às vezes, na maior parte das vezes 

conseguem fazer as duas coisas em simultâneo, oralizar de alguma 

forma e então o objectivo é em língua gestual e oralmente… 

temos outros alunos surdos que gradualmente vão deixando a 

língua gestual, se os ganhos auditivos forem significativos, vão 

deixando a língua gestual e nós reforçamos imenso a oralidade… 

nós é cada caso… a intervenção é em função do perfil de cada 

aluno…  

 

M - e portanto, eles a partir do momento que entram nesta escola 

aprendem logo lgp, ou seja, a partir dos 3 anos…  
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MJ - os pais também são soberanos na decisão. claro que um 

aluno que não tenha língua gestual como primeira língua depois 

também não tem o mesmo tempo de apoio, isso é impossível, não 

é? mas por exemplo na intervenção dos bebés, que agora temos 

tido alguns meninos muito pequeninos e neste momento temos 

essa experiência, há um que a língua gestual temos que reforçar e 

reforçar… as duas vertentes, a língua gestual e a oralidade, porque 

ele não dá uma resposta muito rápida e muito eficaz oralmente e 

não vamos deixar que ele cresça e os meses vão passando sem uma 

forma de comunicar,  uma língua, mas temos outra menina, que 

tem a mesma idade e que a oralidade se sobrepõe, porque ela 

aprende, reproduz, tem mais ganhos auditivos, reproduz, 

portanto a língua gestual é um reforço numa ou noutra situação, 

porque nem ela sente a necessidade de a usar, porque consegue 

aprender a reproduzir. portanto é mesmo cada caso… é 

específico. e quando nós sentimos essa necessidade… porque 

normalmente os pais têm algumas reservas com a língua gestual 

por aquilo que ouvem falar, porque acham que os filhos depois 

nunca mais vão falar… e uma coisa não é condição da outra, muito 

pelo contrário, a nossa experiência diz-nos e isso está escrito que 

a língua gestual favorece a oralidade porque a área do cérebro que 

está a ser trabalhada é exactamente a mesma portanto…  

 

M - quais consideras… isto não sei se faz sentido agora já 

perguntar mas, quais consideras ser as principais diferenças na 

abordagem pedagógica com as crianças surdas?… já respondeste 

que é exactamente essa adaptação individual…  

 

MJ - a adaptação… porque a imagem, a palavra e o gesto quase 

sempre têm que estar em simultâneo, temos que lhe dar maior 

número de informação possível e visual, muita…  
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M - pois…eu tenho isso mais aqui à frente… e que pedagogia é 

que aplicam em sala de aula?  

 

MJ - em termos de métodos de aprendizagem? os professores vão 

adequando em função da resposta, se está a ser mais eficaz ou 

menos eficaz porque a toda a hora temos que mudar as coisas… eu 

tenho que me referir mais à pré não é? estás aqui a fazer qualquer 

coisa com uma criança e de repente tens programado só contar-

lhe a história com o suporte da língua gestual e de repente ele não 

percebeu uma coisa elementar e para ele perceber aquela situação 

tens que ir ao teu armário buscar qualquer coisa que tenhas lá… 

ou ainda há bocado surgiu, estávamos a trabalhar ´menino’ e 

‘menina’ e estávamos aqui quatro elementos femininos e uma 

boneca e um boneco, para lhe explicarmos o ‘menino’ só 

tínhamos o boneco então rapidamente se abriu a porta e se foi 

buscar um menino e uma menina, isto são imprevistos… temos 

que estar sempre a improvisar…  

 

M - exactamente… eu pergunto isto porque quando eu falei com 

a ana luísa, na escola do porto, na augusto leça, eles aplicam muito 

a metodologia de projecto ou seja…  

 

MJ - no pré escolar… a ana luísa está no pré escolar… sim… no 

pré escolar usa-se muito a pedagogia de projecto…  

 

M - que tipo de material usam no dia a dia para a interacção com 

as crianças?… já falámos… é o material que estiver disponível na 

sala e à mão e o que for mais rápido…  
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MJ - e que os faça conseguir compreender o contexto…  

 

M - que tipo de actividades é que tu notas que elas gostam mais 

de fazer no dia a dia?  

 

MJ - olha também depende muito das crianças, mas tudo o que 

seja muito prático é claro que eles gostam mais…  

 

M - é tal e qual como os ouvintes…  

 

MJ - é tal e qual como os ouvintes… tem que ser tudo muito 

visual…  

 

M - eu só pergunto exactamente para reforçar as coisas que eu 

sei, percebes? mas que têm que ficar registadas…  

 

M - é habitual contarem histórias?  

 

MJ - sim sim… as histórias normalmente são a base de exploração 

de vocabulário, é onde nos aparece tudo…  

 

M - exactamente… pronto… e as histórias são as histórias 

tradicionais portuguesas e outras que…?…  
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MJ - não… as histórias… às vezes não vamos tanto para as 

tradicionais…  

 

M - tradicionais portuguesas não… os contos… os contos 

tradicionais…  

 

MJ - os contos, muitas vezes não vamos tanto para os contos 

porque normalmente não há aqueles contos tradicionais com 

muita imagem. para ser o verdadeiro conto é quase sempre com 

texto, para ser completo… e depois há uma série de… também 

tenho ali dois ou três, com os três porquinhos, com imagens, isso 

tudo com imagens, que também já trabalhei com eles, o gato das 

botas e esse tipo de coisas assim… mas são muito mais reduzidos 

os textos do que aquele verdadeiro conto que tu até sabes de cor e 

que se conta de pais para filhos e de avós para netos… portanto, 

para usar esse tipo de histórias é mesmo o texto muito reduzido 

que é o que nos aparece nestes livros e também o fazemos. mas 

muitas vezes não chega só pegar no livro e contar a história, 

temos que depois fazer sei lá os personagens da história noutro… 

ainda agora posso-te mostrar, aquela casinha foi para a cabra 

cabrês, para eles conseguirem perceber a história na totalidade… 

aquela casa está muito semelhante ao livro que eu utilizei. fiz as 

personagens com um palitinho, tipo um fantochezinho e depois 

tentamos dramatizar a história. pomos o livro, comparamos com 

a dramatização, tentamos que sejam eles depois a reproduzir 

porque só o livro não chega muitas vezes porque estás a contar e 

normalmente os surdos dizem que “sim” que perceberam mas se 

perguntares eles não perceberam, tens mesmo que reforçar e 

reforçar e batalhar… às vezes para uma história simples acaba por 

se gastar, que não é perder, muito mais tempo porque tens que 

utilizar este tipo de estratégia…  
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M - sim, porque eles têm que reforçar o conhecimento, reforçar 

mesmo na aquisição de conceitos…  

 

MJ - para os três porquinhos, como é que tu lhes ensinas o que é 

palha? a maior parte deles, nem nunca nenhum pai lhe mostrou 

nem lhe falou… aparece-lhe a primeira vez. tijolo? tu dizes-lhe o 

gesto de tijolo, o que é isso? portanto, temos que ir buscar tudo… 

temos que ir buscar a palha, temos que ir buscar os pauzinhos, já 

cheguei a fazer as casinhas com barro, com tudo, a construir, a 

manipular…  

 

M - tridimensionalmente…  

 

MJ - tem que ser… e ir buscar outra vez os personagens e associar 

um personagem ao…  

 

M - ao contexto…  

 

MJ - tudo, tudo…. tem que ser tudo muito trabalhado assim.  

 

M - portanto, já me disseste que elas reproduzem habitualmente 

depois a história contada e eles tendem a fazer de que forma?  

 

MJ - com muita dificuldade… é muito, muito difícil, é muito 

difícil…  
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M - e com desenhos eles conseguem?  

 

MJ - também registam, fazem sempre registo, do fim de semana, 

das histórias que ouvem, pronto, também nos dá um bocado o 

feedback do que é que eles compreenderam ou não… mas isso é 

recorrente, fazemos normalmente isso sempre, o registo gráfico.  

 

M - isso é uma das componentes que eu queria desenvolver na 

aplicação, que já fiz na parte do protótipo, era eles, exactamente, 

a uma certa altura da história fazerem um desenho sobre a 

história para nós percebermos o que é que eles conseguiram…  

 

MJ - sim, isso eles estão habituados a fazer isso sempre.  

 

M - ok. esta parte de, pronto, como é que as crianças reagem às 

ilustrações dos livros se calhar é difícil tu responderes mas eles 

têm assim alguma afinidade ou sentem-se mais seduzidos por 

determinado tipo de desenho, consegues notar alguma diferença?  

 

MJ - eu acho que quando são muito abstractos eles não 

conseguem compreender tão bem…  

 

M - pois, isso qualquer criança nesta faixa etária…  
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MJ - sim, mas nos ouvintes não têm limitação da comunicação, 

não é? porque eles ouvem todos os dias e a toda a hora, se estão a 

ver televisão ouvem a mãe que falou na cozinha e o irmão que 

falou ao lado, este vocabulário está constantemente a entrar, 

enquanto que crianças surdas, quando a surdez é mais grave, é 

evidente, também temos crianças surdas que têm um nível de 

audição razoável mas aqueles que têm uma surdez mais profunda 

há determinadas palavras que só vêem quando nós lhes dizemos. 

nunca ninguém lhes disse aquela palavra, não é… ou determinados 

adjectivos que se usam, onde é que eles vêem estes adjectivos, só 

quando nós usamos, os pais não sabem fazer isto em língua 

gestual, percebes? portanto, o vocabulário acaba por ser muito 

mais reduzido quanto mais profunda é a surdez…  

 

M - claro…  

 

MJ - quando é que tu usas guloso, orgulhoso?… em meia dúzia de 

vezes num ano. o guloso usa-se muitas vezes e tenta-se usar para 

que eles vão absorvendo este tipo de vocabulário mas não é todos 

os dias e os ouvintes todos os dias ouvem que “aquele é 

orgulhoso” ou “que é mentiroso”, percebes? todos os dias eles 

ouvem estas palavras e estes só ouvem de vez em quando porque 

não é todos os dias que surge isto… é aí a maior dificuldade que eu 

vejo, porque senão eles evoluam muito mais, eu acho…  

 

M - então tu achas… esta pergunta nem está aqui mas como 

falaste disso agora… a adaptação do texto que eu estou a fazer 

para a aplicação tem que ter uma linguagem muito simples, 

porque a aplicação está desenvolvida com texto, com língua 

gestual e com som para poder ser acessível a todos os meninos… 

só aos cegos é que… sim, com o som… mas o texto tem que ser 
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escrito de uma determinada forma para ser mais acessível para 

eles, não é?  

 

MJ - mas o mais acessível é mais para aqueles que lêem… ah 

porque também esse texto está lido na íntegra, não é? porque 

muitas vezes nós temos determinadas histórias que tu estás a ler a 

história mas tens que ir alterando, tens que simplificar…  

 

M - claro, eu faço isso com o meu filho, não é… tenho que 

adaptar…  

 

MJ - é a mesma coisa. mas tu fazes com o teu filho se calhar 

porque ele é mais novo do que aquele texto é dirigido, não é? aqui 

não, aqui não…  

 

M - mas pronto, depois eu vou pedir a tua ajuda também 

quando… porque eu agora usei um texto já feito para fazer o 

protótipo, usei a… aqueles livrinhos da zero a oito, sabes uns 

quadrados, de uma editora zero a oito? que se vendem… olha já 

não sei se é no pingo doce se é no continente… no continente, 

acho que é no continente… e pronto, as historinhas são muito 

reduzidas e não têm assim um vocabulário muito complicado, 

então eu usei essa história no texto, tal e qual está para 

desenvolver o protótipo. mas agora vou reescrevê-lo, até pedi 

ajuda à minha irmã também e ela “ah, eu não tenho jeito nenhum 

para escrever” - diz ela…  

 

MJ - diz ela? ah, logo ela, que hei-de dizer eu…   
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M - eu disse-lhe “pronto, eu faço o texto e depois tu no fim vês!”. 

é mais fácil depois corrigir e depois também peço a tua ajuda. 

então vamos continuar aqui… pronto já falámos desta da 

reprodução… se é importante uma abordagem mais visual? já me 

disseste que sim, claro… completamente.  

 

MJ - completamente.  

 

M - eles também são mais sensíveis à imagem, não é? depois 

também acabam por… o mundo…  

 

MJ - sim, estão muito mais atentos do que qualquer outra 

criança, muitas vezes…  

 

M - e mesmo aos pormenores e tudo?  

 

MJ - sim…  

 

M - esta aqui… se eles costumam usar computador ou tablet em 

sala de aula ou se só o professor é que pode usar?  

 

MJ - não, nós tablet não temos… computador temos aquele e por 

vezes vou buscar o portátil mas é mais quando… se a atividade que 

eu estou a fazer ou se a criança com que eu estou a trabalhar eu 
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não conseguir ter uma resposta eficaz com outro tipo de material 

e se precisar de a motivar com o computador eu vou buscá-lo…  

 

M - portanto, tablet, estas crianças…  

 

MJ - porque o tempo parece muito mas o tempo passa num 

instante, o tempo é incrivelmente rápido…  

 

M - entretanto já está a acabar… mais um mês e tal, dois meses, 

não é?  

 

portanto, não sabes, na escola se eles têm facilidade em manipular 

estes dispositivos porque habitualmente não o usam…  

 

MJ - eu, semanalmente, fazem pelo menos uma vez por semana o 

nome a data no computador e pouco mais porque depois não 

consigo muitas vezes ter tempo para tudo o que se pretende…  

 

M - pois claro… consideras que o ipad ou qualquer tipo de tablet 

pode ser um instrumento útil para o ensino com estas crianças?  

 

MJ - em certos momentos eu acho que sim…  

 

M - portanto, essa é a tua perspectiva, as crianças vão dizer…  
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MJ - não a tempo inteiro, não a tempo inteiro, como é evidente, 

mas…  

 

M - nem nós adultos, não é? e achas que as crianças estariam 

receptivas?  

 

MJ - completamente! isso eu não tenho dúvida nenhuma.  

 

M - ok…portanto, aqui também esta é difícil de vermos. depois 

vimos mais à frente quando eu fizer o teste com eles porque 

pergunto se se nota alguma diferença entre o uso ou não do ipad 

ou do computador ou seja, se eles se concentram mais no 

dispositivo ou se acabam por se dispersar…  

 

MJ - concentram com certeza, concentram, muito… também se o 

que lá estiver for do interesse deles…  

 

M - claro, obviamente… se estiver desenhado especificamente 

para eles, não é? isso é o que eu estou a tentar fazer, é desenhar de 

raiz para eles e com os contributos deles.  

 

MJ - porque às vezes nós também sentimos que eles não têm 

muita motivação no que nós mostramos porque se calhar aquela 

actividade que nós pensámos para eles não era exactamente… 

outras vezes não têm interesse mas temos que fazer com que eles 

tenham, não podemos dar-lhes só aquilo que eles querem.  
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M - claro, exactamente, isso é como em qualquer coisa.   

 

pronto, agora já estou aqui a terminar, com certeza que me 

esqueci de muitas outras coisas mas depois vamos falando…  

 

MJ - vamos…  

 

M - tu achas que a ilustração pode ser um contributo para 

facilitar a aquisição de conceitos nas crianças surdas, ou seja, 

quanto mais visuais forem os materiais…?  

 

MJ - era o que eu te dizia há pouco, às vezes só a palavra seja em 

língua gestual… não nos chega para rigorosamente nada porque 

eles não conseguem perceber o conceito, temos que ir buscar algo 

palpável que os faça compreender…  

 

M - ok…  

 

MJ - nessa história que eu te falei do leão aparece uma juba de 

penas, aparece uma juba de lama, aparece uma juba de pau, eu tive 

que mostrar isso tudo, eu tive que ir buscar isso tudo… o que é 

isso de lama? eu faço aquele gesto assim… mesmo com a água, 

mesmo eles a verem, não apalparam nem mexeram, tem que ser 

tudo muito… as penas são macias, o que é isso macio? temos que 

ir sentir…  

 

M - pois é, é um conceito muito abstracto…  
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MJ - o pau, o pau, os paus… vamos buscar lá fora e temos aqui…  

 

M - pois e felizmente têm espaço para isso…  

 

MJ - é só sair e vamos buscar…  

 

M - um bocadinho de água e faz-se logo lama.  

 

M - então… claro que notas diferença após o contacto com 

determinada matéria física…?  

 

MJ - sim… até para o guloso, para o doce… mas com os ouvintes 

também se faz um bocado isso, com estes tem é que se reforçar 

muito mais só que se calhar com os outros todos os dias “ah, é tão 

docinho este açúcar”… “ah, este chocolate é tão bom!”… com eles 

não. é muitas vezes quando é connosco só e exclusivamente. 

então, hoje falamos em doce ou aparece numa história e eu tenho 

que recorrer ao meu armário que tem lá chocolate ou que tem lá 

não sei quê então vamos partilhar…a bolacha está grande, está 

partida, está metade… tem que estar sempre a recorrer a estas 

coisas todas… 

 


