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famı́lia) pela dedicação. Deste-nos grande parte da tua vida e ficarei eternamente grato
por nunca teres desistido do teu sonho, que um dia também passou a ser nosso.

Aos meus colegas por toda a alegria no trabalho. Um dia ouvi um professor a dizer
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mento apenas humano. Obrigado por estares à minha espera todos os dias ao fim de cada
dia de trabalho.

iv







Resumo

O isolamento social nos idosos tem vindo a tornar-se um sério problema que resulta
num aumento de diversos problemas fı́sicos e cognitivos que prejudicam a vida diária
da população idosa. Os serviços de rede social (SRS) têm o potencial de melhorar as
capacidades sociais nos idosos, aumentando o número de relações sociais que estes têm
com familiares e amigos. Contudo, os seniores ainda não se sentem confortáveis com
este tipo de tecnologias. Isto deve-se essencialmente a problemas fı́sicos e cognitivos
que prejudicam a forma como estes interagem com a tecnologia, ao baixo nı́vel de com-
petências tecnologias e à consequente resistência à adoção de novas tecnologias. Nesta
tese, argumenta-se que o uso da televisão (TV) pode melhorar a acessibilidade dos idosos
face ao uso de serviços como os SRS.

Para perceber a aceitação dos idosos face ao uso da TV como meio para levar os
idosos a adotar os SRS realizaram-se entrevistas semi-estruturadas e grupos de foco. Estes
foram bastante úteis no processo de desenho do protótipo Facebook assente em tecnologia
TV. Os resultados mostraram uma boa aceitação por parte dos participantes seniores em
usar um SRS em aplicações TV. Adicionalmente, os seniores mostraram interesse nos
conceitos de multimodalidade, adaptação e personalização.

Foi desenvolvido o You, me & TV, um protótipo Facebook baseado numa aplicação
TV com funcionalidades adicionais de partilha de conteúdos TV e partilha de fotografias
fı́sicas. Trata-se de um protótipo multimodal, pois, permite aos utilizadores interagirem
de várias formas com o sistema - comando da TV, voz e gestos.

As principais contribuições desta dissertação são o protótipo You, me & TV e uma
coleção de recomendações de desenho úteis para o desenvolvimento de aplicações sociais
para idosos e de interfaces TV acessı́veis a este grupo populacional. Estas foram validadas
através de testes longitudinais com utilizadores idosos. Os resultadores indicaram que os
participantes aceitaram o protótipo, tanto em termos de usabilidade como a nı́vel social,
onde melhoraram as suas interações sociais tanto a nı́vel “online” como presencial. Isto
foi particularmente visı́vel nos participantes que ainda não eram utilizadores de um SRS
como o Facebook.

Palavras-chave: Serviços de Redes Sociais; Idosos; Aplicações TV; Tecnologias
Assistivas; Desenho Participativo; Entrevistas semi-estruturadas; Testes longitudinais;
Multimodalidade; Adaptação e Personalização
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Abstract

Social isolation has become a daily problem for older adults. With it comes an aggra-
vation in their general health. Social Network Services like Facebook have the potential
to ameliorate the social connectivity of this segment of the population. However they are
still not fully adopted by them, whether because of age-related limitations or the lack of
appropriate technological skills. In this thesis I argue that the development of SNSs based
on technologies already used by older adults, like the Television can improve the ability
of older adults to use these systems. We report findings from a study composed of semi-
structured interviews and focus groups which aimed at the development of a TV-based
Facebook prototype. Results show good receptiveness from older adults to perform social
tasks on TV based applications, for interacting using alternative modalities like speech
and gestures and for the use of adaptation mechanisms. You, me & TV is a TV-based
multimodal Facebook prototype enhanced with TV shows’ sharing functionalities, a new
feature for sharing printed photos, and multiple interaction modalities – remote control,
voice and gestures. This prototype also includes adaptation and personalization concepts.
These mechanisms allow older adults having a better user experience with our TV-based
Facebook prototype. This prototype is not the single final product of this thesis. Main
contributions are You, me & TV prototype and a collection of recommendations regard-
ing the design of TV-based interfaces for this population validated through a longitudinal
study with older adults. Results indicate that participants accepted the prototype, rated it
highly in terms of usability, and that it improved their interaction with relatives, increas-
ing both online and offline interactions. This was particularly visible for participants that
were not Facebook users before the study. We also provide relevant conclusions about the
use of adaptation and personalization concepts, and the way they were received among
participants.

Keywords: Social Network System; Older adults; TV-based Applications; Assistive
Technologies; Participative Design; Semi-structered interviews; Longitudinal Tests;
Multimodality; Adaptive interfaces;
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3.1 Protótipos de baixa fidelidade do sistema You, me & TV. Nesta ima-
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Capı́tulo 1

Introdução

Ao longo deste capı́tulo serão apresentados os problemas que levaram à necessidade da
realização deste trabalho. Esta motivação leva à identificação de um conjunto de objetivos
que devem ser cumpridos ao longo do mesmo. O cumprimento dos objetivos resultará na
criação de um sistema de informação que será apresentado ao longo deste documento.

1.1 Motivação

Os idosos sofrem diariamente de um problema designado solidão. Eles passam grande
parte do seu tempo sozinhos nas suas casas o que contribui para o aumento do isola-
mento social. Consequentemente, este grupo populacional, ao ver degradadas as suas
competências sociais, começa a sofrer outros problemas de ordem fı́sica e psicológica,
aumentando o risco de mortalidade precoce na população idosa [4].

A tecnologia pode ter um papel bastante importante para melhorar a vida social dos
idosos [4]. Contudo, estes são bastante resistentes em adotar novas tecnologias, o que
dificulta a introdução de soluções inovadoras que melhorem a vida social dos idosos.
Adicionalmente, diversos problemas associados à idade limitam a forma como este grupo
de utilizadores interage com a tecnologia [31]. Os serviços de rede social (SRS) “online”
têm o potencial de melhorar a vida social dos idosos, permitindo que estes criem e parti-
lhem conteúdo entre outros utilizadores da mesma rede. A principal motivação que leva os
seniores a adotar serviços deste tipo é a capacidade que estes têm de os aproximarem dos
seus familiares e amigos, aumentando o número de interações “online” e “offline” entre
eles. O Facebook é o SRS mais popular existente no mercado [2]. Este serviço é o veı́culo
ideal para levar os utilizadores a melhorarem os seus ı́ndices sociais, na medida que, há
grande probabilidade de os familiares e amigos dos seniores já usarem este SRS. Contudo,
um número considerável de seniores ainda não consegue adotar este tipo de serviço e se
consegue fá-lo de maneira muito limitada. As principais limitações são complexidade de
desenho [13, 21, 26], questões de privacidade [13, 21, 22, 33], preconcepções sobre o uso
de serviços deste tipo [8, 13, 21, 26] e ainda incapacidade de usar ou aprender uma nova

1
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tecnologia que suporte serviços de rede social [31].
Para aumentar a possibilidade dos idosos usarem SRS, propõe-se o desenvolvimento

baseado numa tecnologia já usada pelos idosos como por exemplo a televisão (TV). A
televisão é a tecnologia mais usada por este grupo populacional [6]. Este facto pode
ser bastante importante para aproximar os utilizadores seniores da tecnologia. Para mi-
tigar problemas de utilização derivados de dificuldades fı́sicas e psicológicas associadas
à idade, defendo que a multimodalidade e os conceitos de adaptação e personalização
devem ter um papel crucial no desenho de serviços deste tipo. Por um lado a multi-
modalidade permite que utilizadores com dificuldades num determinado sentido (como
por exemplo o toque) utilizem outro sentido (como por exemplo a voz) para efetuarem
uma determinada ação dentro da aplicação. Adicionalmente, os conceitos de adaptação e
personalização permitem alterar a interface de forma automática (adaptação) ou manual
(personalização), com o objetivo desta se adaptar melhor às necessidades dos utilizadores,
melhorando assim a experiência de utilização dos mesmos.

1.2 Objetivos

Os objetivos identificados para este trabalho centram-se nas motivações e problemas iden-
tificados na secção anterior. Assim identificaram-se seis objetivos centrais:

1. Combate ao isolamento social na população idosa através de serviços de rede
social - o objetivo principal deste estudo passa por perceber se através do uso de
serviços de rede social é possı́vel melhorar a vida social dos idosos e consequente-
mente promover o combate ao isolamento social neste escalão etário;

2. Televisão como tecnologia acessı́vel a idosos - outro objetivo desta tese passa por
perceber se a televisão pode ou não tornar as novas tecnologias, como os serviços
de redes sociais, mais acessı́veis à população idosa;

3. Multimodalidade como tecnologia assistiva - estudar como a multimodalidade
pode ser essencial no desenvolvimento de tecnologia acessı́vel a idosos é outro dos
principais objetivos deste estudo. Para além de perceber esta relação é importante
perceber que modalidades os idosos preferem e para que contextos de utilização.
Trabalhos relacionados recomendam o uso de diferentes tecnologias e modalidades
como forma de resolver alguns problemas de acessibilidade [8, 15, 11];

4. Adaptação e Personalização - perceber se adaptação deve ser combinada com
personalização ou se apenas um destes deve ser utilizado é um dos objetivos deste
trabalho. Este é um objetivo muito importante pois ambos os princı́pios forne-
cem mecanismos bastante fortes para tornar uma aplicação acessı́vel. A adaptação
caracteriza-se como sendo um processo automático de alteração da interface de
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utilizador para que esta se adeque às necessidades e requisitos dos utilizadores.
Por sua vez, a personalização dá aos utilizadores a capacidade de alterarem essas
caracterı́sticas e serem estes a otimizarem a interface às suas necessidades. Um
exemplo prático para distinguir adaptação de personalização é a otimização do ta-
manho de um botão para que o utilizador consiga ver melhor esse elemento. A
adaptação através de processos automáticos e monitorização permanente da forma
de interação do utilizador percebe que este falha muitas vezes quando tenta pressi-
onar botão e procede ao aumento do tamanho do mesmo. A personalização apre-
senta num menu de configuração um conjunto de opções para o utilizador escolher
o tamanho do botão que prefere. É portanto um compromisso entre automatização
“versus” controlo;

5. Conteúdos televisivos inseridos no serviço de rede social - O ponto de partida
deste trabalho foi o facto de perceber que a população idosa possivelmente não
utilizava tanto redes sociais quanto os jovens, uma vez que estas recorrem a tec-
nologias como computadores, onde os idosos não se sentem muito confortáveis
[34, 19, 13]. No sentido contrário temos as televisões que são tidas como a tecnolo-
gia mais usada pela população idosa. Muitas vezes o último refúgio dos idosos para
enfrentar o problema da solidão é recorrerem à televisão e à visualização dos seus
conteúdos preferidos. Assim, torna-se uma motivação estudar como os conteúdos
televisivos visualizados pela população idosa podem ser o centro da rede social
“You, me & TV”;

6. Recolher recomendações de desenho para a população idosa - quem desenvolve
tecnologia a pensar nesta população tem de ter em atenção as suas necessidades,
requisitos e posição face ao uso de tecnologia. Assim, definiu-se que um dos obje-
tivos primários passaria pela criação de um conjunto de princı́pios de desenho que
satisfizessem as necessidades e requisitos dos idosos.

1.3 Contribuições

As principais contribuições desta tese são um estudo que apresenta indicadores relevantes
sobre como a TV pode ser usada para simplificar o acesso a SRS entre os utilizadores
idosos; um protótipo TV baseado no Facebook que aplica os indicadores apresentados
acima; um estudo longitudinal de aproximadamente dois meses onde os utilizadores usa-
ram o protótipo em contextos reais e onde foi possı́vel validar a importância real deste
protótipo no meio da população idosa. Ao longo da apresentação deste documento serão
descritas algumas recomendações de desenho para quem desenvolve aplicações TV a pen-
sar neste grupo populacional.

O primeiro estudo começou com a realização de entrevistas semi-estruturadas e de
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grupos de foco de forma a levar os utilizadores a participarem no desenho da futura inter-
face. Estas duas etapas tiveram como principal objetivo recolher recomendações de dese-
nho de interfaces TV para idosos num contexto de uma aplicação social e na elaboração
de um protótipo de média fidelidade que serviu de suporte à criação do protótipo final.

O protótipo You, me & TV encontra-se inteiramente ligado ao SRS Facebook per-
mitindo que os utilizadores idosos vejam todo o conteúdo que os seus familiares e ami-
gos partilham. Da mesma forma, os utilizadores seniores podem partilhar conteúdo que
será posteriormente disponibilizado na rede social Facebook. No que diz respeito aos
conteúdos a partilhar decidiu-se implementar duas funcionalidades inovadoras. A pri-
meira passa pela capacidade de partilhar conteúdo TV, onde os utilizadores idosos poderão
partilhar o que estão a ver a dado momento na TV. A segunda funcionalidade inovadora
passa pela capacidade dos idosos digitalizarem fotografias fı́sicas antigas e partilharem na
rede social Facebook para serem vistas pelos familiares e amigos dos utilizadores idosos.
A aplicação é multimodal fornecendo 3 formas de interação possı́veis: comando da TV,
voz e gestos. Também se implementaram os conceitos de adaptação e personalização no
sistema, sendo que os idosos terão a possibilidade de personalizar ou ver adaptados os fa-
miliares e amigos que aparecem em primeiro lugar e também as funcionalidades do menu
que aparecem no topo.

Para se perceber a aceitação dos idosos face ao protótipo criado, num ponto de vista
do impacto que este teve na vida dos participantes, foram conduzidos testes longitudi-
nais com 3 utilizadores seniores, onde o protótipo foi instalado na casa dos mesmos por
um perı́odo mı́nimo de três semanas para cada participante. O sistema registou todas as
interações que o utilizador teve com o mesmo. Adicionalmente, foram conduzidas sessões
adicionais que serviram para esclarecer os idosos sobre eventuais dúvidas que tivessem
e onde foram realizados questionários com o objetivo de medir o nı́vel de usabilidade da
aplicação e experiência de utilização que os participantes tiveram.

Como contribuições é importante ainda salientar a publicação de um artigo cientı́fico
na conferência INTERACT 2015 [9] onde se apresentam os resultados das entrevistas
semi-estruturadas e grupos de foco realizados e se descreve o protótipo resultante. Da
mesma forma, foi submetido em Março de 2015 um artigo cientı́fico para a conferência
ASSETS 2015 onde se apresentam os resultados dos testes longitudinais realizados com
utilizadores idosos. Ambas as contribuições refletidas nestes artigos serão apresentadas
nesta tese.

1.4 Estrutura do documento

Este documento foi estruturado em sete capı́tulos principais:

1. Capı́tulo 1 - Introdução - neste capı́tulo foram apresentados os pontos de partida
deste projeto, o que levou à necessidade de explorar o tema e de desenvolver algo
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baseado na pesquisa efetuada;

2. Capı́tulo 2 - Trabalho relacionado - onde serão apresentados trabalhos anteriores
relacionados com a temática deste projeto. Este irá focar-se na caracterização da
população ao nı́vel dos problemas sensoriais como a visão e a audição, problemas
motores, cognitivos e problemas sociais. Será também feito um levantamento sobre
o que os artigos dizem ser a postura dos idosos face à tecnologia. Aqui tentar-se-á
perceber o que os leva a não aceitar a tecnologia da mesma forma que as restan-
tes populações. Serão igualmente apresentados alguns estudos sobre aplicações de
redes sociais para idosos, aplicações TV multimodais e ainda estudos realizados
sobre os conceitos de adaptação e personalização junto da população idosa. Por
fim, serão levantados algumas recomendações de desenho identificados nos artigos
abordados neste capı́tulo;

3. Capı́tulo 3 - Metodologia - neste capı́tulo será apresentada de forma detalhada a
motivação deste estudo, as questões de investigação resultantes dessa motivação e
ainda o procedimento seguido para ver respondidas essas questões;

4. Capı́tulo 4 - Resultado da análise de requisitos - onde serão apresentados os
resultados obtidos durante as entrevistas semi-estruturadas e nos grupos de foco.
Neste capı́tulo também serão apresentados os artefactos resultantes destes resulta-
dos: recomendações de desenho e protótipo de média fidelidade;

5. Capı́tulo 5 - Protótipo You, me & TV - onde será apresentado todo o protótipo
de alto nı́vel desde as funcionalidades principais aos módulos de multimodalidade
e adaptação e personalização;

6. Capı́tulo 6 - Resultados da validação - neste capı́tulo serão apresentados os resul-
tados obtidos durante os testes longitudinais efetuado com utilizadores idosos;

7. Capı́tulo 7 - Conclusão - nesta última secção serão discutidas as conclusões reti-
radas durante a análise de requisitos, desenho do protótipo e validação do mesmo.
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Trabalho relacionado

Ao longo desta secção será elaborado um resumo do estado da arte relacionado com tec-
nologias assistivas para idosos que visam combater o isolamento social frequente neste
escalão etário. Resolveu-se dividir o estado da arte em diferentes subsecções associadas
a diferentes temas necessários para desenvolver tecnologias assistivas para idosos. Inici-
almente, será feito um resumo sobre metodologias usadas para elaboração de análise de
requisitos junto da população idosa. De seguida, será caracterizada esta população tanto
de um ponto vista cognitivo, fı́sico, social e sobre a postura dos idosos face à adopção de
novas tecnologias. Posteriormente, serão indicados diversos trabalhos onde se apresenta-
ram aplicações sociais acessı́veis a idosos. Serão igualmente descritos alguns trabalhos
relacionados com aplicações TV multimodais que visam melhorar a aceitação dos senio-
res face ao uso de tecnologias. Por fim será feita uma reflexão sobre alguns estudos onde
foram utilizados os conceitos de adaptação e personalização em contextos de aplicações
para idosos.

2.1 Metodologias para desenho centrado no utilizador

O desenho centrado no utilizador (DCU) refere-se ao processo de desenvolvimento de um
sistema que satisfaz as necessidades de um determinado conjunto de utilizadores [32].
Newell et al propuseram uma extensão a este modelo na tentativa de satisfazer os requisi-
tos dos utilizadores com necessidades especiais. Algumas das distinções propostas pelos
autores face ao primeiro modelo procuram que o desenvolvimento tenha mais atenção a
questões de acessibilidade como as interfaces adaptativas e personalizáveis [32].

2.1.1 Recolha de dados para caracterização dos utilizadores

Perceber o perfil dos utilizadores que vão usar uma determinada aplicação é essencial para
que estes possam ter uma boa experiência de utilização. O desenho centrado no utilizador
(DCU) permite colocar quem utiliza a aplicação no centro do processo de desenho [32].

7
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Na primeira fase deste processo o objetivo passa por recolher dados sobre os utili-
zadores primários que vão utilizar o sistema de informação. Para que este objetivo seja
atingido existem uma série de estudos e técnicas que produzem tipos de informação dife-
rentes e com diversos nı́veis de precisão e de quantidade de informação.

De forma genérica as pesquisas para obtenção de dados sobre grupos populacionais
podem ser agrupados como qualitativas ou quantitativas.

Como principais tipos de pesquisas qualitativas temos estudos etnográficos em que
são realizados estudos através de observação direta do ambiente a estudar [21], grupos
de foco onde diversas pessoas se sentam a falar sobre um determinado tema e entrevistas
[14].

A técnica mais utilizada para realização de pesquisas quantitativas foca-se na realização
de questionários [14]. Epidemiologia, métricas ADL / IADL, questionários de saúde são
estudos tı́picos onde se recolhem grandes quantidades de dados quantitativos.

Epidemiologia é a ciência que estuda os padrões de ocorrência de doenças em populações
humanas. Estuda igualmente os fatores que podem estar na origem dessas mesmas doenças,
propondo medidas especı́ficas de prevenção ou controlo, bem como indicadores que sir-
vam de suporte ao planeamento e avaliação de saúde [35]. Estes são essencialmente utili-
zados para caracterizar fı́sica e psicologicamente um determinado perfil de uma população.

As métricas ADL (“Activities of daily living”) e IADL’s (“Instrumental activities of
daily living”) são métricas relacionadas com atividades do quotidiano. As primeiras
relacionam-se com atividades básicas do dia-a-dia, nomeadamente caminhar, tomar ba-
nho, vestir ou lavar os dentes. As métricas IADL estão associadas a atividades que permi-
tem um estilo de vida independente. Atividades IADL podem ser cozinhar, conduzir, usar
o computador ou ir às compras. Os testes são efetuados através de um questionário que
interroga os inquiridos sobre as dificuldades em realizarem determinadas tarefas [15, 40].

“Short-Form 36 Health Survey” (SF-36) é um método constituı́do por um questionário
com 36 perguntas de oito domı́nios diferentes, nomeadamente, função fı́sica, desempenho
fı́sico, dor, saúde em geral, vitalidade, função social, desempenho emocional e saúde
mental. Para cada uma destas dimensões é atribuı́da uma pontuação de 0 a 100. Quanto
mais elevada a pontuação melhor é o indicador de saúde. O objetivo deste teste é avaliar
a qualidade de vida dos participantes [15];

Todos os métodos de recolha de dados apresentados acima são fundamentais no pro-
cesso de caracterização de um determinado grupo populacional. Assim, de forma a ser
possı́vel ter uma boa caracterização da população idosa devem ser utilizados alguns des-
tes métodos. As diferentes técnicas produzem resultados diferentes, logo, é importante
definir-se um plano para realização de análise de requisitos que se adeque aos objetivos
traçados com o projeto.
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2.2 Caracterização da população idosa

Apesar dos idosos se apresentarem como uma população tendencialmente heterogénea, é
determinante categorizar problemas tı́picos desta população. Esta caracterização, princi-
palmente quando considerando a população idosa, é determinante ser tida em consideração
no desenho de uma aplicação onde estes utilizadores sejam tidos como primários. Isto
permite que a tecnologia seja mais acessı́vel a um maior grupo da população idosa [32].
Aproximadamente 80% da população idosa acima dos 65 anos apresenta pelo menos um
problema de saúde. Tipicamente é diagnosticado a cada pessoa idosa mais que um pro-
blema de saúde [32].

2.2.1 Problemas sensoriais

Problemas visuais

Os problemas visuais estão fortemente associados à idade. Normalmente, a partir dos
30 ou 40 anos começam a notar-se as primeiras alterações de ordem visual [39] onde se
começam a notar alguns sintomas caracterı́sticos da degradação da perceção de ordem
visual. Por exemplo, algumas pessoas começam a sentir a necessidade de virar a sua
cabeça para conseguir ver algo mais à direita ou à esquerda. Outros problemas visuais
associados à idade são a degradação dos músculos oculares e a necessidade de focar
objetos a curtas distâncias.

Problemas mais sérios como o glaucoma e cataratas também são bastante frequentes
na população idosa. As cataratas caracterizam-se como sendo uma doença que leva à
diminuição da transparência do cristalino [24]. O glaucoma leva ao progressivo aumento
da tensão ocular, levando à diminuição da visão[24]. Aproximadamente 7 a 8% desta
população enfrenta diariamente estes problemas que levam a que os idosos sejam mais
propensos à necessidade de recorrer a óculos como auxı́lio visual[39].

Os idosos com problemas visuais podem evitar o contacto social e atividades que
envolvam interagir com outras pessoas, levando-as a isolar-se socialmente[39].

Tipicamente a população idosa tem mais facilidade em ver as cores vermelhas, ama-
relas e laranjas do que as cores verde e azul. Assim, desenvolver aplicações com cores
mais quentes será mais vantajoso face a outras cores[39].

Problemas auditivos

Dalton D. et al [15] usaram métricas ADL, IADL, questionários SF-36 bem como outros
métodos epidemiológicos para avaliar o impacto da perda auditiva na qualidade de vida
dos idosos. Os estudos epidemiológicos concluı́ram que num universo de 2800 partici-
pantes com idades compreendidas entre os 53 e 97 anos, 51% têm deficiências auditivas.
Desses 51%, 27% apresenta perda auditiva média e 23% apresenta perda auditiva grave
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[15]. Estes estudos concluı́ram ainda que associados à perda auditiva podem estar diver-
sos fatores, nomeadamente, a idade, nı́veis educativos mais baixos e problemas de saúde
crónicos. Os problemas de comunicação entre idosos estão igualmente associados a per-
das auditivas mais graves. Tipicamente quando um idoso apresenta dificuldades auditivas
tende a reportar dificuldades em realizar diversas atividades ADL e IADL.

2.2.2 Problemas motores

O tremor essencial é considerada uma das doenças neurológicas mais prevalecentes nos
idosos. Louis et al [30] realizaram diversos estudos epidemiológicos para estimar a pre-
valência desta doença e ainda tendências para ocorrência da mesma. Estes estudos con-
cluı́ram que diversos fatores estão associados ao tremor essencial. A idade influencia o de-
senvolvimento da doença, onde os idosos são a população mais afetada. Da mesma forma
é possı́vel associar o aparecimento de doenças neuro-degenerativas, como o Alzheimer
e o Parkison, com o desenvolvimento do tremor essencial. Outros fatores que influen-
ciam o desenvolvimento da doença são aspetos culturais ou ambientais onde populações
de diferentes paı́ses e culturas apresentam nı́veis de tremor diferentes. O género também
pode ser um fator associado ao desenvolvimento da doença, contudo, este facto pode es-
tar associado ao facto das doenças de Alzheimer e Parkinson prevalecerem na população
masculina [30].

2.2.3 Problemas cognitivos

Os conceitos de inteligência cristalizada e fluida são de extrema importância quando se
categoriza os nı́veis cognitivos de um idoso. Inteligência cristalizada está associada ao
conhecimento e experiências de vida. É portanto uma forma de inteligência que se de-
senvolve até à idade sénior. Contudo, a partir da faixa etária dos 80 anos este tipo de
inteligência pode diminuir muito gradualmente. Por sua vez, a inteligência fluida está
associada a nı́veis cognitivos como a concentração e o raciocı́nio. Estes nı́veis diminuem
com o avanço da idade. Assim, pessoas com idades mais avançadas apresentam nı́veis
cognitivos mais debilitados, que os afetam nas suas tarefas diárias [15, 32]. Este facto
contribui para que quando um idoso usa uma tecnologia é esperado que este demore mais
tempo que um jovem a executar uma determinada tarefa [32].

A demência caracteriza-se como um conjunto de sintomas frequentes em determina-
das doenças de cariz cognitivo que levam a problemas funcionais de uma pessoa. Alguns
destes sintomas associados à demência são a perda de memória, diminuição do quociente
de inteligência (QI) e maiores dificuldades de raciocı́nio [32, 37]. Apesar da percentagem
de pessoas com demência ser relativamente baixa na população com 60 anos (apenas 1%),
este número duplica a cada cinco anos levando a uma percentagem de 16% em pessoas
com 80 anos. Estes números são ainda mais drásticos se analisarmos a população idosa
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com demência afetada especificamente pela doença de Alzheimer. Sessenta por cento dos
idosos com demência (que correspondem a 16% da população idosa acima dos 80 anos)
também têm Alzheimer [32].

2.2.4 Problemas sociais

Muitos dos problemas sensoriais e cognitivos podem levar a problemas de ordem social.
A demência pode levar ao isolamento social, na medida em que a memória episódica,
memória que se refere a eventos vividos pela pessoa é deteriorada. Isto faz com que
interações sociais onde este tipo de memória é usada sejam tipicamente recusadas pe-
las pessoas com demência. Surgem assim problemas ao nı́vel da comunicação [32]. As
relações ou interações sociais tendem a ser simétricas, ou seja, a interação é equitativa-
mente recı́proca. Manter este tipo de relações é de extrema importância, na medida em
que as pessoas esperam receber tanto quanto dão. Contudo, esta simetria não se verifica
nas interações em que os idosos participam. Eles muitas vezes são os agentes mais ativos
na interação, no sentido em que dão mais do que recebem, nomeadamente por parte dos
seus familiares. Assim, estudos realizados indicam que tecnologia que procure mitigar o
problema do isolamento social nos idosos deve tentar tornar as relações sociais dos idosos
mais recı́procas[12].

2.3 Redes sociais para idosos

A tecnologia pode ter um papel determinante para diminuir a solidão e consequentemente
mitigar o problema do isolamento social na população idosa. Os serviços de rede social
(SRS) têm um papel determinante no combate deste problema [3, 26, 4, 32]. Existem
duas opções quando se desenvolve SRS que procurem combater o isolamento social na
população idosa. A primeira opção passa por desenvolver um SRS totalmente desenhado
a pensar única e exclusivamente na população idosa. Dois casos reais desta vertente são
os SRS iYomu e Saga one. Ambos tiveram muito pouco tempo no mercado, tendo sido
descontinuados um ano após terem sido lançados [21]. A segunda vertente considera que
os SRS devem ser desenhados de forma a incluir as necessidades da população idosa.
Diversos estudos mostraram que a primeira opção exclui a famı́lia dos idosos e possivel-
mente alguns amigos próximos. Isto torna-se um problema, na medida em que estes dois
grupos são o grande motivo para os idosos adotarem um serviço de rede social [21, 22].
Adicionalmente, estudos recentes têm procurado desenvolver soluções baseadas em SRS
já existentes, como é o caso do Facebook. Esta opção trata-se de uma extensão da se-
gunda vertente, no sentido em que cria um sistema totalmente adaptado às necessidades
dos idosos sem necessitar que os seus familiares e amigos próximos tenham de adotar um
novo serviço de rede social.
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O Tlatoque [12] trata-se de um SRS que recolhe informação do Facebook para apre-
sentar aos idosos fotografias e atualizações de estados das suas famı́lias. O modo de
apresentação dessa informação era efetuado através de sistemas “multitouch” podendo
estes serem uma moldura digital ou um computador com ecrã interativo. Outro fator
diferenciador neste SRS trata-se do sistema ser um aSNS (“Ambient Social Network Sys-
tem”), isto é, um SRS com vários dispositivos auxiliares de “feedback” externos ao sis-
tema. Isto permitiu, por exemplo que os familiares soubessem se o idoso estava em casa,
através de uma taça que reconhecia objetos como as chaves de casa do idoso. O sis-
tema também continha um “Exergame”, ou seja, um jogo que estimula a realização do
exercı́cio fı́sico. Neste caso procurava estimular o trabalho dos membros superiores. Esta
abordagem é bastante positiva, pois para além de ter a capacidade de tornar os idosos
mais ativos, também estimulou a marcação de encontros entre netos e avós para jogarem
o jogo em conjunto melhorando os ı́ndices sociais dos utilizadores. Este sistema teve um
êxito bastante grande, pois permitiu aumentar o número de interações sociais tanto “on-
line” como “offline”, entre os membros da famı́lias. Em muitas ocasiões estas interações
eram realizadas para contar histórias baseadas em fotografias que eram colocadas no SRS.
Quando os testes aos sistema acabaram, tanto os idosos como os seus familiares ficaram
algo tristes por terem de deixar de usar o sistema.

Gomes G. et al [22] desenvolveram um protótipo para tablets para partilha e visualização
de conteúdo do Facebook. Esta aplicação foi desenvolvida de acordo com as necessida-
des e requisitos dos idosos. Neste estudo procedeu-se a testes de usabilidade com idosos
de forma a comparar o protótipo com a interface do Facebook nativa para Android. O
protótipo desenvolvido foi mais aceite pelos utilizadores, na medida em que este era fo-
cado na famı́lia e nos amigos, onde os conteúdos destes eram visualizados num grafo.
O facto de estes conteúdos poderem ser filtrados por grupos (famı́lia, amigos, conteúdos
próprios) foi mais um motivo para ter aumentado a experiência de utilização dos ido-
sos. Os idosos ainda apontaram que factores como a facilidade em usar e questões de
privacidade eram factores que os levaram a escolher o protótipo para tablets.

Norval et al [33] também exploraram como os SRS podem ser mais acessı́veis para
idosos. Os autores apresentaram uma comparação entre a aplicação Facebook e uma
aplicação com menos funcionalidades e desenhada com base em recomendações recolhi-
das para o desenvolvimento de interfaces para idosos. Os resultados deste estudo com-
provaram que a segunda aproximação permitia aos idosos ter uma melhor experiência de
utilização. Este estudo concluiu ainda que os idosos esforçavam-se menos a desempenhar
acções na aplicação desenvolvida no que na aplicação do Facebook. Isto levava a que o
tempo de execução das tarefas fosse mais reduzido na abordagem sugerida.

Garattini C. et al [19] desenvolveram um sistema interativo “multitouch” que permitia
aos idosos comunicarem com familiares, amigos e até mesmo outros desconhecidos que
também usavam o sistema. Os modos de comunicação utilizados iam desde comunicação
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por voz, mensagens ou salas de “chat”. O sistema tinha um RSS feed sobre vários temas
e cada um desses temas tinha associada uma sala de “chat” para que os utilizadores do
sistema o pudessem debater. Após um perı́odo de experimentação por vários utilizadores
e respetivas famı́lias (utilizadores primários e secundários, respetivamente) conseguiram-
se tirar algumas conclusões. A mais interessante foi perceber que pessoas socialmente
isoladas tinham mais tendência em criar novas relações sociais através da aplicação.

O protótipo apresentado nesta tese segue as recomendações sugeridas nos estudos
acima mencionados que permitiram aos idosos adotar as soluções apresentadas nesses es-
tudos. Adicionalmente foi incluı́do um novo conceito que permite aos idosos partilharem
no SRS, o que estão a ver na TV num determinado instante. Nenhum dos estudos acima
mencionados explorou este cenário de utilização.

2.4 Aplicações TV multimodais para idosos

Os idosos passam grande parte do seu tempo em frente à TV. Este facto pode levá-los a
adotarem uma nova tecnologia baseada numa aplicação TV [6, 26]. Contudo, é crucial
reconhecer que quando os idosos interagem com SmartTVs enfrentam dificuldades rela-
cionados com problemas associados à idade [29], complexidade dos guias electrónicos
TV [18] ou o reduzido número de interfaces TV acessı́veis [11]. Nos últimos anos fo-
ram realizados diversos estudos que procuraram avaliar o potencial da TV para diminuir
a distância entre os idosos e a tecnologia.

Karahasanovic et al [26] mostraram que a TV com funcionalidades adicionais pode
ser uma solução válida para os idosos criarem e partilharem conteúdo, uma vez que, “leva
menos tempo a ligar e porque é muito mais simples de usar”.

O sistema PhotoStroller [20] é uma aplicação que recolhe fotografias do SRS Flickr e
apresenta-as num formato slideshow através de uma aplicação IOS. O sistema era muito
semelhante a uma televisão e o seu controlo era efetuado também de forma semelhante a
esta tecnologia, isto é, através de um controlo remoto. Isto levou a uma melhor aceitação
ao sistema pois este era semelhante a uma tecnologia em que os utilizadores idosos se
sentiam confortáveis. Na avaliação efetuada verificou-se que os seniores utilizavam o
sistema para comentar experiências em torno das fotografias apresentadas. Com este
estudo concluiu-se que o sistema proporcionava a marcação de eventos sociais “offline”
onde se comentavam acontecimentos passados que eram lembrados através das fotografias
apresentadas pelo PhotoStroller.

O projeto GUIDE [11, 10] teve dois objetivos fulcrais. Por um lado procurava ser um
“middleware” de aplicações multimodais adaptativas e por outro lado pretendia facilitar
o esforço dos programadores no desenvolvimento deste tipo de aplicações. Os estudos
realizados através da “framework” permitiram desenvolver um conjunto vasto de “guide-
lines” com recomendações para a criação de aplicações multimodais e adaptativas para
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a TV. A “framework” GUIDE propôs que a multimodalidade pode ser o caminho para a
mitigação do problema da acessibilidade. Isto acontece uma vez que propondo diferentes
alternativas para que um utilizador aceda a um determinado conteúdo é menos provável
que este não tenha as competências necessárias para aceder ao mesmo [10]. Apesar do
utilizador estar menos dependente do comando remoto, esta deve ser considerada a tecno-
logia de “input” primária, pois é com esta que os utilizadores estão habituados a interagir
com a televisão e como já vimos antes, a população idosa é particularmente resistente
à mudança. Desta forma, o comando TV só deve ser relegado para segundo plano caso
o utilizador o indique alterando as preferências de utilizador ou se o sistema souber que
não pode fazer uso do mesmo [10]. Apesar dos enormes benefı́cios da multimodalidade é
importante garantir que as aplicações não impõem uma destas modalidades ao utilizador
e que este tem sempre o controlo sobre que modalidade usar em determinado contexto.
Isto quer dizer que as modalidades devem estar facilmente acessı́veis para quando e só
quando os utilizadores as quiserem usar [10].

Bobeth et al [7] compararam o uso do tablet, dos gestos e do comando TV por parte da
população em geral (jovens e idosos) num contexto TV. Os autores desenvolveram duas
aplicações: uma de diário nutricional e outra de navegação de fotografias e concluı́ram
que o uso de tablets para interagir com a TV foi bastante aceite tanto pelos participantes
idosos como pelos participantes jovens. Os gestos também foram bastante aceites mas
num número menos variado de contextos. O comando da TV era especialmente apreciado
em casos de uso lineares, isto é, em tarefas com um baixo número de passos de execução
(tipicamente um passo). Um exemplo de uma tarefa linear pode ser a funcionalidade de
“zapping”. Um ponto importante relacionado com o desenho destes comandos TV é a
necessidade destes apresentarem poucos botões ao utilizador. Botões de navegação (setas
direccionais) e botões de confirmação e cancelamento devem ser tidos como os de maior
importância.

Todos os estudos anteriores mostraram que fornecer formas alternativas para os ido-
sos interagirem com a TV pode ser uma solução que leve este grupo etário a aceder mais
facilmente a novas tecnologias, como por exemplos os SRS. Serviços como o Facebook
assentes numa aplicação multimodal TV podiam ajudar os idosos a estarem mais facil-
mente em contacto com o Mundo. O You, me & TV é uma aplicação TV multimodal
que se baseia nos estudos acima citados, oferecendo aos idosos a capacidade de intera-
girem com o sistema através de gestos, voz e como modalidade primária o comando da
televisão. Estas modalidades podem ser utilizadas na realização de tarefas sociais como
visualização e partilha de publicações com os seus familiares. Adicionalmente, este sis-
tema explora um novo contexto de utilização que permite aos idosos partilharem com os
seus familiares e amigos próximos o que estão a ver na TV num determinado instante.
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2.5 Adaptação e personalização em aplicações acessı́veis
a idosos

A personalização oferece mecanismos para que os utilizadores possam configurar deter-
minadas caracterı́sticas de uma aplicação, como por exemplo o tamanho da letra ou o
volume. Por outro lado, o conceito de adaptação fornece mecanismos automáticos para
alteração dessas mesmas caracterı́sticas da interface. Ambos os conceitos podem levar a
uma melhor experiência de utilização.

Elderis [17] e OBS Nexus TV [27] são dois projectos baseados em “Set Top Boxes”
com ligação à internet para disponibilização de serviços de entretenimento, educação,
comunicação vı́deo e partilha de conteúdos para os idosos. Ambos os projetos oferecem
mecanismos de interação por voz e através do comando da televisão e oferecem mecanis-
mos básicos de adaptação em termos de alteração dos esquemas de cores das interfaces
e do ajuste do tamanho da fonte das mesmas. O grande problema de ambos os projectos
encontra-se ao nı́vel da eficiência do processo de adaptação. Enquanto que o primeiro
não permite integrar novos componentes UI, no segundo o processo de adaptação exige
alguma ação do utilizador o que leva a que o processo se assemelhe com o mecanismo de
personalização.

MyUI [36] adapta as suas interfaces de utilizador através de padrões empı́ricos e
com base em caracterı́sticas do contexto. Contudo, a adaptação era efectuada através de
modificações da interface de utilizador que normalmente era rejeitada pelos programado-
res de interfaces TV. Este facto tornou difı́cil a integração desta framework em contextos
reais.

O projecto GUIDE [8] implementou ambos os conceitos de adaptação e personalização
inseridos num ambiente TV e acessı́vel para idosos. O conceito de personalização foi rea-
lizado com base num ecrã de configuração inicial do sistema que recolhia as preferências
dos utilizadores e fornecia tutoriais sobre as diversas modalidades. A adaptação foi im-
plementada com base em recolha de dados durante a utilização da aplicação por parte
dos utilizadores idosos e permitia modificar automaticamente a interface, baseado nos
respectivos perfis de utilizador. Esta modificação era efectuada em três nı́veis: redimen-
sionamento dos componentes da interface, ajuste da posição dos elementos e alteração de
cores e também de componentes de interface.

O You, me & TV teve em consideração a importância dada a ambos os conceitos por
parte dos anteriores estudos sobre adaptação e personalização no contexto de aplicações
para idosos. Desta forma, implementou-se e testou-se ambos os conceitos em contextos
reais de utilização e por um perı́odo alargado de tempo. Nenhum dos estudos acima
mencionados realizou uma avaliação deste tipo.
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2.6 Recomendações de desenho

Os estudos acima mencionados apresentam diversas recomendações de desenho úteis para
quem desenvolve aplicações acessı́veis a idosos. Estas recomendações serão resumidas
nas subsecções abaixo e serão divididas em cinco categorias diferentes: recomendações
derivadas das competências cognitivas dos idosos; recomendações tendo em consideração
o desenvolvimento social da população sénior; recomendações de desenho de interfaces
TV; recomendações de desenho sobre multimodalidades; recomendações de desenho so-
bre adaptação e personalização.

2.6.1 Recomendações de desenho derivadas das competências cogni-
tivas dos idosos

• Índices cognitivos mais baixos - Considerar uma funcionalidade de cada vez. Li-
dar com funcionalidades em paralelo pode levar a erros e a uma respetiva má ex-
periência de utilização [32]. Para além disso os utilizadores devem sentir-se ao
controlo quando usam a aplicação [26];

• Problemas cognitivos levam a limitações ao nı́vel da memória - As interfaces
devem ser pensadas com o intuito de evitar o desperdı́cio da memória por parte dos
utilizadores. O modo como a informação é disposta pode influenciar a forma como
os utilizadores utilizam a memória [32];

• Utilizadores idosos estão mais propensos ao erro - É importante que o sistema
saiba lidar com os erros e corrija os mesmos ou então dê informação ao utilizador
para solucionar o mesmo erro [32, 26];

• Problemas cognitivos podem levar a diminuição do vocabulário - Interfaces
apresentadas aos utilizadores devem ser claras [32];

• A demência aumenta drasticamente na idade adulta - Software centrado em
idosos deve incentivar o uso da reminiscência, especialmente para idosos que so-
frem de demência. Apesar da memória de curta duração ser afetada, a memória
de longa duração encontra-se parcialmente intacta. Um sistema que incentiva a re-
miniscência deve conter imagens, vı́deos, áudio e elementos de texto que estejam
associados ao passado do utilizador [32];

• Utilizadores idosos enfrentam um série de problemas de cariz sensorial e mo-
tor, desde problemas visuais e auditivos a tremores - Interfaces multimodais uti-
lizam diferentes tecnologias de forma a reconhecerem e interpretarem diferentes
modalidades humanas. O desenvolvimento de aplicações multimodais é benéfico
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ao nı́vel da usabilidade, acessibilidade, flexibilidade e robustez. Assim, os utili-
zadores em geral preferem o uso de aplicações multimodais em detrimento das
unimodais;

• Foco na usabilidade - Questões de usabilidade devem ser o foco de quem desenha
aplicações para este grupo social[26, 21, 12];

• Fornecer sempre feedback ao utilizador - Isto é essencial para os utilizadores não
se sentirem perdidos dentro do sistema. Por exemplo na utilização da modalidade
de gestos é essencial fornecer sempre feedback para onde o utilizador está a apontar
[8];

• Pedir sempre mensagens de confirmação - O utilizador deve sempre confirmar
determinada ação. Este aspeto evita erros e impede que o utilizador se sinta perdido
por o sistema fazer algo que ele não estava à espera[8];

2.6.2 Recomendações de desenho sobre desenvolvimento das com-
petências sociais

• SRS centrado na famı́lia - Os idosos podem ser levados a usar um SRS se sen-
tirem que este será benéfico no que diz respeito à proximidade destes com as suas
famı́lias e amigos [22, 21]. O facto de os idosos darem maior importância a fami-
liares e amigos próximos deve-se essencialmente ao tamanho da rede social destes,
que tende em ser muito pequena e a restringir-se a familiares e também a amigos
que tinham na sua vida ativa [21]. Funcionalidades como “amigos de amigos” e
conhecer novas pessoas devem ser relegadas para segundo plano, pois, esse não é o
motivo que leva os idosos a adotar um serviço de rede social [22];

• Rede social “online” deve fomentar encontros “offline” - Da mesma forma que
essa rede social deve facilitar o contacto “online” dentro da plataforma, ela também
deve fomentar encontros “offline” entre os idosos e os seus familiares e/ou amigos.
Isto pode ser realizado através de funcionalidades como marcação de eventos fa-
miliares, eventos entre amigos, etc [22, 12]. Este ponto deve ser muito valorizado,
na medida em que a partilha de informação, sentimentos, experiências de vida que
os idosos partilham com os seus familiares e amigos são ótimas influências para a
saúde fı́sica e psicológica dos mesmos [21].

• Evitar redes sociais desenhadas exclusivamente para idosos - Isto excluiria à
partida os familiares, nomeadamente, os netos desses idosos que têm indubitavel-
mente necessidades de desenho diferentes dos idosos. Assim, uma rede social de-
senhada exclusivamente para idosos iria contradizer o ponto acima que diz que a
rede social deve ser focada na famı́lia e nos amigos dos idosos [21, 33];
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• Questões de privacidade são essenciais - Este ponto é considerado pelos seniores
como um ponto muito importante na interação destes com as redes sociais. Exis-
tem dois tipos de privacidade identificados pelos idosos. O primeiro refere que os
seus conteúdos sejam apenas vistos por quem conhecem. O uso de grupos pode
proporcionar este sentimento, na medida em que um utilizador idoso pode querer
partilhar um determinado conteúdo só com os seus familiares. A segunda questão
de privacidade indica que os idosos devem sentir-se seguros a usar a rede social e
não se sentirem alvo de utilizadores abusivos [22, 21, 12, 33];

• Valorizar conteúdos como imagens e fotografias - A população idosa tem tendência
para dar mais importância a imagens e fotografias do que a outro tipo de conteúdos.
Este grupo valoriza o facto de um serviço de rede social permitir-lhes aceder a fo-
tografias dos seus familiares e amigos [22];

2.6.3 Recomendações de desenho para interfaces TV

• Resistência dos idosos face ao uso de novas tecnologias - Na verdade um dos
grandes problemas para que os idosos rejeitem um contacto inicial com a tecno-
logia é o facto de eles não perceberem quais os benefı́cios que podem ter com as
mesmas. Assim, é importante que estes sejam sensibilizados para essa importância.
A introdução da TV como tecnologia de suporte pode ser benéfica, na medida em
que é uma tecnologia em que eles já se sentem confortáveis. [26, 21, 12, 8];

• Elementos gráficos - Devem apresentar um tamanho grande e um espaçamento
também considerável entre os mesmos [8];

• Utilização de personagens virtuais - Podem ser utilizados personagens virtuais
de forma a ajudar os utilizadores idosos a interagirem com o sistema. Devem ser
personagens realı́sticas que mostrem diferentes expressões faciais e que sejam apre-
sentados no ecrã de diferentes formas (meio corpo, só a cara ou o corpo todo). O
caracter virtual deve-se focar em mensagens de ajuda e suporte a situações de blo-
queio por parte do utilizador ajudando-o a enfrentar o problema[8];

2.6.4 Recomendações de desenho sobre multimodalidades

• Comando da TV deve ser simplificado - deve conter apenas as funcionalidades
essenciais com botões baseados em setas e botões de confirmação [8];

• Ajuda sobre utilização sempre disponı́vel - os idosos devem ter facilmente dis-
ponı́vel ajuda sobre como realizar determinada tarefa dentro da aplicação [8];
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• Modalidades devem estar facilmente acessı́veis e sempre disponı́veis - Qual-
quer tarefa deve poder ser executada recorrendo a qualquer uma das modalidades
consoante a vontade do utilizador [8];

• Modalidades preferidas - Tipicamente os idosos preferem modos de interação por
fala como alternativa ao comando remoto. No que diz respeito à interação por
gestos os preferidos são os gestos “Pinch” e “Swipe”. Contudo, o comando TV
deve ser a forma primária de interação e só deve ser relegado para segundo plano se
o utilizador o configurar nas definições de perfil. Isto deve-se ao facto dos idosos
serem bastante resistentes à mudança e o comando TV ser o meio mais natural de
interação com uma televisão [10];

• Feedback em interação por gestos - Enquanto o utilizador estiver a utilizar a
interação por gestos deve aparecer sempre no ecrã um indicador da posição para
onde o mesmo está a apontar [8];

• Passos de treino - Por vezes pode ser útil que o utilizador treine o modo de interação
antes de o usar. Isto faz com o o utilizador se sinta mais à vontade em utilizar as
diferentes modalidades [8];

• Saı́da de áudio - Deve ser clara. Por definição o volume pode ser médio mas
adaptado às necessidades do utilizador [8];

• Tablet pode ser usado como dispositivo auxiliar - Este dispositivo apresenta ca-
racterı́sticas bastante boas que podem tornar o sistema mais acessı́vel, nomeada-
mente para a população idosa. Os tablets podem ser usados como uma nova forma
de interação, porém também podem ser utilizados como “output”, para apresentação
de conteúdo extra ao que está a ser mostrado na televisão. O modo de apresentação
dos conteúdos do tablet deve ser consistente com o da televisão, nomeadamente ao
nı́vel da arquitetura de informação[8];

2.6.5 Recomendações de desenho sobre adaptação e personalização

• Personalização - O sistema deve ter a capacidade de ser personalizável pelo utiliza-
dor, ou seja, este deve conseguir configurar determinadas variáveis do dispositivos,
como o tamanho da fonte, volume, dimensão dos objetos gráficos, etc., para que o
dispositivo seja mais acessı́vel para quem o usa [8];

• Preferências de modalidades e seleção das mesmas - O sistema deve conter nas
suas definições uma secção para o utilizador poder definir as modalidades que pre-
fere. Estas devem ter formas simples de evocação, ou seja, deve ser simples o
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mecanismo para ativar uma modalidade. Isto pode ser feito, por exemplo, com ex-
pressões próprias para ativar as modalidades (Ex: selecionar um botão para ativar
modalidade de voz) [8];

• Adaptação automática consoante o contexto de utilização - O estado de saúde
do idoso é bastante instável, logo, os contextos de utilização podem ser ainda mais
extensos devido a este fator. Assim, é imprescindı́vel que o sistema se adapte aos
diferentes contextos de utilização. Um dos exemplos é se o utilizador que tem
definido a voz como modalidade preferida fica afónico num determinado dia, então
o sistema deve fornecer automaticamente novas formas de interação [8];

• Suportar adaptação para diferentes nı́veis de competências tecnológicas - Isto
só poderá ser feito se o sistema na primeira utilização examinar o nı́vel tecnológico
do utilizador. Utilizadores com nı́veis TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação)
mais avançados podem esperar menus mais complexos e mais informação apresen-
tada em cada ecrã. Por sua vez utilizadores com menor nı́vel TIC esperam menus
mais simples e menos informação apresentada em cada ecrã [8];

• Perfil de utilizador e personalização - Na primeira execução do módulo de adaptação
deve ser criado um perfil de utilizador e o sistema deve-se adaptar a esse perfil. Este
perfil deve sempre ser tido em atenção em toda a aplicação. O mesmo se verifica
para caracterı́sticas de personalização. Devem ser mantidas questões de privacidade
sobre monitorização efetuada ao utilizador. Todas as variáveis do sistema desde ta-
manhos de fontes a aspeto do personagem virtual devem ser personalizáveis [8];



Capı́tulo 3

Metodologia

O principal objectivo associado a este trabalho foi o desenvolvimento de uma interface
Facebook que permitisse diminuir a distância entre os SRS e os idosos. Para ver cum-
prido este objetivo recorreu-se à metodologia de desenho centrado no utilizado (DCU),
na medida em que todos os estudos efetuados tiveram a população idosa como principal
“stakeholder”. A interface You, me & TV foi desenhada com base num conjunto alargado
de recomendações recolhidas em estudos anteriores com idosos e um estudo adicional
desenvolvido no âmbito desta tese. Para ser possı́vel atingir este objetivo foi importante
perceber qual a posição dos idosos face ao conceito de SRS, quais são suas necessidades
a nı́vel social e qual tecnologia pode tornar os SRS mais acessı́veis para os idosos.

3.1 Caracterização da população idosa

Para se perceber que requisitos existem para os idosos adotarem os serviços de rede so-
cial é imprescindı́vel caracterizar esta população de um ponto de vista de competências
tecnológicas e limitações fı́sicas e psicológicas. Também se seguiu como metodologia a
recolha das opiniões dos idosos no que diz respeito a que tecnologias serão mais acessı́veis
para os idosos adotarem os SRS. Para se atingir estes objetivos resolveu-se definir um con-
juntos de questões de investigação que se pretende que sejam respondidas no tratamento
de resultados da análise de requisitos.

A primeira questão prende-se com o que distingue os idosos que usam o Facebook
daqueles que não o fazem ou fazem um uso muito limitado do mesmo (RQ1). Outra
questão identificada pergunta se a TV pode ser um meio para que os seniores adotem os
SRS como o Facebook. Estarão os idosos receptivos a usar o Facebook na TV (RQ2)?
É também uma preocupação deste estudo perceber que modalidades os idosos preferem
para interagir com a TV (RQ3). Por fim, é importante saber o que pensa a população
sénior sobre os conceitos de adaptação e personalização. Quais destes mecanismos os
idosos preferem (RQ4)? Que fatores devem ser tidos em consideração na implementação
dos conceitos de adaptação e personalização (RQ5)?

21
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No sentido de esclarecer todas as questões acima identificadas decidiu-se conduzir
entrevistas semi-estruturadas que permitiram perceber melhor as opiniões e necessidades
da população estudada. Esta metodologia também permitiu recolher mais dados que sim-
ples questionários, uma vez que, sempre que necessário, foram perguntados os motivos
que levaram os idosos a responder de determinada forma a uma determinada pergunta.
Inicialmente inquiriu-se os idosos sobre 4 grandes temas. O primeiro tema relacionou-se
com as caracterı́sticas gerais do idoso, nomeadamente, idade, género, educação, agregado
familiar, auto classificação em termos de saúde fı́sica, emocional e sentimentos sociais.
De seguida, inquiriu-se os idosos sobre as suas opiniões acerca de diferentes tecnologias,
como o computador, o tablet e a TV. Esta opinião era dada baseando-se em indicadores
de facilidade de uso a realizar determinadas tarefas nessas tecnologias. O terceiro tema
esteve associado a informação mais detalhada sobre a tecnologia TV, nomeadamente, em
termos de frequência de uso, facilidade de uso em diferentes tarefas na TV, conteúdos
televisivos preferidos e ainda interesse em realizar determinadas funcionalidades, como
por exemplo aceder ao Facebook, em televisões inteligentes. Os idosos foram igualmente
interrogados sobre o interesse em recorrer a formas alternativas de interação como os
gestos ou a voz para interagir com a TV. Finalmente os seniores foram interrogados so-
bre quais as suas opiniões sobre os conceitos de adaptação e personalização. Questões
de privacidade foram sempre mantidas, na medida em que cada utilizador foi classifi-
cado exclusivamente por um número identificador. Todos os dados foram guardados num
repositório seguro.

3.2 Desenho participativo

Após esclarecidas as questões de investigação acima mencionadas é crı́tico recolher di-
versas recomendações de desenho úteis para se conseguir desenvolver o protótipo TV de
uma interface alternativa ao Facebook e acessı́vel à população idosa.

Neste sentido realizaram-se dois grupos de foco com o objetivo de levar os idosos a
fazerem parte do processo de desenho deste protótipo. Estes grupos de foco também per-
mitiram validar os resultados identificados no processo de entrevistas antes de transformar
esses resultados em recomendações de desenho de interfaces TV acessı́veis a idosos.

Ambos os grupos de foco foram centrados em actividades práticas de montagem
de ecrãs em protótipos de baixa fidelidade como mostra a figura 3.1. O facto destes
protótipos serem totalmente modulares permitiu aos seniores construir os diferentes ecrãs
que posteriormente seriam implementados no protótipo final da interface Facebook para a
TV. A construção dos protótipos era efectuada ligando os diferentes componentes previ-
amente criados em diferentes partes do ecrã principal completamente vazio. Sempre que
fosse necessário os idosos tinham a possibilidade de criar um componente extra para a
interface e todas as decisões dos participantes eram seguidas de explicações sobre essas
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mesmas decisões.

Figura 3.1: Protótipos de baixa fidelidade do sistema You, me & TV. Nesta imagem é
possı́vel verificar a diversidade de componentes que estiveram à disposição dos idosos
durantes os grupos de foco

Os grupos de foco foram realizados numa Universidade sénior e num ginásio de
manutenção para idosos. Através destes foi possı́vel perceber como deve estar organizada
a arquitectura de informação da interface TV You, me & TV. Pediu-se que os participan-
tes tivessem uma participação ativa nas atividades dos grupos de foco, alterando sempre
o aspeto dos ecrãs apresentados. Estas alterações passavam por colocar, mover, substituir
ou ordenar componentes de uma interface para os ecrãs do sistema.

Começou-se por explicar o sistema, os objetivos do mesmo e que funcionalidades
base este poderia suportar. Pediu-se igualmente que os idosos respondessem a um pe-
queno questionário (apresentado no anexo B) sobre uso de tecnologias como computador,
tablet, TV e serviços como o Facebook. Estes questionários permitiram-nos caracterizar
os participantes dos grupos de foco de um ponto de vista das competências tecnológicas
dos mesmos. Nas actividades, a discussão começou centrada nas funcionalidades pre-
feridas dos utilizadores idosos. De seguida, interrogou-se os seniores sobre que tipo de
conteúdo eles gostavam de ver e como gostariam de aceder a esse conteúdo. Por fim,
discutiram-se ainda algumas questões sobre os conceitos de adaptação e personalização.

3.3 Desenvolvimento do protótipo

O principal objetivo desta etapa passou por desenvolver um protótipo de alto nı́vel devi-
damente testado ao ponto de ser capaz de trabalhar regularmente e de forma independente
em casa dos utilizadores.
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O processo de desenvolvimento do protótipo começou com a implementação de módulos
independentes das decisões de desenho obtidas da análise de requisitos, como por exem-
plo, os módulos de comunicação entre componentes, módulo de comunicação com a API
do Facebook e módulo de multimodalidade. Estes módulos funcionam de forma indepen-
dente com o resto do sistema, tendo um protocolo de comunicação com o sistema central
que será apresentado na secção de descrição do protótipo.

Após a finalização do processo de análise de requisitos, constituı́do pelas entrevistas
semi-estruturadas e pelos grupos de foco foi desenvolvido o sistema central. A arqui-
tetura de informação foi decidida essencialmente durante a análise dos grupos de foco.
Os detalhes de interação do utilizador com o sistema central e a implementação de di-
versos componentes do mesmo foram decididos essencialmente pelas recomendações de
desenho retiradas do trabalho relacionado, entrevistas semi-estruturadas e grupos de foco.

Todo o sistema foi testado apenas através de testes manuais devido a restrições tempo-
rais relacionados com a data de inı́cio do perı́odo de validação (próxima secção). Assim,
realizaram-se testes manuais em três nı́veis diferentes.

Inicialmente apenas o programador do sistema testou o mesmo e corrigiu os primeiros
“bugs” encontrados. Num segundo nı́vel, o resto da equipa (programador e orientadores),
numa sessão conjunta identificaram mais incoerências e o programador corrigiu as mes-
mas. Por fim, o último nı́vel de testes foi efetuado durante uma semana com um familiar
do programador a testar o sistema, de forma semi-independente, na medida em que o
programador acompanhou sempre o processo de utilização, identificando e corrigindo os
erros encontrados.

Após as três etapas de testes considerou-se que o sistema se encontrava apto para ser
instalado em casa dos participantes da fase de validação.

3.4 Validação

O principal objectivo deste protótipo passou por perceber como é que este poderia melho-
rar quantitativa e qualitativamente as interações sociais dos utilizadores idosos. De forma
a medir estes indı́ces sociais resolveu-se realizar um estudo longitudinal, onde se colocou
o protótipo em casa dos participantes durante um perı́odo alargado de tempo. Esta decisão
foi tomada no sentido em que era necessário determinar o impacto que o protótipo teria
na vida dos idosos durante os vários dias de utilização. Isto permite-nos obter a aceitação
dependente da frequência de utilização, as funcionalidades mais utilizadas e as potenciais
melhorias a nı́vel social na vida dos idosos.

Este estudo iniciou com a instalação do sistema em casa dos idosos. Na primeira
sessão, foi introduzido o sistema e foram explicadas as funcionalidades principais do
mesmo, bem como as modalidades que estavam à disposição dos utilizadores. Todas as
funcionalidades estiveram completamente acessı́veis durante todas as semanas do estudo,
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à excepção dos conceitos de personalização e adaptação, na medida em que ambos os
conceitos não podiam ser utilizados em conjunto, pois podiam causar resultados incoe-
rentes. Assim, dois dos participantes usaram a personalização durante a primeira metade
do estudo, enquanto que um participante usou este conceito na segunda metade.

Todos os acessos às diferentes modalidades foram registadas num ficheiro de “log”.
Os resultados desses “logs” serão apresentados na secção relativa aos resultados dos testes
longitudinais.

Durante todas as semanas do estudo recolheram-se igualmente dados qualitativos
através de pontos de situação semanais. Nestes pontos de situação visitou-se a residência
dos utilizadores e debateram-se alguns aspetos sobre o sistema, nomeadamente, opiniões,
dificuldades encontradas, melhorias sugeridas etc. Adicionalmente, durante estes pontos
de situação realizaram-se dois questionários (apresentados no anexo C) para medir a ex-
periência que os idosos estavam a ter com o sistema: “System Usability Scale (SUS)” e
“User Experience Questionnaire (UEQ)”. O SUS calcula uma pontuação de usabilidade
da aplicação. A pontuação média do SUS é de 68 pontos. Assim, todas as aplicações
que obtiverem uma pontuação SUS acima desse valor são consideradas como tendo um
bom nı́vel de usabilidade. O UEQ mede a experiência de utilização através de seis in-
dicadores que avaliam a qualidade de desenho (estimulação e inovação) e a qualidade
de uso(confiança, clareza, eficiência e atratividade). Inicialmente estava previsto realizar
este estudo com quatro participantes mas face à vontade de um dos deles usar o sistema
durante o dobro do tempo e face ao número limitado de “’hardware” resolveu-se reali-
zar o estudo com apenas três participantes. O participante que usou o sistema durante o
dobro do tempo respondeu aos questionários SUS e UEQ de duas em duas semanas para
contabilizar o mesmo número de questionários que os restantes participantes. Assim, dois
utilizadores responderam a estes questionários todas as semanas enquanto que um parti-
cipante respondeu aos questionários de duas em duas semanas. No total cada utilizador
respondeu 3 vezes aos questionários.
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Capı́tulo 4

Resultados da análise de requisitos

Nesta secção serão apresentados os resultados obtidos nas entrevistas semi-estruturadas
e nos grupos de foco. Os resultados obtidos durante estas fases do estudo foram cen-
trados nas questões de investigação identificadas na secção da metodologia. Assim,
nos sub-capı́tulos abaixo serão apresentados os resultados dessas mesmas questões. As
recomendações de desenho extraı́das desta fase também serão apresentadas numa subsecção
deste capı́tulo.

4.1 Resultados da caracterização da população idosa

A fase de entrevistas semi-estruturadas serviu fundamentalmente para responder às questões
de investigação identificadas no capı́tulo acima. Estas questões fornecem indicadores im-
portantes sobre a caracterização da população idosa. Os indicadores obtidos são bastante
úteis na identificação de recomendações de desenho e tecnologias de suporte para o desen-
volvimento de tecnologias assistivas à população idosa. Mais uma vez salienta-se o facto
dos utilizadores primários (idosos) estarem no centro do processo de desenvolvimento de
“software” - (Desenvolvimendo centrado no utilizador (DCU)).

4.1.1 Participantes das entrevistas semi-estruturadas

Foram contabilizados 31 participantes (11 homens e 20 mulheres) que responderam às en-
trevistas semi-estruturadas (o guião da entrevista pode ser consultado no anexo A). Cada
uma destas entrevistas teve uma duração de aproximadamente uma hora. Todos os partici-
pantes foram voluntários e todos tinham uma idade acima dos 60 anos. Não se perguntou
a idade directamente, sendo que os idosos indicaram a que intervalo de idades pertenciam.
Esta distribuição etária pode ser consultada na tabela 4.1. Foram usados seis intervalos
de idade: Entre 60 e 64 anos (19.35%), entre 65 e 70 anos (23.6%), entre 71 e 75 anos
(35.5%), entre 76 e 80 anos (19.4%) e finalmente o escalão etário das pessoas com mais
de 80 anos (3.2%). Cerca de 93% dos participantes indicou que tinha problemas visuais,
36% indicou que sofria de alguma insuficiência auditiva e 33% lamentou o facto de se
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Intervalo de idades Frequência Percentagem
Entre 60 e 64 6 19.35
Entre 65 e 70 7 23.6
Entre 71 e 75 11 35.5
Entre 76 e 80 6 19.4
Mais de 80 1 3.2

Total 31 100.0

Tabela 4.1: Distribuição etária dos participantes.

esquecer de eventos que aconteceram no passado. Numa escala de Likert classificada de
1 (nada satisfeito) a 5(muito satisfeito), os participantes classificaram-se numa média de
3.55(SD=1.31, MED=4.00, moda=5) em termos de satisfação social. No que diz respeito
ao uso de tecnologia, apenas 23% dos participantes indicou estar confortável em usar tec-
nologia e cerca de 52% dos idosos indicou que tinha bastantes dificuldades em interagir
com a tecnologia.

4.1.2 Respostas às questões de investigação

Após terem sido identificados os participantes das entrevistas semi-estruturadas serão
mostrados os resultados obtidos nessas mesmas entrevistas. Assim, as próximas subsecções
abordam as questões de investigação que foram respondidas durante esta fase.

O que diferencia um idoso que usa o Facebook de outro que não o faz (RQ1)?

Dos trinta e um idosos entrevistados, aproximadamente metade usa o Facebook (48.3%).
O facto de estes dois grupos terem uma representatividade semelhante é importante, na
medida em que nos permite comparar de forma equilibrada as duas amostras. Inicialmente
observou-se que não existem grandes diferenças entre estes dois grupos, em termos de
limitações fı́sicas e psicológicas associadas à idade. De seguida, percebeu-se que existiam
diferenças em relação à distribuição etária daqueles que usam o Facebook e dos que não
o fazem. A associação apresentada no gráfico da figura 4.1 mostra que são os idosos mais
novos que usam mais o Facebook. Esta associação é particularmente visı́vel entre os 60 e
71 anos de idade onde os idosos usam muito mais este SRS em relação ao que se verifica
a partir dos 71 anos de idade.

Outra associação identificada em relação a estes dois grupos está relacionada com
quanto os participantes gostavam de usar um computador. O gráfico B da figura 4.2 mos-
tra que aqueles que não utilizam o Facebook gostam menos de usar computadores face
aqueles que a usam. Da mesma forma, aqueles que não usam o Facebook gostavam mais
da tecnologia TV do que aqueles que usam (gráfico C da figura 4.3). Adicionalmente,
aqueles que não usam o Facebook aceitam menos que os utilizadores a hipótese de ace-
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Figura 4.1: Diferenças etárias entre os utilizadores que usam o Facebook em relação
aqueles que não o fazem.

der à rede social na TV. Esta última associação pode ser explicada pela clara tendência
demonstrada nas entrevistas para os não utilizadores do Facebook rejeitarem qualquer
atividade relacionada com este SRS.

As principais razões para a população que não adopta a rede social Facebook estão
relacionadas com questões de privacidade (“Penso que o Facebook não é seguro. Como
posso saber que se estiver a falar com uma pessoa no Facebook, essa pessoa é a única que
está a ler a conversa”). Outra pessoa indicou ainda questões relacionados com sentimentos
negativos em relação ao que as pessoas fazem no Facebook (“Eu não gosto do Facebook
porque as pessoas expõem lá as suas vidas”).

Estes resultados mostraram que os idosos mais novos usam mais o Facebook. Os
utilizadores deste SRS gostam mais de utilizar o computador, enquanto que aqueles que
não utilizam o Facebook gostam mais de utilizar a TV. As principais razões para os idosos
não usarem esta rede social está relacionado com questões de privacidade e sentimentos
negativos sobre o que as pessoas fazem nessa rede social. Estes resultados suportam
estudos anteriores relacionados com o uso do Facebook por parte da população idosa
[12, 21, 33].
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Figura 4.2: Apreciação do uso do computador entre os utilizadores que usam o Facebook
e aqueles que não o fazem.

Estarão os idosos receptivos a adotar um SRS numa TV? (RQ2)

Os resultados encontrados sobre o uso do Facebook relacionado com o uso do computador
e da TV, acima reportado nas respostas a RQ1(gráficos B 4.2 e C da figura 4.3), também
nos permitem obter indı́cios válidos que a TV pode ser um meio para os idosos adotarem
um serviço de rede social.

Se este grupo populacional não utilizar os computadores então eles também não farão
uso do Facebook. Contudo este grupo de utilizadores idosos mostra uma grande apreciação
geral sobre a tecnologia TV. Isto pode tornar esta tecnologia o contexto ideal para o uso de
SRS por parte da população idosa. Contudo, quando se perguntou o interesse dos partici-
pantes em utilizar um SRS num ambiente TV, a ideia foi rejeitada, como é possı́vel com-
provar no gráfico D na figura 4.4. Como se concluiu na subsecção acima (RQ1) este facto
pode estar relacionado com os sentimentos negativos associados à palavra Facebook. Este
sentimento negativo em relação a esta rede social é uma limitação que impede a obtenção
de dados mais favoráveis sobre a utilização de SRS num contexto TV. Outra limitação
prende-se com o facto das SmartTVs ainda não terem chegado à população idosa. 94%
nunca fez uso desta tecnologia e 71% não sabe do que se trata uma SmartTV. Porém,
quando se explicou o conceito, a generalidade dos participantes mostrou-se bastante en-
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Figura 4.3: Apreciação do uso da TV entre os utilizadores que usam o Facebook e aqueles
que não o fazem.

tusiasmada, mostrando mesmo interesse em aquirir uma televisão inteligente quando ti-
verem possibilidade. Das várias tarefas apresentadas, passı́veis de serem realizadas em
SmartTVs, tarefas relacionadas com visualização de fotografias e vı́deos de familiares e
amigos próximos, criação de eventos com esses grupos e comunicação por mensagens,
vı́deo-chamada e voz foram as que suscitaram maior interesse por parte dos participantes
(gráfico da figura 4.5). No que diz respeito às diferentes formas de comunicação, a vı́deo-
conferência foi a que entusiasmou mais os idosos. Um dos participantes acrescentou
“Assim, poderia falar e ver a minha neta na TV quando ela está a estudar na Covilhã”.

Estes resultados são indicadores importantes deste estudo, na medida que mostram
claramente que os idosos estão interessados em realizar tarefas sociais na TV. Os senio-
res também apreciaram bastante a ideia de gravar e partilhar conteúdo TV com os seus
familiares e amigos próximos se esses conteúdos estiverem relacionados com notı́cias,
documentários ou debates. Foi possı́vel constatar que alguns dos participantes já realizam
esta partilha sem recurso a uma TV “Eu estou a ver TV e ligo aos meus amigos para pedir
a eles que coloquem no canal que estou a ver e conto-lhes do que se trata.” Este resultado
leva a que seja importante incluir funcionalidades de partilha de conteúdo TV num SRS
baseado nesta tecnologia.
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Figura 4.4: Interesse em utilizar SRS na TV entre os utilizadores que usam o Facebook e
aqueles que não o fazem.

Finalmente, alguns utilizadores proposeram uma nova funcionalidade. Eles têm bas-
tantes fotografias impressas que gostariam de partilhar com os seus familiares e amigos
próximos através de uma televisão. Assim, foi incluida esta funcionalidade no protótipo
TV que possibilita digitalizar e partilhar essas mesmas fotografias.

Estes resultados mostram claramente que os idosos estão interessados em usar um
SRS baseado numa aplicação TV. Os idosos mostraram que estão interessados em realizar
tarefas sociais numa aplicação TV, nomeadamente, falar com os seus familiares e amigos
através de vı́deo-conferência, ver fotografias e vı́deos relacionados com estes dois grupos
e partilhar conteúdo TV e fotografias impressas com familiares e amigos.

Que modalidades os idosos preferem para interagir com a TV (RQ3)?

Quando se interrogou os idosos sobre a necessidade de ajuda a realizar algumas tare-
fas num ambiente TV, eles mostraram interesse em várias alternativas. A modalidade
preferida de assistência é o “feedback” por voz (81%), seguido de ajuda através de um
personagem virtual (avatar) (71%) e por fim, ajuda textual (55%). A preferência pelo su-
porte de voz foi justificado, pelo facto de esta ser a forma de comunicação mais natural e
usada no dia a dia. Alguns idosos justificaram igualmente que ter uma aplicação que fale
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Figura 4.5: O gráfico apresenta os tipos de atividades que os idosos preferiam realizar
uma SmartTV.

com eles pode fazê-los sentirem-se menos sozinhos. Sugere-se assim a implementação de
ajuda contextual num formato áudio.

Questionou-se ainda os participantes sobre algumas formas de interação possı́vel para
interagir com uma TV. Os resultados obtidos foram esquematizados num gráfico apresen-
tado na figura 4.6. Os idosos preferiram a modalidade tradicional de interação usando o
comando da TV. Adicionalmente os participantes mostraram bastante interesse em intera-
gir com a TV recorrendo à voz e a gestos. Com base nestes resultados decidiu-se incluir a
interação tradicional (comando TV), interação por voz e por gestos no protótipo You, me
& TV.

Finalmente, no que diz respeito a novas formas de interação com a TV é importante
salientar que os seniores mostraram interesse em ter um tablet como um dispositivo au-
xiliar em duas situações (as respostas foram obtidas através de uma escala de Likert de
1(discordo totalmente) para 5(concordo totalmente)): quando os idosos não conseguem
ver determinado conteúdo na TV e o tablet apresenta o conteúdo mais detalhado e numa
dimensão maior (M=3.81, MED=4, moda=5); e para mostrar conteúdo relacionado com
aquilo que eles estão a ver na TV (M=4.00, MED=4, moda4).

Os resultados desta pergunta de investigação mostraram claramente que os idosos
estão fortemente interessados em terem modalidades alternativas de “input” e “output”.
No que diz respeito às modalidades de “input” preferidas temos o comando da televisão,
a voz e os gestos. A modalidade de “output” pode servir por exemplo para ajudar os
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seniores a realizarem determinadas tarefas dentro do sistema. Os idosos mostraram maior
interesse em ter ajuda contextual num formato áudio e visual. Adicionalmente, este tipo
de modalidade é imprescindı́vel na apresentação de conteúdo dentro da aplicação. Por
exemplo, se um familiar partilhar um vı́deo com o idoso e este sofrer de deficiências
auditivas graves, então é importante que um de dois requisitos seja satisfeito: o vı́deo
tem legendas; a aplicação consegue reconhecer e tratar o som produzido pelo vı́deo e
apresentar os diálogos em formato textual.

Figura 4.6: Preferências dos idosos para interagir com a televisão.

No que diz respeito aos conceitos de adaptação e personalização, qual destes os idosos
preferem (RQ4)?

Os conceitos de adaptação e personalização foram explicados aos participantes antes de
serem realizadas questões sobre os mesmos. Após os idosos terem percebido ambos os
conceitos, foram questionados sobre o que achavam da possibilidade de alterar o tamanho
do conteúdo de uma aplicação e aumentar ou diminuir o volume do áudio, tanto de forma
manual (personalização) como de forma automática (adaptação).

Os resultados mostraram um grande interesse em ambas as funcionalidades e em am-
bos os mecanismos (médias de 4.10 e 4.35 para personalização e de 4.29 e 4.32 para
adaptação). As opiniões gerais sobre ambos os conceitos foram obtidas através de uma es-
cala de Likert de 1(Muito inadequado) a 5(muito adequado) com média de 4.39 (DP=0.72,
MED=5.00, moda=5) para personalização e 4.32(DP=1.013, MED=5.00, moda=5) para
a adaptação. Também se verificou que não existiu uma preferência clara por nenhum dos
conceitos. Assim, optou-se por implementar ambos os conceitos no protótipo You, me &
TV.
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Que fatores devem ser tidos em consideração na implementação dos conceitos de
adaptação e personalização (RQ5)?

Durante o processo de entrevistas também se tentou perceber as opiniões dos idosos sobre
que fatores devem ser tidos em consideração quando se implementam os mecanismos de
adaptação e personalização. Em geral, eles indicaram que ter um sistema que se adaptasse
às suas necessidades era bastante interessante (M=3.52, DP=1.48, MED=4.00, moda=5)
e não se importavam que ambos os conceitos de adaptação (87%) e personalização (83%)
tornem as suas interfaces diferentes das outras pessoas. Contudo, a generalidade dos par-
ticipantes (90%) indicou que iriam sentir a necessidade de controlar que aspectos da inter-
face seriam alterados. Assim, é de extrema importância que os utilizadores tenham con-
trolo para reverter qualquer alteração que o processo de adaptação execute. Finalmente,
os participantes foram interrogados sobre a possibilidade de o sistema recolher dados so-
bre a forma como estes utilizam a aplicação para realização do mecanismo de adaptação.
Os resultados foram obtidos com base numa escala de Likert de 1(Muito inadequado) a
5(Muito adequado) com média de 3.90(DP=1.30, MED=4.00, moda=4). Isto indica que
os participantes mostraram tolerância contudo levantaram algumas preocupações associa-
das a questões de privacidade (“Como posso saber como vão ser usados os meus dados”).

Os resultados indicaram que os idosos não se importam que a adaptação ou personalização
torne as suas interfaces diferentes das outras pessoas. Contudo, é imperativo que os utili-
zadores tenham controlo sobre o que é alterado nas interfaces. Adicionalmente, eles estão
tolerantes ao facto de ambos os conceitos recolherem dados sobre a forma como os idosos
interagem com o sistema.

4.2 Resultados do desenho participativo

4.2.1 Participantes dos grupos de foco

Contabilizaram-se no total 12 participantes (3 homens e 9 mulheres) que contribuiram
no processo de desenho participativo. Todos os participantes tinham idades acima dos 60
anos. Foram realizados dois grupos de foco, distribuidos por seis participantes por sessão.

Os participantes indicaram que usavam a TV frequentemente e apenas um dos idosos
indicou ter problemas a interagir com a TV. Apenas 4 idosos usavam o computador, sendo
que apenas 2 destes indicaram que o uso desta tecnologia era fácil. No que diz respeito
ao uso de Facebook, apenas 3 indicaram que usavam o Facebook regularmente e 2 desses
utilizadores do SRS classificaram como fácil o seu uso.

Em suma, percebeu-se que os participantes deste estudo não estavam muito sensibili-
zados para o uso da tecnologia, excepto quando essa tecnologia era a TV.
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4.2.2 Resultados dos grupos de foco

Os resultados obtidos pelos grupos de foco podem ser divididos em cinco grandes grupos:
funcionalidades preferidas, tipos de conteúdos preferidos, organização e gestão de mem-
bros no SRS; opinião geral sobre os conceitos de adaptação e personalização; arquitetura
de informação resultante dos grupos de foco.

Quando se interrogou os participantes sobre que funcionalidades achariam ter mais in-
teresse no contexto explicado (SRS), a opinião foi unânime. Os idosos dizem que o mais
importante é conseguir obter informação sobre os familiares. Os participantes indicaram
mesmo que todas as outras funcionalidades poderiam ser secundárias por estarem sempre
associadas aos familiares, isto é, funcionalidades como partilha, visualização de fotogra-
fias, tirar fotografias, etc, tinham sempre um objetivo comum - aproximar os idosos dos
seus familiares. De seguida, explicou-se aos participantes o objetivo da funcionalidade
de “Feed de notı́cias” e interrogou-se os mesmos sobre que outro nome (em Português)
poderia ser usado em detrimento deste. As opiniões divergiram entre histórico, eventos,
notı́cias. Os participantes de ambos os grupos de foco acabaram por convergir para a
hipótese histórico (“Acaba por ser o meu histórico. É o histórico da minha atividade”).

Os idosos apontaram quase todos os tipos de conteúdos como importantes, na medida
que todos permitem obter informação dos familiares e partilhar conteúdos com os mes-
mos. Contudo, as fotografias e os conteúdos TV foram vistos como os conteúdos mais
importantes. Os idosos acrescentaram ainda que os conteúdos TV são o tipo de conteúdo
que inicia mais conversas entre idosos e familiares e por isso devem ser vistos como pri-
oritários. Os participantes salientaram ainda a importância das fotografias (“Gosto muito
de ver as fotografias das outras pessoas”).

Os participantes dos grupos de foco apresentaram uma solução inesperada inicial-
mente no que diz respeito à gestão de grupos dentro do SRS. Na opinião deles não basta
ter dois subgrupos principais (familiares e amigos). A generalidade sentiu a necessidade
de criar subgrupos dentro dos dois grupos primários referentes aos seus familiares e ami-
gos. Um dos participantes argumentou que “Eu tenho amigos que são só da ginástica
e tenho outros amigos que são só do café, por isso quero que estes sejam apresentados
separadamente”. Face a este argumento, o condutor do grupo de foco interrogou o par-
ticipante sobre o que deveria ser feito caso um amigo fosse da ginástica e do café. Este
respondeu dizendo que nessas situações o membro deveria aparecer em ambos os subgru-
pos. Adicionalmente, foi debatido como deveriam os membros de cada subgrupo serem
apresentados na aplicação. Se através do nome do membro, se o nome associado a uma
fotografia ou numa terceira opção se através do nome, fotografia e última publicação. A
opinião recaiu sobre a segunda abordagem, na medida em que é aquela que permite obter
um equilı́brio maior entre a informação necessária para identificar um utilizador e a quan-
tidade de membros que aparecem no ecrã. Os idosos querem ver imediatamente o maior
número de membros no ecrã, por isso a terceira abordagem foi excluı́da automaticamente.
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Figura 4.7: Página inı́cial da interface
You, me & TV

Figura 4.8: Gestão de grupos e subgru-
pos dentro do ecrã da famı́lia

Figura 4.9: Caixa modal para
visualização de fotografias em “sli-
deshow”

Figura 4.10: Ecrã de configuração
(personalização) do volume e tamanho
da fonte na aplicação

Figura 4.11: Protótipos de média fidelidade da interface You, me & TV

A primeira opção não permite identificar inequivocamente o membro, pois várias pessoas
têm o mesmo nome. Para o caso dos familiares, os idosos também acharam importante a
descrição do grau de parentesco entre o membro e o idoso.

Por fim, realizaram-se algumas questões sobre os conceitos de adaptação e personalização.
Foi pedido aos participantes que configurassem, nos protótipos de baixa fidelidade, o vo-
lume áudio da aplicação. Eles conseguiram realizar a tarefa sem problemas. Quando se
interrogou se achavam que seria melhor que o processo fosse automático, ou seja, que o
sistema automaticamente gerisse o melhor volume para o idoso, os participantes gostaram
bastante da ideia, pois não teriam esforço nenhum a executar a tarefa.

As imagens apresentadas na figura 4.11 dizem respeito aos protótipos de média fideli-
dade resultantes da finalização das etapas de caracterização da população idosa e desenho
participativo descritas na secção da metodologia. Estes protótipos serviram de base para
o desenvolvimento do protótipo final. Diferem dos protótipos de baixa fidelidade, na me-
dida em que deixaram de ser modulares, visto não terem sido construı́dos com o intuito
de serem testados através de utilizadores idosos, e passaram a ter um esquema de cores
coerentes com a interface nativa do Facebook.
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4.3 Recomendações de desenho

A etapa final das entrevistas semi-estruturadas e dos grupos de foco resultaram em duas
contribuições: um protótipo de média fidelidade e um conjunto de recomendações a adici-
onar às recomendações recolhidas na descrição do estado da arte. A lista abaixo apresenta
um resumo das recomendações recolhidas durante a análise de requisitos.

• Utilização da TV como tecnologia intermediária no acesso dos idosos aos SRS
- os idosos demonstraram interesse em realizar atividades sociais, como falar com
os familiares e amigos por vı́deo-conferência e ver fotografias e vı́deos de ambos os
grupos numa televisão inteligente. Isto leva a considerar esta tecnologia como uma
alternativa credı́vel para levar os idosos a adotarem SRS;

• Conteúdos preferidos no âmbito de uma aplicação social - os conteúdos pre-
feridos na implementação de um SRS acessı́vel a idosos são as fotografias e os
conteúdos TV. As fotografias despoletam momentos nostálgicos levando a des-
bloquear possı́veis conversas entre os idosos e os seus familiares e amigos. Os
conteúdos TV são bastante importantes, uma vez que grande parte das conversas
que os idosos têm com os seus familiares e amigos são sobre o que viram na te-
levisão. Muitas vezes os idosos veem algo na TV e posteriormente ligam para
alguém para debater o assunto que viram ou para chamar a atenção dessa pessoa
para também ver;

• Partilha de fotografias impressas - os idosos gostam de ter um sistema que lhes
permita partilhar fotografias impressas antigas. Estas iniciam conversas nostálgicas
com os seus familiares e amigos, provocando uma diminuição da assimetria de rela-
cionamentos entre ambos. O processo de digitalização de fotografias não necessita
de ser otimizado mas sim fácil de usar. O utilizador idoso não está à espera de
partilhar uma fotografia com elevada qualidade mas sim de partilhar uma fotografia
fı́sica de maneira simples e eficiente;

• Modalidades preferidas - num contexto TV, a modalidade de interação prefe-
rida é o comando da televisão que deve ser considerada a modalidade primária
de interação devido ao facto de ser a forma mais natural para um idoso interagir
com a televisão. A interação por gestos e interação por voz devem ser consideradas
como modalidades alternativas que causam bastante interesse junto da população
idosa. Todas as modalidades implementadas devem estar sempre disponı́veis para
o idoso, ou seja, o sistema não deve restringir o utilizador e obrigá-lo a usar uma
modalidade especı́fica;

• Gestão de grupos - os utilizadores idosos salientaram a importância de gerir sub-
grupos dentro dos grupos principais (familiares e amigos). Cada elemento, seja
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familiar ou amigo pode pertencer a mais que um grupo;

• Navegação entre membros - os seniores para navegarem pelos membros da sua
rede social devem conseguir identificar claramente a que pessoa corresponde cada
perfil e devem conseguir ver o número máximo possı́vel de membros no ecrã.
Sugere-se uma abordagem onde apareça o nome do amigo juntamente com a respe-
tiva fotografia. No caso dos familiares deve ser adicionado um grau de parentesco
desse familiar;

• Adaptação e personalização - ambos os conceitos causam bastante interesse junto
da população idosa. A adaptação é considerada como mais vantajosa, na medida em
que não exige esforço por parte do utilizador idoso, enquanto que a personalização
implica que o utilizador tenha de aprender uma nova funcionalidade;

• Necessidade de controlo - os utilizadores idosos salientaram a importância de ter
controlo sobre qualquer caracterı́stica da aplicação passı́vel de ser adaptada.
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Capı́tulo 5

Protótipo You, me & TV - TV social
para a população idosa

O desenho do protótipo Facebook assente numa aplicação TV surgiu a partir do estudo
descrito no capı́tulo acima que produziu recomendações de desenho para se desenvolver
aplicações sociais sobre uma aplicação TV e originou um protótipo de média fidelidade
que serviu de base para a criação do protótipo final que será apresentado neste capı́tulo.

5.1 Protótipo You, me & TV

5.1.1 Decisões de implementação

Sendo um protótipo de uma aplicação TV resolveu-se implementar uma aplicação web,
visto os serviços TV usarem igualmente tecnologia web [1]. Assim, este protótipo usa as
tecnologias tradicionais de desenvolvimento web. Contudo, visto ser uma aplicação com
vários subsistemas foram utilizadas diferentes tecnologias. O sistema central trata-se da
aplicação TV que recorre às seguintes tecnologias web:

• HTML5 - é a linguagem de programação que apresenta a interface de utilizador;

• CSS3- responsável por alterar o aspeto da interface, tornando-a esteticamente mais
interessante;

• Javascript, JQuery e AngularJS - estas linguagens juntas permitem que a aplicação
web seja dinâmica. Isto quer dizer que para a aplicaçao mudar a sua apresentação
ou elementos que a constituem não é preciso que haja um refrescamento da mesma.
Estas linguagens têm a capacidade de alterar o “Document Object Model (DOM)”
que tem estruturado numa árvore todos os elementos que constituem a aplicação.
Assim, através destas não é preciso criar novos DOM’s, basta alterar o existente;

• NodeJS - responsável por tornar a comunicação entre os vários subsistemas mais
eficiente. O facto desta linguagem ser uma linguagem baseada em eventos e que

41
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funciona de forma assı́ncrona permite executar computação não-bloqueante, ou
seja, dois pedaços de código podem estar a executar ao mesmo tempo. Isto per-
mite por exemplo ter um servidor NodeJS a comunicar com vários dispositivos
diferentes enquanto o utilizador interage com algum destes dispositivos;

• PHP - esta linguagem está totalmente do lado do servidor, ou seja, é a lingua-
gem responsável por comunicar com a base de dados para devolver informação ao
utilizador e para atualizar a mesma com dados enviados pelo utilizador através da
interação com o sistema. Toda a lógica transacional encontra-se do lado do servidor,
logo encontra-se implementada nesta linguagem;

• Neo4j - Trata-se de uma base de dados NOSQL baseada em grafos. Apresenta
grandes vantagens de desempenho e a inexistência de uma estrutura previamente
definida. Cada dado ou registo é na verdade um nó do grafo. Diversos nós po-
dem ser associados entre si através de relações. Isto permite organizar de forma
mais flexı́vel a rede social. Podemos ter, por exemplo, nós do tipo pessoas que se
associam entre si através de relações formando o grafo social de cada pessoa.

Porém, mais linguagens foram utilizadas, uma vez que, como já foi dito, existem vários
subsistemas dentro do “You, me & TV”.

Para realizar interação por gestos é necessário recorrer a um Kinect, um sensor que
consegue detetar movimento e interpretar diferentes gestos. Para interpretar esses gestos
utilizou-se a sua linguagem nativa, pois é a que permite um desempenho mais otimizado.
A linguagem nativa de desenvolvimento com o Kinect é o C#, uma linguagem de mais
baixo nı́vel que as identificadas acima mas que permite a comunicação com as anteriores
através do NodeJS. A modalidade de fala foi implementada com recurso a tecnologias
web. Existem dois modos de implementação desta modalidade: o primeiro permite a
definição de comandos de voz e o segundo permite escrita de texto livre com base na fala.

Uma vez que o protótipo simula uma aplicação TV através de uma aplicação web
(tecnologia semelhante à presente nas aplicações TV) então foi igualmente implementada
a interação do comando da TV. Isto foi realizado com recurso a um recetor de infra-
vermelhos implementado através de um arduino que recebe as diferentes frequências do
comando TV e envia para a aplicação web. Isto leva a que tivesse de ser utilizada a lin-
guaguem de programação Arduino para receber as frequências do comando TV e enviar
mensagens já tratadas para o serviço que processa as mensagens relacionadas com mo-
dalidades (indicado na figura 5.1 como Core Multimodalidades). Quando esta recebe as
mensagens então só precisa de executar as interações correspondentes a cada botão do
comando.

Na secção abaixo será descrito o middleware e respetivas funcionalidades que a aplicação
“You, me & TV” contém.
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5.1.2 Módulos de Software - Middleware

De forma a estruturar melhor o código do sistema foram criados alguns “middleware”
genéricos. Cada um destes comunica com o sistema principal através do fornecimento de
serviços. Assim, os módulos “middleware” que foram criados são:

• Módulo de dados - Módulo responsável por criar, alterar e remover os diversos nós
e relações da base de dados NOSQL Neo4J;

• API Facebook - api de comunicação com o Facebook é responsável por colocar
e obter informação da rede social Facebook. Se por um lado é necessário obter
informação dos familiares e amigos dos idosos, bem como conteúdos média que
estes partilham, por outro lado é necessário colocar informação que os idosos par-
tilham através da aplicação TV para que os familiares e amigos possam aceder à
mesma;

• Serviço Kinect - o objetivo deste serviço é fornecer vários serviços relacionados
com a modalidade de gestos do comando TV;

• Módulo de comunicação NodeJS - este módulo suporta a troca de mensagens onde
um servidor NodeJS recebe uma mensagem e envia para um cliente especı́fico. Os
clientes Node existentes no sistema são: Sistema central e serviço Kinect.

5.1.3 Modelo de software

De forma a estruturar melhor o código presente em todo o sistema seguiu-se o modelo de
software MVC - “Model View Controller”. Este modelo divide o código em três catego-
rias principais. Os modelos agrupam funções responsáveis por interagir diretamente com
a base de dados. Neste sistema os modelos serão responsáveis por comunicar diretamente
com o módulo de dados através de chamadas a serviços fornecidos pelo mesmo.

As vistas são responsáveis por criar a interface de utilizador e apresentá-la no ecrã.
As vistas disparam eventos que podem chamar funções presentes nos controladores.

Os controladores são responsáveis por receber eventos disparados através da interação
do utilizador com o sistema e chamar as funções presentes nos modelos para acesso aos
dados. Da mesma forma os controladores podem pedir aos modelos dados para apresentar
ao utilizador o conteúdo que é apresentado nas vistas. Diz-se assim que os controladores
são os intermediários entre os modelos e as vistas.

A descrição da infraestrutura You, me & TV encontra-se representada no esquema
abaixo (figura 5.1).
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Figura 5.1: Infraestrutura do sistema You, me & TV

5.1.4 Funcionalidades Principais

O protótipo You, me & TV centra-se em 3 funcionalidades essenciais: “feed” do utili-
zador (histórico), gestão de grupos de amigos e visualização e partilha de fotografias. O
“feed” de notı́cias (figura 5.2) permite aos idosos verem o que os seus familiares e amigos
publicam no Facebook. Os utilizadores seniores podem igualmente realizar publicações
e partilhá-las no Facebook interagindo com o protótipo You, me & TV para esse efeito.
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Na secção de “feed” de notı́cias também é possı́vel visualizar os comentários e os gostos
que existem para essas publicações. No caso dos comentários e dos gostos optou-se por
recorrer a uma caixa modal, na medida que permite aos utilizadores terem apenas um
contexto ou tipo de informação (os comentários ou os gostos).

Figura 5.2: Protótipo You, me & TV - Feed de notı́cias

No que diz respeito aos tipos de conteúdos que os utilizadores podem partilhar no
SRS decidiu-se adicionar duas funcionalidades em relação ao que o Facebook permite
atualmente. Assim, o You, me & TV permite que os idosos partilhem o que estão a ver
num determinado momento na TV e que partilhem fotos fı́sicas com os seus familiares e
amigos.

Durante o processo de entrevistas percebeu-se que os idosos tinham um interesse par-
ticular por ver e partilhar fotografias com os seus familiares e amigos. Assim, pensou-
se que uma funcionalidade de digitalização de fotos impressas e posterior partilha para
o Facebook podia aumentar a experiência de utilização dos seniores, da mesma forma
que podia aumentar as capacidades sociais dos idosos (figura 5.3). No desenho desta
funcionalidade pensou-se numa solução que favorecesse a simplicidade de interação em
detrimento de uma solução de qualidade ótima. Assim, optou-se por implementar um
mecanismo de interação que permitisse a digitalização e partilha rápida da fotografia em
detrimento de mecanismos ótimos de digitalização. Assim, implementou-se esta funci-
onalidade recorrendo a uma câmara Kinect. O utilizador indica ao sistema (através de
uma das modalidades fornecidas, como por exemplo o comando da TV) que quer tirar
uma fotografia e aparece no ecrã a imagem recolhida pela camâra do Kinect. Passados 5
segundos (tempo configurável) o sistema tira um “snapshot” e envia a fotografia para o
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Facebook, após confirmação do utilizador.

Figura 5.3: Protótipo You, me & TV - Álbum de fotografias partilhadas e tiradas através
do protótipo You, me & TV.

No que diz respeito à funcionalidade de partilha de conteúdos TV é importante sali-
entar que esta não foi integrada com um serviço TV. Atualmente, o protótipo corre num
computador, ligado a uma TV que apenas serve como meio de apresentação da aplicação.
Isto significa que o protótipo não é sensı́vel ao canal que o utilizador está a ver num de-
terminado momento. Isto requer um esforço adicional por parte do utilizador que tem de
parar de ver TV para partilhar na aplicação aquilo que está a ver. Após o evento de clique
para partilha do conteúdo TV, o sistema invoca um “web service” que contém os guias TV
dos vários canais com os respetivos programas e outro serviço com informação detalhada
sobre esses mesmos programas. Numa versão final deste sistema é crucial a integração
do sistema com um serviço TV.

Outra funcionalidade essencial deste protótipo é a distinção entre famı́lia e amigos (fi-
gura 5.4). Durante o processo de entrevistas e grupos de foco percebeu-se que os idosos
distiguiam bem estes dois grupos, em grande parte porque davam mais importância aos
seus familiares. Assim, decidiu-se desenhar o menu principal com duas entradas: uma
para os familiares e outra para os amigos. Os idosos salientaram ainda que gostavam de
dividir estes dois grandes grupos em vários subgrupos. Seguiu-se a recomendação indi-
cada pelos participantes no estudo relatado anteriormente e implementaram-se as várias
operações CRUD (“Create, Read, Update, Delete”) sobre os subgrupos. Assim, os ido-
sos podiam, por exemplo, criar subgrupos dentro da famı́lia ou dos amigos (exemplo:
subgrupo dos netos ou subgrupo dos amigos da ginástica).



Capı́tulo 5. Protótipo You, me & TV - TV social para a população idosa 47

Figura 5.4: Protótipo You, me & TV - Gestão de grupos de familiares

5.1.5 Arquitectura Multimodal

Dada a grande variadade de necessidades e caracterı́sticas dos utilizadores deste grupo
populacional, optou-se por desenhar um sistema que suportasse interação multimodal.
Dado o contexto TV e face aos resultados obtidos durante o processo de entrevistas e
grupos de foco, os utilizadores podem interagir com o protótipo através do comando da
televisão, gestos e voz.

A interação através do comando da televisão usa essencialmente as teclas direccio-
nais (esquerda, direita, cima e baixo) para navegar dentro da interface. Adicionalmente,
existem quatro botões principais: botão de confirmação, botão de retroceder, botão ajuda
e botão de personalização. O botão de confirmação permite aos utilizadores confirma-
rem a execução de uma dada tarefa. Por exemplo, se os utilizadores quiserem seleccio-
nar uma determinada publicação, então, devem usar as teclas direccionais para escolher
a publicação e posteriormente usar o botão de confirmação para efetivar a escolha do
conteúdo. O botão de retroceder permite aos utilizadores recuarem para a funcionalidade
anterior. O botão de ajuda permite que os idosos acedam à ajuda contextual sobre deter-
minado ecrã da aplicação. O botão de personalização será explicado com maior detalhe
na subsecção abaixo.

No que diz respeito à interação por gestos, foi seguida a abordagem sugerida por
Bobeth et al [6]. Através desta metáfora, o movimento das mãos mapeia o movimento
do cursor da aplicação. A ação de seleção é feita através do gesto de fecho da mão. Esta
modalidade foi implementada recorrendo ao SDK do Kinect v1.8 que comunica através
do módulo de comunicação implementado em NodeJS com a interface TV do Facebook
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- You, me & TV.
Finalmente, a modalidade de voz foi divida em dois modos diferentes: comandos por

voz e modo de ditado. Os comandos por voz foram implementados usando a “framework”
“annyang” [5] que permite definir comandos de voz nas aplicações web que posterior-
mente executam eventos com base nesses comandos interpretados pela framework. Para
prevenir erros com reconhecimento indesejado de comandos de voz usou-se uma abor-
dagem onde só são reconhecidos comandos após o reconhecimento de um comando de
desbloqueio. Assim, os utilizadores para usarem este modo devem indicar primeiro a
palavra de desbloqueio “Falar”. Assim, qualquer comando de voz deve ser precedido
desta instrução. O modo de ditado permite aos utilizadores escrever utilizando a fala.
Este modo foi implementado recorrendo à API de Voz HTML5 [38]. Este modo apenas
funciona quando o elemento na aplicação que tem o foco é uma caixa de texto.

5.1.6 Adaptação e personalização da interface

O protótipo You, me & TV também explora os conceitos de adaptação e personalização.
O objetivo da introdução de ambos os conceitos foi o de perceber que caracterı́sticas de
ambos os mecanismos são mais benéficas no contexto de uma aplicação para idosos. Es-
tes mecanismos foram implementados em duas funcionalidades: ordem dos elementos do
menu principal da aplicação e ordem dos elementos dos subgrupos de familiares e ami-
gos. No que diz respeito ao conceito de adaptação este processo é automático, ou seja,
a ordem é definida com base no número de interações com um determinado elemento.
Por exemplo, no caso dos elementos dos subgrupos dos familiares e amigos, a ordem é
definida com base nos membros que o utilizador idoso vê mais. Assim, em primeiro lugar
aparecem os membros com mais visualizações. O conceito de personalização difere do
conceito acima, na medida em que o processo deixa de ser automático e passam a ser os
idosos a configurar determinados aspectos da interface. Assim, no âmbito das funciona-
lidades implementadas para validação destes conceitos, os utilizadores podem posicionar
os elementos do menu ou os membros dos subgrupos na posição que pretenderem. Para
um utilizador personalizar a ordem dos elementos nos diferentes subgrupos ou a ordem
das funcionalidades principais, o elemento a ser reordenado deve ter o foco. De seguida, o
utilizador pressiona o botão de personalização no comando da TV. Após isso aparece uma
mensagem a perguntar qual a nova posição do elemento que tinha o foco. O utilizador
escolhe a nova posição e confirma recorrendo ao respetivo botão de confirmação.



Capı́tulo 6

Resultados da Validação

Nesta secção serão apresentados os resultados obtidos nos testes longitudinais. A maioria
dos participantes aceitou bem o protótipo. Desde os primeiros dias, todos os participantes
e os seus familiares mostraram boa vontade para usar a aplicação. A experiência deles
foi melhorando à medida que iam usando o protótipo. Nas próximas subsecções serão
discutidos os diferentes fatores avaliados durante este estudo.

6.1 Participantes

O estudo foi realizado com 3 utilizadores idosos. Planeou-se ter o protótipo instalado
em casa de 4 participantes durante 3 semanas para cada utilizador. Contudo, um dos
participantes, pediu para manter o protótipo a correr após essas 3 semanas e aceitou-se
esse pedido, estando o sistema instalado durante 6 semanas para este utilizador, sendo
assim impossı́vel disponibilizar o protótipo ao quarto participante previsto. A tabela 6.1
mostra os perfis dos utilizadores que participaram nos testes longitudinais. Esta tabela
mostra igualmente o número de familiares e amigos que contribuı́ram indiretamente para
este estudo, colocando conteúdos no SRS Facebook que depois eram visualizados pelos
idosos na interface You, me & TV. Como também é possı́vel ver nesta tabela, dois dos
três participantes não usavam o Facebook previamente. Nestes dois casos auxiliou-se os
idosos na criação e gestão da conta de Facebook, nomeadamente ao nı́vel dos convites
para os familiares e amigos próximos.

6.2 Resultados dos testes longitudinais

Durante as subsecções abaixo serão apresentados todos os resultados relevantes obtidos
durante os dois meses em que os testes longitudinais estiveram a decorrer. Estes resulta-
dos serão divididos nas seguintes categorias: aceitação dos idosos face ao uso do sistema;
frequência de uso; funcionalidades preferidas; interação com outros membros do SRS;
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Descrição / Participante U1 U2 U3
Idade 65 anos 67 anos 73 anos

Género Feminino Masculino Feminino
Famı́lia 6 12 8
Amigos 4 7 3
Duração 6 semanas 3 semanas 3 semanas

Utilizador do Facebook Não Sim Não
Agregado Familiar Sozinha Mulher e afilhado Marido

Reformado Sim Não Sim

Tabela 6.1: Perfil dos participantes dos testes longitudinais

impacto da multimodalidade; benefı́cios da adaptação e personalização; nı́veis de usabi-
lidade e experiência de utilização.

6.2.1 Aceitação do sistema pelos participantes

Nesta subsecção, serão discutidos aspectos que podem avaliar a aceitação do protótipo
pelos idosos. A discussão será baseada na frequência de utilização do sistema em geral e
separado por funcionalidades individuais. Esta análise será complementada com opiniões
recolhidas durante o estudo.

Uso geral do sistema

U1 foi a participante que mais usou o sistema. Esta utilizadora indicou-nos que queria
usar a aplicação todos os dias. Através da figura 6.1 é possı́vel confirmar esta afirmação.
Como é possı́vel ver neste gráfico, U1 usou a aplicação quase todos os dias. A parti-
cipante teve o protótipo disponı́vel durante 44 dias e apenas durante 7 dias não usou a
aplicação. Em média, esta utilizadora iniciou a aplicação 3.6 vezes por dia. Não foi en-
contrado nenhum padrão de utilização em termos de dia de semana (o protótipo não foi
usado numa Segunda-feira, uma Terça-feira, uma Quarta-feira, duas Quintas-feiras e duas
Sextas-feiras). Na generalidade, esta utilizadora apreciou bastante a aplicação, uma vez
que permitiu interagir mais com os seus familiares e amigos “muitas vezes, após usar a
aplicação, eu ligava para os meus familiares e falava com eles sobre fotografias que tinha
visto no You, me & TV”.

U2 fez um uso muito mais limitado da aplicação em relação a U1 (figura 6.2). Este
utilizador usou a aplicação apenas por 34 vezes durante 23 dias (média de 1.34 utilizações
por dia). Durante as sessões semanais, o participante indicou que como já usava o Face-
book no computador, então não sentia necessidade de usar o protótipo. Contudo, este foi
o utilizador que mais usou as diferentes modalidades. Ele apreciou bastante o facto de
estas modalidades estarem sempre disponı́veis em qualquer contexto de utilização.
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Figura 6.1: Frequência de uso do utilizador U1.

Figura 6.2: Frequência de uso do utilizador U2.

Finalmente, a utilizadora U3 fez uma utilização crescente do sistema. À medida que
o tempo passava, maior era a utilização do protótipo You, me & TV. Verificou-se também
que associado ao uso crescente do protótipo estava também um número crescente de par-
tilha de fotografias entre a idosa e os seus familiares (figura 6.3). Esta participante utilizou
o protótipo 74 vezes durante 23 dias (média de 3.2 utilizações por dia).

Funcionalidades preferidas

Desde a primeira semana, os participantes sentiram que o sistema era benéfico para as
suas vidas. Eles indicaram que este os aproximou dos seus familiares e amigos, uma
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Figura 6.3: Frequência de uso do utilizador U3.

vez que os permitiu ver o que eles faziam diariamente (se o publicassem no Facebook).
A cada sessão, os participantes indicaram que as funcionalidades de partilha de fotogra-
fias impressas e visualização de fotografias eram as funcionalidades mais importantes da
aplicação.

Como esperado, os familiares foram a principal motivação para os participantes usa-
rem o protótipo. No total, foram contabilizados 42 acessos aos perfis de familiares e 12
acessos aos perfis de amigos. Estes resultados refletem o facto da grande maioria da rede
social dos idosos ser constituı́da por familiares.

Outra funcionalidade importante foi a partilha de conteúdos TV. Nas sessões semanais
foi possı́vel perceber que a utilização desta funcionalidade não foi ainda maior, uma vez
que a funcionalidade não foi desenhada da melhor forma. Percebeu-se que se a funciona-
lidade tivesse sido integrada com um serviço TV e se tivesse sido integrada no menu prin-
cipal da aplicação então o número de utilizações seria ainda maior. O grande problema
da abordagem seguida era o facto dos utilizadores terem de deixar de ver o conteúdo TV
para partilhar o mesmo no SRS. Os utilizadores idosos contribuiram ainda com a ideia de
ter um botão para partilhar diretamente o que estes estavam a ver na TV.

Os participantes apreciaram as funcionalidades relacionadas com a partilha rápida de
conteúdos com os seus familiares. U1 indicou que “por vezes não consigo ligar para os
meus familiares e estes também não conseguem falar comigo. Mas com esta aplicação eu
posso sempre saber o que eles têm feito e posso também mostrar-lhes o que tenho feito”.
Neste contexto, a capacidade de gostar de publicações, especialmente publicações dos
seus familiares foi bastante apreciada. Eles indicaram que era bastante fácil gostar de uma
publicação ou escrever um comentário dentro de uma publicação. Esta forma de partilha
rápida de conteúdos permite posteriormente despoletar vários encontros “offline”, pois
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esta partilha motivava os idosos a estabelecerem mais contatos com os seus familiares,
da mesma forma que estes se sentiam mais ligados aos seniores. U1 indicou que voltou
a estabelecer contatos com uma tia que já não via há bastante tempo. Este resultado é
bastante representativo do potencial desta aplicação aproximar os utilizadores idosos da
sua famı́lia tanto a nı́vel “online” como “offline”. A importância das fotografias, consumo
de conteúdos relacionados com a famı́lia pode ser visto no gráfico das funcionalidades
preferidas pela utilizadora U1 (figura 6.4)

Figura 6.4: Funcionalidades preferidas pela utilizadora U1.

A figura 6.5 mostra a frequência de utilização das diversas funcionalidades pelo par-
ticipante U2. Este utilizador fez um uso limitado do You, me & TV. Contudo, indicou
que apreciou bastante a funcionalidade de partilha de fotografias impressas, uma vez que,
“partilhar fotografias no Facebook é bastante difı́cil e através desta aplicação é muito mais
simples”.

Figura 6.5: Funcionalidades preferidas pelo utilizador U2.

A utilizadora U3 focou-se principalmente nas funcionalidades relacionadas com foto-
grafias (figura 6.6), quer ao nı́vel do consumo de fotografias enviadas pelos familiares e
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amigos, quer ao nı́vel de partilha deste tipo de conteúdo para estes verem no Facebook.
A participante usou a aplicação como um sistema de partilha de fotografias “Eu usei a
aplicação para partilhar fotografias antigas com a minha famı́lia. Eles também me en-
viaram fotografias antigas para eu ver nesta aplicação. Isto permitiu-me reviver velhos
tempos”. Em 3 semanas, U3 partilhou 43 fotografias com a sua famı́lia.

Figura 6.6: Funcionalidades preferidas pela utilizadora U3.

6.2.2 Interação com outros membros do SRS

O grande objetivo deste estudo passou por perceber como os SRS podem aumentar e
melhorar a rede social dos idosos com os seus familiares e amigos próximos. Os resulta-
dos desta subsecção serão centrados no número de ações de partilha entre os idosos e os
seus familiares e amigos, como escrita de publicações, comentários, gostos, partilha de
conteúdos TV e partilha de fotos impressas. Observou-se assim a frequência destas ações.
U1 interagiu 83 vezes com os seus familiares. A evolução destas interações em relação ao
tempo pode ser consultada na figura 6.7. Neste gráfico é possı́vel observar que o número
de interações aumenta com o tempo, após um perı́odo inicial onde o participante ainda
não se encontrava confortável em partilhar conteúdo no SRS.

O crescimento evidenciado pela utilizadora U1 não foi observado em U2 (figura 6.8).
Contudo, os resultados deste participante são inconclusivos, na medida em que este já
era um utilizador do Facebook e continuou a usar este SRS durante o estudo, ou seja,
estabeleceu interações que não foram possı́veis determinar pelo nosso estudo.

U3 foi a participante com a maior média de de interações por dia com outras pessoas
(figura 6.9). Esta utilizadora estabeleceu 75 interações em apenas 23 dias, estabelecendo
uma média de 3 interações por dia. Assim, como a participante U1, a utilizadora U3
também mostrou uma tendência crescente para estabelecer interações com os seus fami-
liares e amigos.
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Figura 6.7: Interações sociais da utilizadora U1 com os seus familiares e amigos.

Figura 6.8: Interações sociais do utilizador U2 com os seus familiares e amigos.

6.2.3 Importância da multimodalidade

No que diz respeito às modalidades mais usadas neste protótipo verificou-se que o co-
mando da televisão é a principal forma para os participantes interagirem com o sistema.
Adicionalmente, esta foi a única modalidade em que os utilizadores não necessitaram
de ajuda. Os participantes sentiram-se confortáveis a interagir com a aplicação usando
a modalidade mais conhecida para interagir com uma televisão. Contudo, percebeu-se
que houve interesse dos participantes em utilizar as modalidades alternativas oferecidas
pelo You, me & TV. Esta vontade era especialmente patente quando os idosos sentiam
dificuldades em realizar determinada tarefa com o comando da televisão, como por exem-
plo, na escrita de publicações. Foi possı́vel verificar que os participantes não gostavam
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Figura 6.9: Interações sociais da utilizadora U3 com os seus familiares e amigos.

de escrever publicações através do comando da televisão, uma vez que, escrever através
desta modalidade demora demasiado tempo. Assim, os utilizadores passaram a utilizar a
modalidade de voz para escrever publicações. U2 acrescentou que “escrever através da
fala é muito mais simples”. Os gestos também foram usados especialmente na seleção de
botões grandes, como os botões de seleção dos membros dos familiares e amigos. Con-
tudo, os participantes consideraram que era um pouco difı́cil usar esta modalidade, uma
vez que os idosos por vezes tremiam o que dificultava o reconhecimento da posição das
mãos.

A tabela 6.2 apresenta a distribuição geral de utilização das modalidades para cada
funcionalidade pelos três participantes. Como já foi mencionado acima, o comando da
TV é a forma primária de interação com a aplicação TV. Contudo, foi possı́vel verificar
pelos resultados desta tabela que as outras modalidades também foram utilizadas. Os
comandos de voz surgiram como uma alternativa válida para produzir conteúdo em forma
de texto. Assim, a modalidade de voz foi especialmente usada na escrita de publicações e
comentários às mesmas. Adicionalmente, também se verificou uma tendência interessante
de utilização da modalidade de voz para colocar gostos nas publicações.

Por sua vez os gestos foram especialmente usados para tarefas de visualização de
conteúdo, incluindo aceder ao perfil dos familiares e amigos e aceder às fotografias dos
membros da sua rede social. Em geral, os resultados indicaram que o uso da voz é mais
útil para produção de conteúdo e os gestos para visualização e navegação.

6.2.4 Benefı́cios da adaptação e personalização

Os conceitos de adaptação e personalização suscitaram diferentes reações por parte dos
participantes. A personalização foi vista como demasiado complexa o que causou algum
desconforto. U1 salientou que a personalização“ é uma funcionalidade que não faz falta
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Tarefa / Modalidade Comando TV Voz Gestos

Percentagem total 77,31% 7,98% 14,71%
Produção de conteúdo 77% 17% 6%
Publicar 39% 61% 0%
Comentar uma publicação 45% 55% 0%
Gostar de uma publicação 64% 26% 10%
Tirar uma fotografia 88% 4% 8%
Partilhar conteúdo TV 100% 0% 0%
Visualização de conteúdo 76% 0% 34%
Ver a moldura digital da famı́lia 100% 0% 0%
Ver o perfil da famı́lia 68% 0% 32%
Ver o perfil dos amigos 58% 0% 42%
Ver as fotografias dos familiares/amigos 75% 0% 25%
Ver os vı́deos dos familiares/amigos 100% 0% 0%
Ver interesses dos familiares/amigos 100% 0% 0%
Gestão de grupos 80% 0% 20%
Criar subgrupo 100% 0% 0%
Adicionar um membro a um subgrupo 100% 0% 0%
Remover um membro de um subgrupo 71% 0% 29%

Tabela 6.2: Utilização de diferentes modalidades em relação a diferentes tarefas.
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ao sistema”. U2 acrescentou que “não senti que este mecanismo tornasse a aplicação mais
simples de usar”. U3 também argumentou que “tu podes achar que este conceito é útil
porque sabes como o usar. Eu não vejo vantagens em usar esta funcionalidade”.

No que diz respeito aos conceitos de adaptação, as opiniões foram bem mais positivas,
em especial a adaptação da ordem dos familiares e amigos que aparecem em primeiro
lugar dentro de cada subgrupo. U1 disse que “Eu tenho mais interesse nas fotografias
dos meus netos e do meu filho que vive longe, logo gosto que estes elementos apareçam
em primeiro lugar da lista de familiares”. U3 partilhou da mesma opinião mas aplicado à
adaptação dos elementos do menu principal. “Eu uso a aplicação para ver fotografias dos
meus familiares, logo gosto que as primeiras duas opções do menu sejam a minha famı́lia
e as minhas fotos”. Contudo, U2 alertou-nos para o facto que por vezes as entradas do
menu alteravam sem que o participante desse por isso e sem que este fosse informado.
Isto levava por vezes a que o participante se enganasse a selecionar a entrada correta do
menu. Porém, no final este participante também reconheceu que este conceito era útil
para que os utilizadores realizassem determinadas tarefas mais eficientemente.

6.2.5 Usabilidade e Experiência de Utilização

Como mencionado nas secções acima, em cada sessão foi pedido a cada participante para
preencherem um questionário SUS e UEQ. Nesta secção serão discutidos esses resultados.

U1 foi a participante que melhor classificou o protótipo You, me & TV. Foi possı́vel
observar que a pontuação SUS atribuı́da por U1 que mede a usabilidade da aplicação foi
sempre bastante elevada tendo aumentado em cada sessão (figura 6.10). A pontuação
UEQ (figura 6.11) manteve-se igualmente elevada sendo que houve um indicador com
resultados manifestamente inferiores (confiança). Este resultado era esperado, na medida
em que, a versão do software instalada é apenas um protótipo que não se encontrava
totalmente robusta e estável. Outro fator que contribui para um baixo nı́vel de confiança
foram as perceções que a utilizadora tinha sobre o baixo nı́vel de segurança da Internet
“partilhar fotografias pessoais na Internet não me parece ser muito seguro”.

U2 foi quem pior classificou o protótipo. Na primeira sessão o participante atribuiu
uma elevada pontuação de usabilidade (SUS) (figura 6.12). Contudo, nas sessões se-
guintes os resultados foram substancialmente piores. Estes resultados foram totalmente
esperados e justificados pelo facto do participante continuar a usar a aplicação nativa do
Facebook para o computador que tem um nı́vel de usabilidade muito mais elevado que o
protótipo You, me & TV. Contudo é importante observar que apenas na segunda sessão
o utilizador classificou o sistema com uma pontuação SUS ligeiramente abaixo da média
(68). A pontuação UEQ manteve a mesma tendência (figura 6.13). Apenas o indicador
de inovação manteve um valor bastante elevado durante todo o estudo, refletindo os efei-
tos da adição de duas novas modalidades (voz e gestos) e ainda as funcionalidades de
digitalização de fotografias impressas e partilha de conteúdos TV. Finalmente, o indica-
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Figura 6.10: Pontuação SUS atribuida pela utilizadora U1.

Figura 6.11: Pontuação UEQ atribuida pela utilizadora U1.

dor de atratividade manteve-se positivo durante todo o estudo, permitindo concluir que a
experiência do utilizador foi positiva apesar de todas as limitações.

U3 também classificou positivamente o protótipo. A pontuação SUS baixou da pri-
meira para a segunda sessão mas aumentou para o valor mais elevado na última sessão,
atingindo uma pontuação final de 77 valores (figura 6.14). A pontuação UEQ manteve-
se positiva e estável durante todo o estudo com a mesma exceção observada no teste da
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Figura 6.12: Pontuação SUS atribuida pelo utilizador U2.

Figura 6.13: Pontuação UEQ atribuida pelo utilizador U2.

utilizadora U1, no que diz respeito ao indicador da confiança (figura 6.15).

Na generalidade, os resultados indicaram que o protótipo atingiu pontuações de usa-
bilidade e experiência de utilização bastante positivas, tendo em consideração que se trata
apenas de um protótipo.
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Figura 6.14: Pontuação SUS atribuida pela utilizadora U3.

Figura 6.15: Pontuação UEQ atribuida pela utilizadora U3.

6.3 Discussão dos testes longitudinais

Este estudo indicou que os SRS podem ter um impacto bastante positivo na vida dos
idosos. Os participantes reconheceram que durante o estudo aproximaram-se dos seus
familiares, aumentando o número de interações tanto “online” como presenciais.

Os resultados obtidos foram coerentes com estudos anteriores, [12, 21, 23, 25, 28, 41],
na medida em que suportaram a ideia que os SRS que procurem satisfazer a necessidade
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dos idosos devem se focar na famı́lia dos mesmos. Neste estudo, provou-se que o grande
motivo para os idosos adotarem um serviço deste tipo é o facto de este os permitir inte-
ragir com a famı́lia tanto “online” como “offline”. Adicionalmente, os conteúdos que os
utilizadores idosos preferem consumir estão relacionados com os conteúdos partilhados
pelos seus familiares, pois isso permite-lhes saber mais sobre eles.

No que diz respeito ao tipo de conteúdo preferido pelos idosos foi clara a preferência
pelas fotografias. Existem dois tipos de fotografias salientados por estes utilizadores:
fotografias do passados dos idosos e que proporcionam momentos nostálgicos que os
encoraje a reestabelecer contatos com familiares e amigos que já não veem há bastante
tempo; e fotografias atuais dos familiares que permitem aos seniores saberem mais sobre
eles, nomeadamente ao nı́vel do estado atual deles, do que têm feito, etc. Este último é
ainda mais evidente quando se trata de familiares que vivem distantes dos idosos.

Em termos de inovação e comparando este protótipo com a interface nativa do Face-
book e as respetivas funcionalidades é importante salientar a adição de duas novas fun-
cionalidades. A primeira centra-se na possibilidade de partilha de fotografias impressas.
Usar a câmara do Kinect para capturar fotografias impressas e enviar as mesmas para o
álbum digital do utilizador no Facebook, foi visto como uma forma mais fácil de “upload”
de fotografias no SRS. Esta funcionalidade favorece igualmente a reciprocidade, na me-
dida em que, os familares dos idosos ao verem fotografias do mesmo no seu “feed” então
também são levados a partilharem mais fotografias no Facebook para os idosos verem na
aplicação TV. Isto desencadeia um maior fluxo de partilha de conteúdos entre o utilizador
idoso e os seus familiares e amigos.

A televisão é a tecnologia que os idosos encaram com maior otimismo e que não se
sentem desconfortáveis a usar, pois desde cedo foram habituados a fazê-lo. Assim, sentiu-
se que a escolha desta tecnologia para ser o suporte deste protótipo foi um fator decisivo
para a obtenção de resultados tão positivos.

O facto dos idosos terem a capacidade de partilhar conteúdo TV com os seus fami-
liares também foi identificado como um fator positivo. Os participantes indicaram que
partilhar o que estavam a ver na TV desencadeava novos fluxos de conversa em especial
com os seus familiares. Este facto foi salientado por todos os participantes em todas as
fases do estudo (entrevistas semi-estruturadas, grupos de foco e testes longitudinais).

Outro fator que levou os participantes a sentirem-se mais confortáveis a usar o protótipo
foi o facto de puderem fazê-lo interagindo através de um comando TV. Esta foi a moda-
lidade mais usada durante os testes. Contudo, não foi a modalidade identificada como
favorita em todos os contextos de utilização. Quando os participantes sentiam que o uso
do comando TV não era o mais apropriado para realizar uma determinada tarefa, então
iam à procura de novas formas de interação. Este fenómeno foi bem visı́vel quando os
participantes acharam a utilização do comando TV demasiado complexa para escrever
publicações ou comentários e então foram à procura de alternativas. No caso da escrita de
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publicações e/ou comentários a modalidade escolhida recaiu sobre a modalidade de voz
em modo de ditado que os permitiu escrever através da voz. Após o final dos testes lon-
gitudinais, a modalidade de voz foi a forma mais usada para escrever publicações. Este
resultado comprova a visão defendida nesta tese e em outros estudos ([11, 8, 20, 26]) que
a multimodalidade deve fornecer alternativas para todas as funcionalidades da aplicação.

Outros dois conceitos importantes para melhorar a acessibilidade de uma aplicação
para idosos são a personalização e adaptação. A personalização não foi vista como posi-
tiva pelos participantes, uma vez que aumentava a complexidade de uso da aplicação. Os
participantes tiveram de aprender a usar o mecanismo de personalização o que provocou
algum desconforto. Por outro lado, o mecanismo de adaptação foi muito melhor recebido
pelos participantes, que apreciaram bastante o facto de não ter de realizar nenhuma ação
para que o sistema se ajuste às suas necessidades. Os participantes apreciaram bastante
o facto de ver os familiares mais visitados em primeiro lugar da lista de navegação ou as
funcionalidades mais usadas no topo do menu principal. O único ponto negativo apon-
tado foi que por vezes a ordem mudava sem que os participantes tivessem percebido e
isso provocava por vezes alguns erros.

O fator com mais impacto na utilização do protótipo You, me & TV foi a experiência
anterior dos participantes com o uso de um SRS. Foram evidentes os padrões de utilização
exibidos pelo utilizador U2 e por outro lado, pelas utilizadoras U1 e U3. U2 já era um
utilizador assı́duo do Facebook e por isso viu poucos benefı́cios em usar um SRS alter-
nativo na TV. Assim, este participante fez um uso bastante limitado do protótipo durante
as 3 semanas de teste. Apesar disso, U2 apontou os benefı́cios da utilização das várias
modalidades implementadas no You, me & TV. U1 e U3 não eram utilizadores anteriores
do Facebook e não tinham qualquer experiência com computadores. Quando estas parti-
cipantes passaram a utilizar o Facebook através da TV e perceberam que esse uso estava
a aproximá-las dos seus familiares então passaram a fazer um uso diário do sistema. O
impacto positivo que a aplicação estava a ter na vida de U1 foi tão grande que esta uti-
lizadora pediu para usar o sistema durante mais 3 semanas. Estes resultados mostraram
evidências fortes que a TV torna o Facebook acessı́vel a utilizadores com fracas com-
petências tecnológicas. Os resultados sugerem igualmente que tendo acesso ao Facebook,
os participantes aumentam a quantidade e qualidade das interações sociais com os seus
familiares e amigos. Este fator pode ter um impacto positivo no combate ao isolamento
social neste grupo etário.
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Capı́tulo 7

Conclusão

Os serviços de rede social como Facebook têm o potencial de melhorar a quantidade e a
qualidade das interações sociais entre os seniores e os seus familiares e amigos próximos,
permitindo-os sentirem-se (e serem) mais ativos socialmente e consequentemente conse-
guirem combater o isolamento social cada vez mais frequente neste escalão etário.

Nesta tese foram apresentados vários estudos junto da população idosa. Estes estu-
dos foram todos pensados tendo como base a metodologia seguida nesta tese - desen-
volvimento centrado no utilizador (DCU). Assim, o trabalho dividiu-se em três grandes
fases: análise de requisitos, desenvolvimento do protótipo e validação do mesmo. Na
análise de requisitos realizaram-se entrevistas semi-estruturadas e grupos de foco. Fruto
de ambos os estudos surgiram respostas com base na caracterização da população idosa,
recomendações de desenho a pensar na caracterização desta população e um protótipo
de média fidelidade resultante de uma metodologia de desenho participativo junto da
população idosa. Esta metodologia de desenho participativo levou os idosos a partici-
parem ativamente no processo de desenho da arquitetura de informação do protótipo You,
me & TV. Tratou-se de uma medida importante, na medida em que estes identificaram
necessidades, sugeriram as funcionalidades mais importantes e indicaram novas possı́veis
funcionalidades do sistema. A elaboração do protótipo TV foi efetuada com base nos re-
sultados evidenciados na análise de requisitos, mais concretamente, com base no protótipo
de média fidelidade resultante. O protótipo final foi testado durante aproximadamente 2
meses através de testes longitudinais, onde se instalou o sistema em casa dos participantes
e onde estes usaram o protótipo em contextos reais.

Os resultados deste estudo identificaram que a televisão pode ser o veı́culo ideal para
levar idosos que não utilizem um SRS a passarem a fazê-lo através de uma aplicação
TV. A fase de entrevistas demonstrou que os idosos estão recetivos a usar novas for-
mas de interação para interagir com a TV. Contudo, o meio primário de interação deve
ser o comando da TV, pois é com este que eles se sentem mais confortáveis a interagir
com a tecnologia. Adicionalmente, os idosos demonstraram especial interesse em inte-
ragir com o sistema através da voz e através de gestos. Durante os testes percebeu-se
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que a voz é um meio de interação para fins de publicação de conteúdos, nomeadamente,
escrita de publicações enquanto a interação por gestos se assumiu como uma forma de
interação para melhorar a experiência de navegação dentro de uma aplicação. No que
diz respeito aos conceitos de adaptação e personalização verificou-se, durante as entre-
vista semi-estruturadas, que ambos os conceitos eram bastante aceites pela população
idosa. Os participantes desta fase receberam ambos os conceitos com muito interesse,
indicando mesmo que não se importavam que a personalização e a adaptação fizessem
com que estes obtivessem uma interface diferente das outras pessoas. Contudo durante o
processo de validação (testes longitudinais) concluiu-se que a adaptação sendo um pro-
cesso automático não aumenta a complexidade de uso do sistema. Por outro lado, a
personalização, exigindo intervenção do utilizador, leva a que estes se sintam por vezes
desconfortáveis em usar este mecanismo. Em suma, uma versão futura do sistema deverá
integrar os conceitos de adaptação a todas as funcionalidades do sistema.

Este protótipo apresentou ainda duas funcionalidades inovadoras que foram muito
bem recebidas pelos participantes do estudo: partilha de conteúdo TV e partilha de fotos
antigas impressas. Ambas as funcionalidades foram benéficas, na medida em que permi-
tiram despoletar encontros presenciais entre os participantes e os seus familiares e amigos
próximos.

Este estudo mostrou que uma interface do Facebook para TVs complementada com
mecanismos adicionais como a multimodalidade e a adaptação podem ajudar os idosos a
sentirem-se menos isolados socialmente. A dificuldade sentida pelos idosos a usar o SRS
Facebook numa aplicação computador deixa de ser sentida quando estes o fazem através
de uma aplicação TV. Adicionalmente, o uso das funcionalidades do sistema permitem
aos idosos aumentarem a quantidade e qualidade das suas relações sociais com os seus fa-
miliares e amigos próximos, melhorando a reciprocidade das interações entre os idosos e
ambos os grupos. Finalmente, as funcionalidades inovadoras apresentadas e implementa-
das neste protótipo deveriam ser incluı́das num contexto real de tecnologia TV, na medida
que a sua integração no mercado é simples, pois apenas necessitam de uma câmara Kinect
e de um comando da TV.



Apêndice A

Guião da entrevista semi-estrutura
realizado junto da população idosa
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Estilo de vida da população idosa, conteúdos
televisivos visualizados e tecnologias usadas
Os nossos nomes são Fábio Rito e Nuno Luz. Somos alunos de mestrado em Engenharia 
Informática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O foco da nossa investigação é a 
população idosa e as nossas teses procuram combater o isolamento social dos idosos através de 
uma rede social para TV e ainda procurar novas formas de interação com um tablet de forma a tornar 
esta tecnologia mais acessível a idosos.

A televisão assumese como uma alternativa muito importante aos computadores, especialmente na 
tentativa que diferentes tecnologias consigam ser acessíveis a todos. 

Por exemplo, o facto da apresentar um ecrã maior pode ser um benefício muito grande para pessoas 
com problemas visuais. A televisão é igualmente uma tecnologia bastante aceite pela população em 
geral o que permite a pessoas tecnologicamente menos evoluídas aceder a serviços novos como as 
redes sociais.

O tablet é visto pela maioria das pessoas como uma alternativa (mais leve e barata) em relação ao 
computador. O tablet tem também a seu favor poder ser transportado com mais facilidade e de ter 
uma interacção directa com o dispositivo.

Muitas vezes a população idosa caracterizase como sendo socialmente isolada. Este aspeto leva a 
diversos problemas psicológicos e físicos e à consequente diminuição da qualidade de vida dos 
idosos. O objetivo do desenvolvimento de uma rede social acessível a todos é diminuir a exclusão 
social da população idosa e aumentar a sua qualidade de vida.

Este questionário é composto por quatro(4) partes diferentes. Numa primeira fase vamos procurar 
caracterizar cada um dos inquiridos, nomeadamente em questões de saúde motora e cognitiva e 
também em termos sociais. De seguida vamos perceber a sua situação em relação à 
tecnologia,nomeadamente os contextos de interação do inquirido com a televisão. Por fim vamos 
perceber a sua posição face à utilização de televisões inteligentes e ainda perceber possíveis novas 
formas de interação com o tablet.

O questionário tem a duração de aproximadamente 30/45 minutos.

Muito obrigado pela sua colaboração.

*Obrigatório

Caracterização do Inquirido

1.  Qual o seu género? *
Marcar apenas uma oval.

 Masculino

 Feminino

2.  Em que faixa etária se insere? *
Marcar apenas uma oval.

 Menos de 60 anos

 Entre 60 e 64 anos

 Entre 65 e 70 anos

 Entre 71 e 75 anos 

 Entre 76 e 80 anos

 Mais de 80 anos
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3.  Qual é o seu nível de escolaridade? *
Marcar apenas uma oval.

 Nenhum

 4ª Classe

 9ºano

 12ºano

 Licenciatura

 Mestrado ou Doutoramento

4.  Quantas pessoas constituem o seu agregado familiar? *
Marcar apenas uma oval.

 Vivo sozinho

 Vivo com uma pessoa

 Vivo com 2 a 3 pessoas

 Vivo com 4 a 5 pessoas

 Vivo com mais de 5 pessoas

5.  Descreva com quem vive *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Mulher/Marido

 Companheiro(a)

 Filho(a)(s)

 Neto(s)

 Membros que não pertencem à família biológica

 Outras pessoas de um lar

 Outra: 

6.  Qual é o seu estado civil? *
Marcar apenas uma oval.

 Casado/a

 Divorciado/a

 Viúvo/a 

 Nunca casei

Estado de saúde em geral

7.  Em geral, diria que a sua saúde é: *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Ótima Fraca
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8.  Comparando com o que acontecia há um ano, como descreve o seu estado geral atual: *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito melhor Muito pior

9.  Durante as últimas 4 semanas, em que medida é que a sua saúde física ou problemas
emocionais interferiram no seu relacionamento social com a família, amigos, vizinhos ou
outras pessoas? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Absolutamente nada Imenso

10.  Durante as últimas 4 semanas, de que forma é que a dor interferiu com o seu trabalho
normal (tanto o trabalho fora de casa como o trabalho doméstico) *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Absolutamente nada Imenso

11.  Qual o seu nível de satisfação com a sua atividade social? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito satisfeito Nada satisfeito

12.  Com quantas pessoas fala no seu diaadia? *
Marcar apenas uma oval.

 0

 15

 610

 1115

 Mais de 15

13.  Quais destas atividades costuma realizar no seu diaadia?
Marcar tudo o que for aplicável.

 Falar com família e/ou amigos num café

 Receber família e/ou amigos em casa

 Ler um livro sozinho

 Ver Tv sozinho

 Ver Tv com família e/ou amigos

 Passear com família e/ou amigos

 Passear sozinho

 Fazer viagens sozinho

 Fazer viagens com família e/ou amigos
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14.  As perguntas que se seguem pretendem avaliar a forma como se sentiu e como lhe
correram as coisas nas últimas quatro semanas. *
Quanto tempo nas últimas quatro semanas...
Marcar apenas uma oval por linha.

Sempre A maior parte do
tempo

Algum
tempo

Pouco
tempo Nunca

Sentiuse cheio/a de
vitalidade?
Sentiuse nervoso/a?
Sentiuse tão deprimido/a
que nada o/a animava?
Sentiuse calmo/a e
tranquilo?
Sentiuse com muita
energia?
Sentiuse deprimido?
Sentiuse estafado/a?
Sentiuse feliz?
Sentiuse cansado/a?

15.  Durante as últimas 4 semanas, até que ponto é que a sua saúde física ou problemas
emocionais limitaram a sua atividade social? *
Atividades como visitar amigos ou familiares próximos?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Sempre Nunca

16.  Por favor, diga em que medidas são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. *
Marcar apenas uma oval por linha.

Absolutamente
verdade Verdade Não

sei Falso Absolutamente
Falso

Parece que adoeço mais
facilmente do que os outros
Sou tão sensível como
qualquer outra pessoa
Estou convencido/a que a
minha saúde vai piorar
A minha saúde é ótima
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17.  Que problemas ou dificuldades tem em relação à sua saúde? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Pequenas dificuldades auditivas  dificuldades em ouvir alguns sons

 Algumas dificuldades auditivas  dificuldades em ouvir o que as pessoas ouvem

 Pequenas dificuldades visuais  vejo bem com óculos

 Algumas dificuldades visuais  problemas em ler mesmo que tenha óculos, problemas em
ler à distância

 Pequenos problemas motores  problemas de movimento ou a deslocarme para diferentes
locais

 Alguns problemas motores  tremores, problemas em movimentar os braços ou a fazer
muitos movimentos. Dificuldades em agarrar o rato e posicionar e controlar o cursor 

 Pequenos problemas cognitivos  problemas em lembrarse de alguns eventos de pequena
ou longa duração

 Alguns problemas cognitivos  problemas em lembrarse de eventos de pequena ou longa
duração e dificuldades em fazer associações simples

 Não tenho qualquer tipo das dificuldades acima mencionadas

 Outra: 

18.  Tem algum dos seguintes problemas de visão? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Astigmatismo

 Miopia

 Nenhum

 Outra: 

19.  Tem algum dos seguintes problemas de audição? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Surdez parcial

 Surdez total

 Nenhum

 Outra: 

20.  Tem algum dos seguintes problemas cognitivos? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Parkinson

 Esquizofrenia

 Alzheimer

 Nenhum

 Outra: 
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21.  Tem algum dos seguintes problemas motores? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Tremores

 Incapaz de mover braço(s) ou mão(s)

 Nenhum

 Outra: 

Impacto da tecnologia na vida das pessoas
A tecnologia cada vez mais está presente em tudo o que fazemos. Pessoas que não conseguem 
aceder a esta tecnologia podem muitas vezes sentirse excluídas socialmente. Um dos objetivos 
quem cria as diferentes tecnologias é conseguir que esta esteja acessível a todos. Para isto é muito 
importante saber a sua opinião.

22.  Como classifica as suas competências tecnológicas? *
Marcar apenas uma oval.

 Eu tenho imensas dificuldades com a tecnologia

 Eu tenho algumas dificuldades com a tecnologia

 Eu tenho poucas dificuldades com a tecnologia

 Eu estou confortável em usar algumas tecnologias

 Eu uso confortavelmente qualquer tecnologia presente atualmente

23.  Com que frequência usa o computador? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nunca Diariamente

24.  Quanto gosta de usar o computador? *
Se não usa, diga quanto gostaria de o usar.
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada Imenso
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25.  Diga com que facilidade realiza as diferentes atividades num computador *
Marcar apenas uma oval por linha.

Demasiado
complicado

Algo
complicado

Razoavelmente
simples

Algo
simples

Muito
simples

Indisponível
no meu

computador 

Não sei /
Não
realizo
essa

atividade
Alterar a imagem
do ambiente de
trabalho
Organizar pastas
no computador
Escrever um
texto
Controlar as
suas despesas
Aceder à Internet
Ver o email
Escrever um e
mail
Falar com
família e/ou
amigos em redes
sociais (Ex:
Facebook)
Navegar em
mapas na
Internet

26.  Com que frequência usa um tablet *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nunca Diariamente

27.  Quanto gosta de usar um tablet *
Se não usa, diga quanto gostaria de o usar.
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada Imenso
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28.  Diga com que facilidade realiza as diferentes atividades num tablet *
Marcar apenas uma oval por linha.

Demasiado
complicado

Algo
complicado

Razoavelmente
simples

Algo
simples

Muito
simples

Indisponível
no meu

computador 

Não sei /
Não
realizo
essa

atividade
Alterar a imagem
do ambiente de
trabalho
Organizar pastas
no tablet
Escrever um
texto
Descarregar uma
aplicação
Aceder à Internet
Ver o email
Escrever um e
mail
Falar com
família e/ou
amigos em redes
sociais (Ex:
Facebook)
Navegar em
mapas 
Tirar fotografias /
Filmar videos
Visualizar
fotografias e
vídeos na galeria

29.  Com que frequência usa uma televisão *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nunca Diariamente

30.  Quanto gosta de usar uma televisão *
Se não usa, diga quanto gostaria de o usar.
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada Imenso
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31.  Diga com que facilidade realiza as diferentes atividades numa televisão *
Marcar apenas uma oval por linha.

Demasiado
complicado

Algo
complicado

Razoavelmente
simples

Algo
simples

Muito
simples

Indisponível
no meu

computador 

Não sei /
Não
realizo
essa

atividade
Navegação pelos
diferentes canais
Visualização de
um canal
Navegação no
videoclube
Alugar um filme
Gravar um
programa
Ver um programa
previamente
gravado
Aumentar o
volume
Configurar as
definições da
televisão

O papel da televisão na vida das pessoas
Está comprovado que a televisão é uma das tecnologias mais usadas pela população mundial, sendo 
igualmente das mais universais em relação à idade. Que opinião tem sobre esta tecnologia.

32.  Com se classifica em relação a uso da televisão? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Uso todos os dias Nunca uso

33.  Quantas horas, por dia, passa em média a ver Televisão? *
Marcar apenas uma oval.

 Menos de 3 horas

 3 a 6 horas

 6 a 9 horas

 Mais de 9 horas
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34.  Diga com que frequência vê cada um dos seguintes conteúdos televisivos? *
Marcar apenas uma oval por linha.

Raramente Poucas
vezes

Algumas
vezes

Muitas
vezes Frequentemente

Noticiários
Programas matinais (Ex:
Você na Tv)
Programas de
entretenimento (Reality
shows, concursos, etc..)
Documentários
Filmes, e/ou séries
Telenovelas
Debates televisivos

35.  Assumindo que podia guardar alguns conteúdos que via na televisão para poder vêlos
novamente que interesse tinha em gravar esses conteúdos? *
Marcar apenas uma oval por linha.

Nenhum
interesse

Pouco
interesse

Algum
interesse

Interesse
razoável

Super
interessante

Noticias que viu no
noticiário
Receitas que gostou de
um programa
Partes importantes de
filmes e/ou séries
Opiniões em debates
televisivos
Partes importantes de
telenovelas
Partes interessantes de
documentários

36.  Agora assuma que para além de guardar um determinado conteúdo também podia
partilhálo com os seus familiares e/ou amigos que interesse tinha em partilhar os
diferentes tipos de conteúdos? *
Marcar apenas uma oval por linha.

Nenhum
interesse

Pouco
interesse

Algum
interesse

Interesse
razoável

Super
interessante

Noticias que viu no
noticiário
Receitas que gostou de
um programa
Partes importantes de
filmes e/ou séries
Opiniões em debates
televisivos
Partes importantes de
telenovelas
Partes interessantes de
documentários
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37.  Agora indiquenos dos conteúdos que os seus familiares e amigos partilhassem, quais os
tipos que gostaria de ver? *
Marcar apenas uma oval por linha.

Nenhum
interesse

Pouco
interesse

Algum
interesse

Interesse
razoável

Super
interessante

Noticias que viu no
noticiário
Receitas que gostou de
um programa
Partes importantes de
filmes e/ou séries
Opiniões em debates
televisivos
Partes importantes de
telenovelas
Partes interessantes de
documentários

Funcionalidades em televisões inteligentes
O uso de televisões inteligentes pode mudar a forma como utilizamos tipicamente uma televisão. O 
facto de ter um ecrã maior pode ser também um importante aliado para pessoas com alguns 
problemas, nomeadamente visuais, permitindolhes aceder a informação que poderiam por exemplo 
não conseguir aceder uma computador com o ecrã mais pequeno.

38.  Sabe o que são televisões inteligentes (Smart TV's)? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim 

 Não

39.  Com que frequência usa Smart Tv's? *
Marcar apenas uma oval.

 Frequentemente

 Muitas vezes

 Algumas vezes

 Raramente

 Nunca
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40.  Diga o seu interesse em realizar uma destas funcionalidades numa SmartTv *
Marcar apenas uma oval por linha.

Nada
interessante

Pouco
interessante

Algo
interessante

Muito
interessante Interessantíssimo 

Aceder à Internet
Aceder a redes
sociais
(Facebook,
Twitter, Google+,
etc...)
Ver fotografias e
vídeos de
familiares e/ou
amigos
Trocar
mensagens a
familiares e/ou
amigos
Fazer chamada
de voz para
familiares e/ou
amigos
Fazer vídeo
chamadas para
familiares e/ou
amigos
Marcar eventos
familiares e/ou
entre amigos
Controlar
aspetos da sua
saúde (Ex:
medicação)
Ver notícias
online
Jogar
Ouvir música
Ler livros
Fazer operações
bancárias

Novas formas de interagir com uma televisão
Nesta secção gostaríamos de discutir consigo novas formas de interagir com uma televisão. Vamos 
proporlhe soluções e queremos que nos diga se concorda ou não com as mesmas.

41.  É fácil usar uma televisão. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo plenamente

42.  O uso do comando da televisão é simples. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo plenamente
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43.  Seria interessante poder interagir com a televisão através de gestos *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo plenamente

44.  Seria interessante poder interagir com a televisão através da voz. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo plenamente

45.  Seria interessante poder interagir com a televisão através de um tablet *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo plenamente

46.  Seria interessante ter um tablet que me mostrasse determinado conteúdo que estava a ver
na Tv mas mais aproximado (maior) *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo plenamente

47.  Seria interessante ter um tablet que me mostrasse determinados conteúdos relacionados
com o conteúdo que está a ver na televisão? *
Ex: Se está a ver um filme ou uma telenovela o tablet poderia mostrar a biografia dos diferentes
atores.
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo plenamente

48.  Gostaria de ter uma moldura digital que lhe desse informações sobre os seus familiares e
amigos *
Por exemplo, fotos, vídeos, texto etc..
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada interessante Interessantíssimo

49.  Gostaria de ter tecnologia que indicasse automaticamente aos seus familiares se estava ou
não em casa? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada interessante Interessantíssimo
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Uso de tecnologias

50.  Sabe o que é um tablet? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não  Pare de preencher este formulário.

Interacções com tablet

51.  Tem um tablet? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

Passe para a pergunta 56.

Uso do tablet

52.  Utiliza o tablet para conversar (por texto / voz) *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

53.  Já utilizou a fala para mandar uma mensagem a outra pessoa através do tablet? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

54.  O tablet é apenas usado por si? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

Outros utilizadores

55.  Em que intervalo de idades estão os outros utilizadores do tablet? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 217 anos

 1824 anos

 2555 anos

 5565 anos

 66+ anos

Formas de interacção I
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56.  Qual o seu nível de satisfação com as formas de interacção usadas com o tablet? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada satisfeito Bastante satisfeito

57.  Utiliza algumas das formas de interacção mais complexas (excepto o toque simples ou
pressão no ecrã) no tablet? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não  Passe para a pergunta 60.

Passe para a pergunta 60.

Formas de Interacção II

58.  Diga qual/quais as formas de interacção mais complexas com um tablet que utilizou até
hoje? *
 

 

 

 

 

59.  Qual o seu nível de conforto ao utilizar formas de interacções mais complexas (todas
excepto o toque simples e arrastar dedo) no tablet? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito desconfortável Muito confortável

Formas de Interacção III

60.  Sabe o que é o acelerómetro? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

61.  Gostaria de poder fazer a interacção através da traseira do tablet? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

62.  Gostaria de poder fazer a interacção através da moldura do tablet? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não
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63.  Já tirou notas (apontamentos, memorandos) usando o tablet? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

64.  Gostaria que o seu tablet fosse diferente das outras pessoas (ou seja, adaptado às suas
necessidades, permitindo interagir mais eficientemente com o tablet)? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não  Passe para a pergunta 65.

Formas de interacção IV

65.  Já utilizou o acelerómetro? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não  Passe para a pergunta 68.

Acelerómetro

66.  Qual o seu nível de satisfação com a utilização do acelerómetro? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito insatisfeito(a) Muito satisfeito(a)

67.  Como classificaria o uso do acelerómetro para navegar verticalmente na página? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada Adequado Bastante Adequado

Formas de Interacção V

68.  Já utilizou a interacção por fala num tablet? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não  Passe para a pergunta 74.

Interacção por Fala

69.  Qual o seu nível de satisfação com a utilização da interacção por fala? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito insatisfeito(a) Muito satisfeito(a)



02/06/2015 Estilo de vida da população idosa, conteúdos televisivos visualizados e tecnologias usadas

https://docs.google.com/forms/d/1XqFiRsLqZ6LMDHqbqfszhvPF78gW9yU3BVaCmPmrqA/printform 17/24

Concorda com as afirmações?

70.  Uso o tablet para interagir com outras pessoas. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo Concordo

71.  O tablet é um dispositivo mais difícil de interagir que o computador. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo Concordo

72.  Prefiro interagir com um tablet quando estou sozinho(a). *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo Concordo

73.  Prefiro interagir com um tablet num ambiente calmo. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo Concordo

Formas de Interacção VI

74.  Como reagiria ao saber que o seu tablet é adaptado para o ajudar a facilitar a manusear o
mesmo? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito mal Muito bem

Pinch
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75.  Como classificaria o uso do pinch para navegar entre fotos? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada Adequado Bastante Adequado

76.  Como classificaria o uso do swipe de três dedos para navegar em notícias? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada Adequado Bastante Adequado

77.  Como veria a utilização de toques na moldura do tablet para navegar nas fotografias? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada adequado Bastante Adequado

Swipe de 3 dedos
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78.  O que acharia de poder navegar na sua biblioteca de fotos dizendo "seguinte" e
"anterior"? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada Adequado Bastante Adequado

79.  Qual é o seria o seu nível de satisfação se pudesse navegar em páginas da internet
(vertical ou horizontalmente) ao dizer (“cima”, “baixo”, “esquerda” ou “direita”)? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito insatisfeito(a) Muito satisfeito(a)

80.  Quais das seguintes formas de interacções com o tablet é para si a mais cansativa? *
Marcar apenas uma oval.

 utilizar o teclado virtual

 swipe

 falar

 inclinar o tablet (acelerómetro)

 Nenhuma das anteriores

 Outra: 

81.  Quais das seguintes formas de interacções com o tablet é para si a menos cansativa? *
Marcar apenas uma oval.

 utilizar o teclado virtual

 swipe

 falar

 inclinar o tablet (acelerómetro)

 Nenhuma das anteriores

 Outra: 

82.  Quais das seguintes formas de interacções com o tablet é para si a pior? *
Marcar apenas uma oval.

 utilizar o teclado virtual

 swipe

 falar

 inclinar o tablet (acelerómetro)

 Nenhuma das anteriores

 Outra: 
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83.  O tablet seria perfeito: *
Marcar tudo o que for aplicável.

 Se tivesse um controlo remoto

 se tivesse mais um ecrã

 se reconhecesse mais gestos

 se tivesse mais formas de interação

 se tivesse um teclado físico

 se tivesse um ecrã maior

 nenhuma das anteriores

 Outra: 

84.  Quais das seguintes formas de interacções com o tablet é para si a melhor? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 utilizar o teclado virtual

 swipe

 falar

 inclinar o tablet (acelerómetro)

 Nenhuma das anteriores

 Outra: 

85.  Utilizaria a fala para *
Marcar tudo o que for aplicável.

 escrever

 mover ficheiros / fotografias / vídeos / música

 ver / ler documentos / ver emails / navegar na internet

 aumentar / diminuir o tamanho do conteúdo do tablet

 instalar aplicações

 navegar no leitor de média; ajustar áudio

 navegar em mapas

 nenhuma das anteriores porque não gosto de falar para dispositivos

 nenhuma das anteriores porque acho que o reconhecedor de fala ainda não é
suficientemente bom.

 Outra: 
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86.  Utilizaria gestos para *
Marcar tudo o que for aplicável.

 escrever

 mover ficheiros / fotografias / vídeos / música

 ver / ler documentos / ver emails / navegar na internet

 aumentar / diminuir o tamanho do conteúdo do tablet

 instalar aplicações

 navegar no leitor de média; ajustar áudio

 navegar em mapas

 nenhuma das anteriores porque é difícil fazer gestos

 Outra: 

87.  Utilizaria os toques a moldura do tablet para *
Marcar tudo o que for aplicável.

 escrever

 mover ficheiros / fotografias / vídeos / música

 ver / ler documentos / ver emails / navegar na internet

 aumentar / diminuir o tamanho do conteúdo do tablet

 instalar aplicações

 navegar no leitor de média; ajustar áudio

 navegar em mapas

 nenhuma das anteriores porque não gostava de interagir com a moldura do tablet

 nenhuma das anteriores porque não conseguia segurar o tablet com firmeza.

 Outra: 

88.  Utilizaria os toques na traseira do tablet para *
Marcar tudo o que for aplicável.

 escrever

 mover ficheiros / fotografias / vídeos / música

 ver / ler documentos / ver emails / navegar na internet

 aumentar / diminuir o tamanho do conteúdo do tablet

 instalar aplicações

 navegar no leitor de média; ajustar áudio

 navegar em mapas

 nenhuma das anteriores porque não gostava de interagir com a traseira do tablet

 nenhuma das anteriores porque não podia apoiar o tablet na mesa.

 Outra: 



02/06/2015 Estilo de vida da população idosa, conteúdos televisivos visualizados e tecnologias usadas

https://docs.google.com/forms/d/1XqFiRsLqZ6LMDHqbqfszhvPF78gW9yU3BVaCmPmrqA/printform 22/24

89.  Que forma(s) de interacção do tablet utilizaria para tirar notas? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 escrever

 selecionar e arrastar objectos

 falar

 toques na moldura do tablet

 toques na traseira do tablet

 nenhuma das anteriores porque não gosto de nenhuma delas

 nenhuma das anteriores porque não são fáceis de executar

 Outra: 

90.  Que forma(s) de interacção do tablet utilizaria para iniciar a reprodução de música / vídeo?
*
Marcar tudo o que for aplicável.

 fala

 toque

 gestos (inclui pinch e swipe)

 toques na moldura do tablet

 toques na traseira do tablet

 nenhuma das anteriores

 Outra: 

91.  Que forma(s) de interacção do tablet utilizaria para parar / pause a reprodução de música /
vídeo? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 fala

 toque

 gestos (inclui pinch e swipe)

 toques na moldura do tablet

 toques na traseira do tablet

 nenhuma das anteriores

 Outra: 

92.  Que forma(s) de interacção do tablet utilizaria para escolher o local de destino no GPS
(mapa)? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 fala

 toque

 gestos (inclui pinch e swipe)

 toques na moldura do tablet

 toques na traseira do tablet

 nenhuma das anteriores

 Outra: 
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93.  Que forma(s) de interacção do tablet utilizaria para iniciar a navegação para o local de
destino no GPS (mapa)? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 fala

 toque

 gestos (inclui pinch e swipe)

 toques na moldura do tablet

 toques na traseira do tablet

 nenhuma das anteriores

 Outra: 

94.  Que forma(s) de interacção do tablet utilizaria para percorrer nas notícias? *
Marcar tudo o que for aplicável.

 fala

 toque

 gestos (inclui pinch e swipe)

 toques na moldura do tablet

 toques na traseira do tablet

 nenhuma das anteriores

 Outra: 

Tipos de adaptação

95.  O que acharia de poder ver os objetos amplificados no seu tablet? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito inadequado Muito adequado

96.  O que acharia de poder ter um volume adaptado às suas necessidades no seu tablet? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito inadequado Muito adequado

97.  O que acharia de poder ter um avatar / personagem para o ajudar a executar uma tarefa? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito inadequado Muito adequado
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98.  Que tipo de ajuda a realizar tarefas acharia mais interessante *
Marcar apenas uma oval por linha.

Nada
interessante

Pouco
interessante

Algo
interessante

Muito
interessante

Sem
opinião

Ajuda com texto
Ajuda com voz
Ajuda através de um
avatar gráfico que fala

99.  Gostaria de poder controlar o mecanismo de adaptação?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

100.  O que acharia se o seu tablet monitorizasse a forma como interage com ele? *
Isto permitiria por exemplo ajustar o tamanho dos botões consoante a forma como clica neles
regularmente
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito inadequado Muito adequado
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Com tecnologia

Questionário "Focus Group"
*Obrigatório

1.  Escalão etário *
Marcar apenas uma oval.

 Menos de 60 anos

 60 a 64 anos

 65 a 70 anos

 71 a 75 anos

 76 a 80 anos

 Mais de 80 anos

2.  Qual a sua opinião sobre a facilidade de uso das seguintes tecnologias? *
Marcar apenas uma oval por linha.

Muito
difícil Difícil Nem fácil nem

difícil Fácil Muito
fácil

Não sei / Não
utilizo

Televisão
Computador
Tablet
Facebook



Apêndice C
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Questionário de Usabilidade e satisfação de
utilização
Diga se concorda ou não com as seguintes afirmações.

*Obrigatório

1.  Gostaria de usar o sistema frequentemente. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

2.  O sistema é demasiado complexo. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

3.  O sistema é fácil de usar. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

4.  Necessito de ajuda de um técnico para usar o sistema. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

5.  As várias funções do sistema estavam bem estruturadas. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente
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6.  Muitas funcionalidades do sistema não se percebiam bem para que serviam. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

7.  As pessoas irão aprender a usar o sistema rapidamente. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

8.  O sistema é muito complicado de usar. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

9.  Sentime confiante e tranquilo a usar o sistema. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

10.  Tive de aprender demasiadas coisas antes de começar a usar o sistema. *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

O que sentiu ao usar o sistema
O sistema é...

11.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Desagradável Agradável
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12.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Díficil de
perceber

Fácil de
perceber

13.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Criativo Sem criatividade

14.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Fácil de
aprender

Difícil de
aprender

15.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Valioso Sem valor

16.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Aborrecido Excitante

17.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Desinteressante Interessante

18.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Imprevisível Previsível
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19.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Rápido Lento

20.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Original Tradicional

21.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Restringe as
decisões que pode

tomar

Permite
fazer o
que
pretende
sem
restrições

22.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Bom Mau

23.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Complicado Fácil

24.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Desinteressante Atrativo
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25.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Tradicional Inovador

26.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Incómodo Cómodo

27.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Seguro Inseguro

28.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Motivante Desmotivante

29.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Atende às
expectativas

Não atende
às
expectativas

30.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Ineficiente Eficiente

31.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Evidente Confuso
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32.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Impraticável Prático

33.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Organizado Desorganizado

34.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Atraente Feio

35.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Simpático Antipático

36.   *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Conservador Inovador

Opiniões

37.  Que aspectos melhorava? *
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38.  O que mais gostou? *
 

 

 

 

 

39.  O que menos gostou? *
 

 

 

 

 

40.  Sentiu que o sistema aproximouo/a da sua família e/ou amigos? *
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