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RESUMO

O tema escolhido para a apresentação da dissertação dd4d.org | design diagnosis 

4 dyslexia tem como objectivo principal demonstrar em que medida o contributo do 

Design de Comunicação é imprescindível para criar uma comunicação acessível, dirigida 

a pessoas com dificuldades de aprendizagem na aquisição e uso da leitura e da escrita.

Inicialmente, são explorados vários conceitos do foro das Neurociências sobre a dislexia, 

para se adquirir um conhecimento profundo do público-alvo com quem se pretende 

manter um diálogo. Em seguida, são analisados estudos e artigos onde a Psicologia 

reconhece a forte ligação entre a dislexia e as áreas da arte e do design, assim como a 

existência de uma predisposição criativa e gráfica nos disléxicos.

São igualmente estudadas as opiniões de vários autores relevantes na área do Design 

de Comunicação, de forma a definir os requisitos do design de interface digital que 

garantam uma boa experiência ao utilizador comum. Cruzando posteriormente esta 

informação com as necessidades específicas da criança disléxica, é proposto um 

instrumento de avaliação com base nestas premissas, a Tabela de Sistematização do 

Interface Digital, SiD, que permite analisar a comunicação no presente contexto.

A Tabela SiD é implementada na Plataforma dd4d.org, agregadora das hiperligações 

dos jogos didácticos interactivos seleccionados, sendo apresentada com a respectiva 

avaliação e resultado de cada um dos dezasseis jogos em análise no estudo. 

Efectuou-se a selecção e recolha deste grupo no website da reconhecida British Dyslexia 

Association para as regiões de Leicester e Leicestershire. A disposição conjunta dos 

resultados individuais proporciona uma leitura abrangente e comparativa do grupo 

permitindo deste modo chegar a conclusões concretas sobre o tema.

O material existente online fica registado, criando um mapeamento de actualização 

constante e reunindo informação precisa para uso dos utilizadores. Os critérios de 

avaliação da Tabela SiD ficarão disponíveis para os designers de comunicação na 

Plataforma dd4d.org, ou a quem deles necessite para uma utilização deste estudo como 

base de trabalho no desenvolvimento de projectos semelhantes.

Palavras-chave

Design de Comunicação; jogo didáctico; interface digital; dislexia; gestalt.
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ABSTRACT

The chosen subject of the thesis dd4d.org | design diagnosis 4 dyslexia has the main 

purpose to demonstrate the extent to which the contribution of Communication Design 

is essential to create an accessible communication. The main target audience is people 

with specific learning disabilities in the acquisition and use of reading and writing. 

In the first part of this work, various concepts of Neuroscience’s forum concerning 

dyslexia will be explored to achieve a thorough knowledge of the audience with whom a 

dialogue is intended.

Later on, studies and articles in which psychology recognizes the strong link between 

dyslexia and the areas of art and design are analysed, as well as the existence of a 

graphic and creative predisposition in dyslexic people.

In order to define the requirements of digital interface design and ensure a good 

experience for the everyday user, the opinions of various relevant authors in the area of 

Communication Design are also studied. Adding this information to the specific needs 

of dyslexic children, an assessment tool based on these assumptions is proposed, the 

Table of Systematization of the Digital Interface, SDi, which allows analysing the commu-

nication in this context.

Finally, the Table SDi is implemented on the Platform dd4d.org, aggregating links from 

selected interactive educational games, being presented with the assessment results and 

analysis of the sixteen games evaluated in the study. 

The selection and collection of this group of games was carried out in the British Dyslexia 

Association website which mainly supports the regions of Leicester e Leicestershire. The 

joint disposition of the individual results provides an in-depth and comparative reading 

and enables firm conclusions on the subject.

The existing material is recorded online, creating a map constantly updated and 

gathering accurate information for users. The evaluation criteria used in the Table SDi will 

be one added value for communication designers on the Platform dd4d.org, or to those 

who will benefit from using this study as a basis in developing similar projects.

Keywords

Communication Design; educational game; digital interface; dyslexia; gestalt.
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Para a maioria das pessoas, escolher um livro, um jornal ou uma revista para ler é um 

processo de prazer e de descontracção. Entrar numa biblioteca ou numa livraria equivale 

a visitar uma agência de viagens, onde é possível escolher em que aventura participar e 

esquecer quaisquer limitações geográficas, temporais ou financeiras. 

Infelizmente para alguns, existe um tipo de limitação real e permanente que afecta este 

processo cognitivo e o torna numa experiência frustrante. A dislexia é uma dificuldade 

de aprendizagem que está presente em todos os actos que envolvem a literacia, 

marcando-os com o estigma da insegurança e da dúvida. Esta condição surge de 

forma inexplicável, uma vez que os disléxicos são considerados pessoas inteligentes, 

motivadas e com um percurso escolar adequado (Sykes, 2008).

O tema apresentado tem relevância por diferentes razões, que foram crescendo e 

tomando forma com o desenrolar da investigação.

Num primeiro ponto, abordaremos a questão do desperdício, existindo alguns tipos mais 

graves que outros. A frase “A mind is a terrible thing to waste” foi dita por um publicitário 

da agência Young and Rubicam em 1972. A citação, habitualmente atribuída a Malcolm 

X, foi na verdade o headline utilizado pelo copywriter Forest Long numa campanha 

para a United Negro College Fund (UNCF) e traduz exactamente o que acontece numa 

situação de dislexia: um indivíduo fica muito aquém de atingir o seu potencial intelectual 

devido à incapacidade de ultrapassar as suas dificuldades com a linguagem. Não saber 

lidar com esta condição gera no disléxico um sentimento constante de inadaptação, de 

frustração e de desperdício das suas capacidades.

Num segundo ponto focaremos uma experiência recorrente e que me afecta em alturas 

de stress e cansaço extremos, dando origem a sintomas passageiros semelhantes aos 

da dislexia.

Durante estes períodos, sofro de enxaquecas com aura que se caracterizam por uma 

fase de fenómenos sensoriais que duram normalmente entre 10 e 20 minutos, antes 

de se instalar uma fortíssima dor de cabeça. Os distúrbios têm origem neurológica 

e podem ser visuais, auditivos, sensitivos ou motores. No meu caso, apresentam-se 

através de uma enorme variedade de distúrbios visuais: pontos luminosos semelhantes 

a pirilampos que se movem ao longo do campo visual, flashes negros, aumento da sen-

sibilidade à luz, visão de túnel, alterações de tamanho e forma, acompanhados de uma 

profunda afasia que se traduz por uma perda total da capacidade de ler.

Este último sintoma foi o mais marcante da minha primeira crise. 

Na altura, estava a trabalhar ao computador, quando comecei a sentir o que pensei ser 

uma baixa de tensão. Num curto espaço de tempo, entre olhar para o ecrã e voltar a 
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olhar para o teclado, as letras das teclas deixaram de ter qualquer tipo de significado.  

O ambiente que me rodeava apesar de inalterado e onde reconhecia as mesmas capas 

de livros, revistas e cds habituais, tinha todos os títulos, headlines e nomes substituídos 

por caractéres indecifráveis.

O sentimento de desespero, confusão e medo foi inesperadamente acompanhado 

por uma sensação de isolamento profundo. Depois de devidamente medicada tanto 

a enxaqueca como os seus efeitos desapareceram sem deixar vestígios, até à crise 

seguinte. 

O escritor Lewis Carroll, que também sofria intensamente deste tipo de enxaqueca, 

descreve no livro Alice no Pais das Maravilhas alterações no tamanho, cor e formato dos 

objectos, sintomas típicos de uma crise. Existe também a versão alternativa que atribui   

a criatividade fantástica desta história ao consumo de substâncias alucinogéneas. 

Mas tendo conhecimento que este mesmo autor disse: “We read to know we are 

not alone”, também ele deve ter sentido o isolamento provocado pela afasia. Lewis 

Carroll conseguiu, utilizando a sua imaginação, tirar proveito dos seus sintomas para 

construir uma das mais conhecidas e surpreendentes histórias de ficção. Enfrentar uma 

adversidade com uma atitude positiva é o exemplo que deve ser fomentado nas crianças 

disléxicas, para que possam assim ultrapassar as dificuldades e aprender a tirar partido 

desta condição.

O último motivo prende-se com o despiste de dislexia feito ao meu filho, na altura 

com 8 anos, por sugestão da sua professora do 2º ano. Tomei assim conhecimento 

de que, na maioria dos casos, a dislexia só é detectada na passagem para o 3º ano, 

facto confirmado após contactar alguns pais e professores. O facto da descoberta ser 

geralmente tardia implica a ausência de um acompanhamento adequado em anos  

fundamentais de aprendizagem e uma difícil recuperação do tempo perdido. 

No caso do meu filho, o diagnóstico de dislexia foi rapidamente posto de lado pela 

psicóloga. O problema era originado por um desfasamento entre a velocidade de 

raciocínio e a capacidade motora, e o crescimento sincronizaria esta questão natu-

ralmente. A este problema acrescia ainda uma forte desorganização e uma preguiça 

natural que se traduziam por uma confusão e sujidade nos trabalhos escritos, dando 

origem à falsa suspeita de dislexia. 

A solução sugerida pela psicóloga seria estimular o meu filho através de puzzles e 

labirintos disponíveis online, sem directrizes concretas para websites portugueses, uma 

vez que não existe este tipo de material de livre acesso desenvolvido a nível nacional.
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Entre as várias actividades e jogos didácticos existentes na internet para este problema, 

muitos deles são igualmente direccionados para crianças disléxicas. Uma análise mais 

profunda destes jogos confirmou a ausência de regras básicas e a repetição de erros no 

design de interface digital. Nestes casos, a integridade da mensagem é posta em causa 

devido a uma comunicação deficiente. 

Foi a existência desta lacuna que deu origem ao presente estudo, baseado na 

perspectiva do Design de Comunicação e no contributo que a disciplina pode trazer 

a este universo. O sucesso ou o fracasso de ajudar o disléxico a desenvolver compe-

tências não reside unicamente no conhecimento do funcionamento do cérebro, mas 

também na forma adequada de se apresentar a informação (Sykes, 2008).

1. Relevância do tema 

A dissertação dd4d.org tem como premissa demonstrar o potencial do Design de 

Comunicação como parceiro criativo, tanto na reformulação de problemas como na 

criação de soluções de comunicação em função das necessidades do utilizador em causa. 

As crianças disléxicas têm uma visão original do mundo que as rodeia, manifestando 

uma predisposição inata para a linguagem gráfica e artística. No entanto, vemos o seu 

potencial desperdiçado por serem resistentes ao ensino tradicional. É uma dificuldade 

de aprendizagem que requer um diálogo feito por medida, tirando partido desta caracte-

rística de modo a se conseguir alcançar uma comunicação eficiente. Trata-se inegavel-

mente de um assunto que requer o envolvimento do Design de Comunicação. 

De acordo com artigo Playing Past Learning Disabilities de Shaywitz (1996) a resposta 

do público-alvo à aprendizagem interactiva através de jogos didácticos é muito positiva 

e de eficácia comprovada. O sucesso desta abordagem depende não só dos conteúdos 

utilizados mas também de um interface cuidadosamente construído e fundamentado 

em investigações no âmbito das Neurociências, sobre as capacidades e as limitações 

presentes na dislexia. 

O significado de interface é bastante abrangente, como ferramenta e conceito que se 

refere a um ponto de interacção entre componentes, aplicável tanto a nível de hardware 

como de software. É o conjunto de todos os elementos que possibilita a comunicação 

entre o Homem e a Máquina. Quando mencionamos interface neste estudo, referimo-nos 

ao design de interface digital, concretamente às suas propriedades visuais e sonoras. 

O objectivo do designer deve ser conjugá-las de forma a transmitir comportamento e 

informação, criando assim um ambiente ou resposta intuitiva que faça sentido para o 

utilizador.
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No entanto, existem erros graves cometidos no interface que apesar de estarem iden-

tificados por profissionais da área do design continuam a ser recorrentes, dificultando 

a comunicação com os disléxicos. O conteúdo dos jogos didácticos, mesmo estando 

correcto, pode ser comprometido pelo ruído e pelas interferências existentes no interface.

A ocorrência destes erros quer originada pela falta de conhecimentos ou pela falta de 

competências pode, para além de dificultar a terapia, contribuir para o agravamento dos 

efeitos colaterais presentes na maioria dos disléxicos. Sentimentos como frustração, 

angústia social e emocional, baixa auto-estima e baixa auto-confiança, são consequên-

cias tão prejudiciais quanto os problemas cognitivos existentes nesta dificuldade de 

aprendizagem (Alden, 2011; Mohan, 2010).

A análise dos jogos didácticos interactivos presentes online, segundo a perspectiva do 

Design de Comunicação, beneficia principalmente as crianças disléxicas. O presente 

estudo proporciona uma ajuda na luta contra a dislexia, assunto que deve ser visto como 

prioritário pelo elevado número de casos existentes. Segundo um estudo pioneiro feito 

sob a coordenação de Vale (2010), do Departamento de Educação e Psicologia da  

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), a dislexia atinge 5,4% das 

crianças portuguesas. A utilização de um diálogo adequado traz fortes benefícios a 

todos os níveis: uma aprendizagem bem sucedida fortalece a auto-estima, que se 

reflecte numa melhor integração escolar, familiar e social, e consequentemente torna 

mais promissora a perspectiva de um futuro. É importante garantir um bom acompanha-

mento e sobretudo tentar introduzi-lo o mais cedo possível na aprendizagem da criança 

disléxica, daí a orientação deste estudo para um público-alvo entre os 5 e os 8 anos.

A investigação é igualmente importante para os progenitores, professores e psicólogos 

que se dedicam e vivem em contacto permanente com crianças disléxicas. São eles 

muitas vezes os criadores dos jogos didácticos em questão, mas que apesar das suas 

boas intenções podem estar a contribuir para o problema. A dissertação dd4d.org 

pretende ajudar a garantir a acessibilidade 1 da comunicação utilizada neste método de 

aprendizagem e dirigida a este público-alvo, visto tratar-se de um factor essencial para a 

aquisição de competências bem sucedida.

Existem igualmente neste estudo pontos de interesse importantes para os designers 

de comunicação. Devido à rápida emergência e curta existência dos novos media 

persiste ainda uma indefinição de critérios de avaliação, ocorrendo muitas vezes uma 

1 Acessibilidade: Em informática, acessibilidade representa as ferramentas ou conjuntos de ferramentas 

criadas a pensar no utilizador para que este aceda sem problemas à informação e recursos oferecidos pelo 

computador.
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apropriação de regras alheias e inadequadas vindas de media precedentes, conforme é 

manifestado por Ippolito (2009) no artigo New Criteria for New Media. O presente estudo 

desenvolve os seus próprios critérios de avaliação específicos para o meio digital, com a 

possibilidade de serem adaptados aos diferentes interfaces de cada meio. 

Outro ponto essencial na relevância deste tema é a integração de um designer de 

comunicação na equipa de trabalho interdisciplinar que desenvolve os jogos didácticos 

para crianças disléxicas. Qualquer iniciativa que tenha um forte componente de 

comunicação tem o seu resultado comprometido quando este aspecto é subvalorizado.

A criação de um mapeamento sobre os jogos didácticos interactivos presentes online  

com uma actualização constante é outro dos aspectos fundamentais para o Design de 

Comunicação. Através da recolha de informações pertinentes, da observação e da iden-

tificação de padrões é possível chegar a novas conclusões sobre esta matéria.

No panorama actual, a dissertação dd4d.org pretende avaliar a acessibilidade dos 

jogos didácticos interactivos existentes online e desenvolvidos para crianças disléxicas, 

dando aos utilizadores informação sobre o desempenho do design de interface digital 

de cada jogo. No futuro, o objectivo é o de construir com base na informação recolhida 

e nos critérios de avaliação definidos, um diálogo mais adequado e acessível às crianças 

disléxicas no ambiente digital. 

A questão central de investigação colocada neste estudo é então a seguinte:

Pode o Design de Comunicação trazer um input ao diálogo entre as crianças 

disléxicas e os jogos didácticos interactivos?

2. Problemática

Durante a pesquisa conduzida para avaliar o tema em questão, foram identificados 

vários problemas de origens distintas que passamos a enunciar: 

Resistência do disléxico ao ensino tradicional. Sendo uma dificuldade de apren-

dizagem que afecta indivíduos ao longo das suas vidas, tem um especial impacto no 

desempenho académico, onde é difícil para os disléxicos serem bem sucedidos num 

ambiente de instrução típico. Esta dificuldade nada tem a ver com falta de interesse ou 

inteligência, trata-se em grande parte de um problema de comunicação visto crianças 

inteligentes ficarem aquém das suas possibilidades pela ausência de um método 

de ensino adequado. Este foi um ponto relevante na escolha do tema, devido ao 

desperdício ou subaproveitamento das capacidades das crianças disléxicas com reper-

cussões negativas ao longo das suas vidas.
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falta de recursos / recursos inadequados. Existe uma ausência quase total de jogos 

didácticos interactivos desenvolvidos para a realidade portuguesa sobretudo no que toca 

a material disponível online, conforme mencionado por Sandra Patrício Miguel, Psicóloga 

no Colégio Monte Flor e no hospital Cuf Descobertas. O material existente consiste em 

adaptações fracas de conteúdos estrangeiros com uma tradução deficiente e/ou ortogra-

ficamente incorrecta. Podemos também encontrar alguma produção independente feita 

por psicólogos, professores ou pais bem intencionados mas sem recursos ou conheci-

mentos sobre design de interface digital, o que compromete a eficácia do resultado.

Resistência face à interdisciplinaridade. Citando o manifesto UCLA (2010, p.3):   

“Interdisciplinarity 2, transdisciplinarity, multidisciplinarity are empty words unless they  

imply changes in language, practice, method and output.” Mesmo com a recorrência 

actual e constante ao tema da interdisciplinaridade, a verdade é que a sua prática 

continua a ser rara quando se trata da integração do Design de Comunicação em 

equipas de trabalho. Infelizmente, esta disciplina continua a ser muitas vezes posta 

de parte e apontada como secundária, apesar do aparente reconhecimento da sua 

importância nos novos media.

A relutância em praticar a interdisciplinaridade é prejudicial em qualquer processo. Os 

sentimentos de propriedade, desconfiança e insegurança na partilha de informação entre 

disciplinas devem ser ultrapassados. Existe a necessidade dos académicos fomentarem 

o trabalho em equipa e de ensinarem aos seus alunos a construção de uma metodologia 

transversal (Kristeva, 1997).

Escassez de regras nos novos media. A necessidade de jogar é um fenómeno 

ancestral e com a emergência dos novos media surgiu um novo e excitante universo 

digital, ideal para a prática desta actividade. Com as mudanças drásticas originadas pelo 

aparecimento do computador, chega também a necessidade de adaptar o jogo ao novo 

medium. No entanto com a remediação 3 dos velhos media, ocorre uma apropriação das 

suas regras e que muitas vezes não se coaduna com a nova realidade, conforme foi dito 

por Bolter e Grusin (2000, p.45): “The contemporary entertainment industry calls such 

borrowing ‘repurposing’: to take a ‘property’ from one medium and re-use it in another. 

With reuse comes a necessary redefinition...”.

2 Interdisciplinaridade: Trata-se da procura de uma estrutura de relações entre conteúdos ou métodos, e 

não de uma fusão entre eles. É um processo sem étapas definidas e que se desenvolve de acordo com as 

necessidades específicas de cada contexto.

3 Remediação: A forma como o novo medium reformula o seu medium anterior.
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As regras que foram sujeitas a uma adaptação devem ser revistas e adequadas aos 

novos media. Paralelamente, devem ser criadas de raiz regras específicas para o 

ambiente digital, tão exigentes como as existentes noutras disciplinas artísticas e 

científicas. Para Tapia (2003), só assim poderá ser fomentada uma utilização criativa e 

inovadora das novas tecnologias devendo esta reordenação, tanto das reflexões como 

das inovações, ser feita pelo Design de Comunicação. 

Em casos específicos como a dislexia, o conhecimento do jogo didáctico tradicional é 

importante como referência para o desenvolvimento da aplicação interactiva, sem nunca 

esquecer que a diferença existente entre os velhos e os novos media reside tanto na 

forma como no conteúdo (Ippolito, 2009).

Ansiedade visual. “Visual anxiety” é a expressão que Wurman (2000) utilizou para 

descrever o que sentimos perante um visual desordenado ou sobrelotado e que interfere 

com a compreensão, velocidade e sucesso do utilizador. 

Por mais aliciante e inovadora que seja a tecnologia disponibilizada pelos novos 

media, um grande número de jogos abusa da animação, cor e efeitos sonoros e deixa 

os conteúdos em segundo plano. Se estas interferências são destabilizadoras para 

um utilizador comum, para uma criança disléxica o seu efeito tem consequências 

mais graves. Crawford (1982, p.18) relembra: “A game deliberately supresses detail to 

accentuate the broader message that the designer wishes to present”. 

A confusão no interface é gerada pela tentativa de fornecer um excesso de funcionalidade 

num espaço restrito, resultando em controlos que interferem uns com os outros, ou sim-

plesmente pela incapacidade do designer de resistir às tentações tecnológicas, resultando 

numa inversão de prioridades. Conforme defendido por Cooper, Reimann e Cronin (2007) 

a tecnologia deve servir a inteligência humana e a criatividade, e não o inverso. 

3. Organização da dissertação

A dissertação está dividida em quatro partes, bibliografia e apêndice. 

A Parte I | Introdução está dividida em três capítulos e explica como surgiu a ideia para 

o tema, assim como a sua relevância e a definição dos problemas existentes no contexto 

actual.

A Parte II | Enquadramento Teórico divide-se em quatro capítulos e descreve a 

abordagem interdisciplinar e a estrutura conceptual da investigação. Em cada capítulo 

é tratado um campo considerado relevante para a dissertação, apoiado pelos estudos e 

pelos autores das diversas áreas que contribuíram para a investigação.
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A Parte III | Enquadramento Metodológico está dividida em seis capítulos relacionados 

com a investigação onde relata objectivos, perguntas secundárias, métodos e técnicas. 

Também aqui é descrita a forma como a dissertação propõe analisar o design de 

interface digital nos jogos didácticos interactivos, através da criação da Tabela de  

Sistematização do Interface Digital, SiD. A sua estrutura, composta por três secções e 

contendo cada secção vários critérios de avaliação, é detalhadamente explicada, assim 

como as vantagens da implementação da Tabela SiD na Plataforma dd4d.org.

Na Parte IV | Testagem da Tabela SiD contém três capítulos. A Tabela SiD é posta 

em prática através da análise individual de um grupo de dezasseis jogos, sendo cada 

análise acompanhada de uma conclusão e das instruções do jogo. Em seguida é feita 

a análise geral dos jogos recolhidos, terminando em seguida com as conclusões da 

dissertação dd4d.org.

A Bibliografia reúne um conjunto de referências no âmbito do Design de Comunicação, 

das Neurociências, da Psicologia e da Aprendizagem, bem como outras obras úteis ao 

desenvolvimento do trabalho.

O Index contém por ordem alfabética os autores referidos neste estudo e respectiva 

página em que cada um é mencionado.

O apêndice Plataforma dd4d.org agrega as imagens das vertentes prática e digital do 

projecto.

dd4d.org | design diagnosis 4 dyslexia é uma dissertação teórico-prática onde o 

nome realça a sua ligação à área da saúde, conferindo-lhe ao mesmo tempo um cariz 

dinâmico.

Desde o início do projecto, foi pretendido abordar o tema de forma pragmática para 

demonstrar como o Design de Comunicação, aliado às disciplinas mencionadas,  

se torna numa ferramenta imprescindível na criação de uma comunicação acessível  

ao público-alvo a que se destina.
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PARTE II | ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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Neste capítulo são abordadas as disciplinas e as zonas de contacto relevantes para a 

dissertação dd4d.org, que contribuem para criar uma visão profunda e transversal do 

tema.

Fazendo uma analogia ao conceito social de Manovich (2008, p.3): “Software is the 

invisible glue that ties it all together”, é a interdisciplinaridade que tem neste estudo o 

papel de elemento agregador.

Um designer que pretenda utilizar o seu conhecimento e capacidades em benefício do 

próximo tem de contar com um sistema de apoio para alcançar este fim e encontrar 

parceiros com quem possa trabalhar ou então criar condições propícias à realização de 

determinado projecto, como defende Margolin (2007). 

Esta característica do Design de Comunicação torna-o numa disciplina que atinge o 

seu potencial quando caminha lado a lado com outras áreas, pois é da diversidade de 

opiniões e da partilha de informação que recolhe os elementos essenciais para criar as 

respostas mais completas. Também Mohan (2010) defende que o desenvolvimento de 

jogos didácticos interactivos para a dislexia é um processo interactivo que requer uma 

abordagem interdisciplinar, acompanhado de uma investigação intensa e de testes 

rigorosos. 

A presença do Design de Comunicação em equipas interdisciplinares continua a ser 

subvalorizada e pouco praticada, sendo muitas vezes o briefing utilizado como um 

substituto do acompanhamento do processo. No entanto este acompanhamento é 

imprescindível, o que torna pouco realista esperar que de um percurso deficiente possa 

resultar material eficiente.

Em projectos onde o sucesso ou o fracasso depende em grande parte da forma como 

os resultados são comunicados, continua a ser prejudicial a intervenção do designer 

de comunicação unicamente numa fase tardia do projecto. A sua participação limita-se 

habitualmente a uma breve colaboração quando já estão definidos vários aspectos onde 

o seu input seria relevante.
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Diagrama 01 . Mapa conceptual interdisciplinar da dissertação dd4d.org
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Como disse Järvinen (2002, p.53): “The design creates a framework of interaction (...) 

where meaningful teamwork is possible.” Para exemplificar de uma forma clara o trajecto 

percorrido e a abordagem interdisciplinar adoptada por este estudo, foi desenvolvido 

um diagrama que possibilita a visualização da dinâmica existente entre as várias  

áreas envolvidas. A leitura é feita do exterior para o interior, percorrendo as zonas de   

contacto 1 representadas pela intersecção entre disciplinas e culminando no centro,  

ou seja, na criação da Tabela SiD. 

1 Zonas de contacto: Definidas por Mary Louise Pratt (1991, p.33) como sendo “social spaces where cul-

tures meet, clash, and grapple” estabelecem as pontes de entendimento necessárias que possibilitam uma 

investigação abrangente e transversal de um tema complexo.
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1. Dislexia

Em Novembro de 1896, o British Medical Journal divulga o artigo do médico inglês W. 

Pringle Morgan, que revela o seguinte caso: “Percy F., aged 14, has always been a bright 

and intelligent boy, quick at games, and in no way inferior to others of his age. His great 

difficulty has been - and is now - his inability to learn to read” (Shaywitz, 1996, p.98).

Passados mais de 100 anos desde a sua publicação, registada como o primeiro relato 

realizado sobre a dificuldade de aprendizagem hoje conhecida como dislexia, a ciência 

mantém a mesma atitude de intriga e frustração para com o paradoxo existente nesta 

alteração neurológica. Desprovida de causa evidente, o sintoma mais comum é uma 

profunda e persistente dificuldade com a literacia e com as competências relacionadas 

com a linguagem, apesar da ausência de doenças neurológicas, psiquiátricas e de 

alterações auditivas ou visuais significativas (Goswami, 2001).

Segundo a definição da British Dyslexia Association (2011), é provável que esta 

dificuldade de aprendizagem esteja presente desde o nascimento e se manifeste durante 

toda a vida de um disléxico. É caracterizada por dificuldades com o processamento 

fonológico, velocidade de processamento, nomeação rápida, memória de trabalho e 

desenvolvimento automático de competências, que não conseguem igualar as restantes 

capacidades cognitivas do seu portador.  Como podemos constatar no artigo   

Investigating Learning Deficits Associated with Dyslexia de Pothos (2004), a dislexia está 

igualmente relacionada com outros distúrbios menos comuns. Estudos apresentados 

por vários investigadores analisam ainda estas associações: problemas de memória 

(Liberman, Mann e Shankweiler, 1982), processamento visual (Eden e Zeffiro, 1998; 

Pavlidis, 1991; Stein, 1990), processamento auditivo (Tallal, 1980) e deficit de atenção 

(Casco, Tressoldi e Dellantonio, 1998; Facoetti, Paganoni, Turatto, Marzola e Mascetti, 2000).

1.1. Hemisfério direito

Apesar de todas as desvantagens apresentadas num perfil disléxico, existe uma teoria 

surpreendente e partilhada por muitos autores que atribui a esta condição uma faceta 

positiva, que se baseia na seguinte premissa:

O cérebro está dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo, sendo este último 

habitualmente o predominante e representando o nosso lado mais lógico: controla a 

aprendizagem de palavras, números, detalhes, factos, ciência e análises práticas e 

racionais.
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HEMISFÉRIO ESQUERDO HEMISFÉRIO DIREITO
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objectivo
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digital
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sintético

imaginativo

subjectivo

intemporal

implícito

intuitivo

contínuo

simultâneo

paralelo

concreto

análogo

Tabela 01 . Capacidades mentais [ Vitz, 1990 ]

Em contrapartida, o hemisfério direito gere a nossa faceta emocional e criativa, sendo 

responsável pela percepção do ritmo, imaginação, criatividade, símbolos e imagens, 

reconhecimento facial, pensamento visual e espacial. É igualmente o hemisfério  

predominante num elevado número de disléxicos, segundo Kheterpal (2010). 

Também Alden e Pollock (2011) concordam com esta teoria, conforme se pode 

constatar no artigo Dyslexia and the Studio: Bridging the Gap between Theory and 

Practice, onde defendem que os disléxicos utilizam principalmente o hemisfério direito, 

daí terem uma forte capacidade criativa e visual que explica a recorrente orientação 

para as disciplinas da arte e do design. Este estudo faz referência à investigação de 

Galaburda et al. (1985) sobre uma predominância no processamento do hemisfério 

direito, presente em 10% dos estudos sobre a assimetria no cérebro de indivíduos 

disléxicos. Num indivíduo sem qualquer dificuldade de aprendizagem, a predominância 

é habitualmente do hemisfério esquerdo. Nos casos de dislexia, a assimetria invertida 

existente pode explicar as dificuldades relacionadas com a linguagem. 

Neste momento, é importante sublinhar a correlação defendida por vários autores entre 

a criatividade visual inata, processo com origem no hemisfério direito, e os aspectos 

biológicos da dislexia. 

Em An Eye for the Unusual: Creative Thinking in Dyslexics, Everatt et al. (1999) abordam a 

questão da predominância do lado direito do cérebro recorrendo a diversos estudos. Se 

o hemisfério esquerdo prevalecente é característico do domínio de processamento de 

linguagem, um hemisfério direito mais desenvolvido pode ser então uma característica 

do aperfeiçoamento, por exemplo, da capacidade criativa (Katz, 1978; Tarver, Ellsworth 

e Rounds, 1980). Os indivíduos que atingem pontuações superiores nas medidas de 

criatividade tendem a apresentar um aumento no recurso a imagens (Shaw e DeMers, 

1986), existindo inúmeros relatos de ideias originais auxiliadas pelo pensamento visual 

(Shepard e Cooper, 1982; Miller, 1984; Shepard, 1988). Reid (2001) em An Overview of 

Current Research in Dyslexia defende que as causas biológicas da dislexia demonstram 

que indivíduos com fortes capacidades de percepção têm uma maior facilidade em 

desenvolver a linguagem visual.
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Segundo esta lógica, também existem repercussões ao nível do processo visuo-espacial 

(Bradshaw e Nettleton, 1983; Sergent e Corballis, 1991) que quando reforçado se torna 

num componente importante do talento criativo (Garrett, 1976; Katz, 1978). Tais estudos 

concluem que a criatividade dos disléxicos está associada a medidas de habilidade 

visuo-espacial elevadas. Gordon (1980) apresenta igualmente evidências da capacidade 

superior de crianças com dislexia nestas tarefas. 

Para West (1991), as competências do hemisfério direito estão igualmente relacionadas 

com a resolução de problemas, afirmando que: “Problem solving generally involves 

the recognition of a developing or repeating pattern’ (i.e. spatial ability)” e também 

que: “Problem solving may be considered nearly synonymous with some of the most 

important forms of creativity” (Everatt et al., 1999, p.30). 

Contudo, a predominância do hemisfério direito é por vezes considerada como uma 

reacção do cérebro a esta condição, e não como a sua causa. Segundo Geschwind 

(1982), o argumento de defesa da dislexia ter uma origem genética não se tratando de 

um efeito compensatório adquirido, é o facto de serem encontrados os talentos acima 

referidos em crianças muito pequenas. Galaburda et al. (1985) partilham esta opinião, 

relatando na sua investigação diferenças estruturais entre os hemisférios e apontando 

para um provável desenvolvimento da dislexia durante o período pré-natal.

No artigo The Meaning of Dyslexics’ Drawings in Communication Design, é defendida por 

Çorlu et al. (2009) uma aptidão natural dos disléxicos para o Design de Comunicação, 

teoria reforçada por Wolff e Lundberg (2002) devido ao elevado número de estudantes 

com dislexia presente em cursos de arte e de design. 

1.2. Gestalt

A Gestalt, ou Psicologia da Forma, é uma teoria da psicologia sobre a percepção visual, 

iniciada no final do século XIX na Austria e na Alemanha. Em 1912, o psicólogo checo 

Max Wertheimer publica aquele que é considerado o trabalho embrionário dos estudos 

da Gestalt, em parceria com os seus colegas Wolfgang Köhler e Kurt Koffka. São con-

siderados como os três fundadores do movimento gestaltista, que tem como principal 

lema a ideia de Wertheimer de que existem totalidades cujo comportamento não é 

definido pelos seus elementos individuais, mas onde os processos parciais são eles 

mesmos determinados pela natureza intrínseca do todo. 

O cérebro é um sistema dinâmico no qual se produz uma interacção entre os elementos 

visuais, em determinado momento, através de princípios definidos pela Gestalt como 
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as leis da percepção. Todos nós temos princípios neurológicos operacionais, com 

tendências para auto-organizar os estímulos recebidos pelos sentidos.

O artigo Investigating Learning Deficits Associated with Dyslexia de Pothos e Kirk (2004) 

foi essencial para a dissertação dd4d.org, tendo inspirado a utilização da Gestalt como 

ponte de ligação entre a dislexia e o Design de Comunicação. Os testes apresentados

neste estudo, simultaneamente a disléxicos e a não-disléxicos, têm como objectivo 

analisar a percepção que os dois grupos fazem de um conjunto de elementos, não como 

objectos distintos mas enquanto peça única. Os disléxicos atingem um desempenho 

superior aos não-disléxicos por verem, de forma espontânea, o todo e não vários 

elementos individuais. Constatamos assim que, num quadro de dislexia, as tendências 

auto-organizacionais dos estímulos recebidos são extremas, criando mentalmente 

associações não perceptíveis para um cérebro comum e tornando muito difícil a leitura 

isolada de cada objecto. 

Os vários estudos referidos ajudam a avaliar as limitações que a dislexia impõe aos seus 

portadores mas, e mais importante, mostram que também existe um lado positivo: uma 

forte predisposição criativa e uma hipersensibilidade visual invulgar. Todas as crianças, 

em especial as disléxicas, devem ser ensinadas a desenvolver as suas qualidades e 

a contornar as suas fraquezas. Com esta mudança de atitude, qualquer tarefa que 

desempenhem em adultos será feita com conforto, confiança e sucesso (Reid, 2001). 

A valorização das suas capacidades deve ser o ponto de partida para o desenvolvimento 

do material pedagógico que lhes é direccionado, tornando assim a aprendizagem num 

processo estimulante e optimista.
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2. Design de Comunicação

“There are professions more harmful than Design, but only a very few of them” é a 

polémica afirmação que Papanek faz no seu livro Design for the Real World e que pode 

parecer à primeira vista um pouco extremista (Margolin e Margolin, 2002, p.24).   

No entanto podemos confirmar a veracidade desta opinião pelo impacto e consequentes 

repercussões que uma comunicação deficiente tem no contexto da aprendizagem.

No artigo Misreading Dyslexia: Researchers Debate the Causes and Prevalence of the 

Disorder, é referido o Professor R. Vellutino, da Universidade de Albany, por acusar 

o sistema de ensino de utilizar métodos desadequados e ineficientes na instrução 

da leitura. Como os sintomas entre uma criança disléxica e uma criança com fraca 

capacidade de ler podem ser semelhantes, muitos casos são erradamente diagnosticados 

explicando assim a percentagem extremamente elevada de casos. R. Vellutino faz  

a seguinte afirmação: “Find out just how many bad readers are products of childhood 

experience rather than prenatal development” (Tashman, 1995, p.14) e defende que 

tanto disléxicos como não-disléxicos iriam beneficiar com uma nova forma de literacia,   

o que consequentemente tornaria menor e mais realista o resultado das estatísticas.

Analisando esta ideia a fundo, encontramos outra questão importante: se até as crianças 

sem dificuldades de aprendizagem sofrem com um método de ensino deficiente,  

as repercussões nas crianças disléxicas podem ser dramáticas, com interferências 

graves tanto no processo cognitivo como na intensificação dos efeitos colaterais de 

frustração e insegurança (Alden, 2011).

Os jogos didácticos interactivos assumem um papel importante enquanto forma 

alternativa de comunicação e devem ser facultados a todas as crianças, em especial às 

disléxicas, conforme mencionado no artigo Playing Past Learning Disabilities (Shaywitz, 

1996). Este material reúne os requisitos essenciais para responder com sucesso à 

necessidade de um ambiente criativo capaz de dialogar de forma estimulante com a 

criança disléxica, onde uma utilização cuidada do Design de Comunicação permite 

assimilar eficazmente a informação e transformá-la em conhecimento (Kheterpal, 2010).

2.1. Design social

Margolin (2007, p.1) disse: “Although all design is in principal social, I and some others 

have begun to use the term ‘social design’ to refer to design that is directed first and 

foremost to human needs”. 



26

O design é um processo de planeamento e acto criativo que resulta numa solução 

material ou imaterial. A dissertação dd4d.org acredita também na vertente ética e 

responsável desta disciplina, por ser capaz de resolver situações complexas e contribuir 

para criar melhores condições de vida. Através da utilização de uma comunicação 

acessível associada a uma aprendizagem eficaz, a vida das crianças disléxicas melhora 

em vários campos. Também a auto-estima e a auto-confiança, sentimentos geralmente 

diminuídos ou anulados pela dislexia, são valorizados contribuindo para que se tornem 

membros produtivos da sociedade. 

Se pensarmos na comunicação como uma engrenagem, apercebemo-nos de que todas 

as peças são essenciais ao bom funcionamento do todo e de como, quando surge 

alguma interferência, esta começa a falhar ou deixa mesmo de funcionar. É necessário 

dinamizar o actual cenário dos jogos didácticos interactivos de forma a garantir a 

acessibilidade do design de interface digital proposto e assegurar a integridade do futuro 

material produzido. 

A questão da responsabilidade social do design é uma faceta importante neste estudo. 

Através da intervenção aparentemente simples aqui proposta, acreditamos que   

a terapia de apoio com jogos digitais interactivos pode beneficiar tanto na adesão como 

na resposta por parte das crianças disléxicas e, consequentemente, promover com 

maior eficácia a aprendizagem e a integração social.

2.2. Design de interface digital

Neste estudo, a análise feita ao interface dos jogos didácticos interactivos explora sepa-

radamente dois aspectos do seu design digital: o visual e o sonoro.

O design visual é a base de comunicação dos novos media e a sua construção assenta 

em padrões visuais. Para criar um interface visual eficaz e cativante, o designer controla 

as propriedades visuais básicas - cor, forma, tipografia e composição - e deve saber 

conjugá-las de forma a transmitir comportamento e informação, criando assim um 

ambiente ou uma resposta instintiva. 

O design sonoro é um dos grandes conceitos emergentes no séc. XX. O som adquiriu 

uma importância e uma autonomia sem precedentes nos novos media, sendo uma 

presença constante em praticamente todos os projectos das artes performativas,  

audiovisuais, multimédia ou áreas transversais. Por isso, a sua utilização deve responder 

a níveis de exigência técnica e estética cada vez mais elevados.
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Através desta dupla abordagem, o design digital tem o poder de proporcionar uma 

comunicação capaz de alcançar mais do que um único sentido no utilizador. O designer 

deve conhecer as várias ferramentas existentes para potenciar a construção do interface. 

No entanto, a união dos dois conceitos de expressão referidos nem sempre é a mais 

feliz e como é de conhecimento geral, os interfaces sobrecarregados e disfuncionais são 

prática comum e presença constante nos novos media. 

Quando confrontado com um interface ruidoso e confuso, a reacção de qualquer adulto 

sem problemas específicos traduz-se por um momento de confusão seguido de um 

abandono da actividade. Já numa criança disléxica o contacto com uma situação deste 

tipo não é tão inócua devido à reduzida capacidade de auto-defesa das crianças em 

geral, agravada pela insegurança inerente a esta condição. 

É necessário criar uma solução completa, simples, coerente, funcional e estimulante, 

tanto cognitiva como emocional: no design de interface digital, a perspectiva minimalista 

do arquitecto Ludwig Mies van der Rohe “less is more” deve prevalecer. De acordo com 

Cooper et al. (2007), a estes requisitos podemos acrescentar a palavra elegância com a 

sua dupla definição, graciosidade e precisão científica, para completar as características 

que devem estar presentes num interface.

Os jogos didácticos interactivos devem ajudar o utilizador a alcançar objectivos 

e aspirações adaptados às suas necessidades e capacidades, baseando-se na 

compreensão dos seus objectivos e motivações. Os padrões comportamentais 

observados devem focar não só as vantagens do público-alvo, de forma a reforçar as 

suas capacidades, mas também as suas fraquezas, para conseguir dar a segurança e o 

apoio necessários (Cooper et al., 2007).

A responsabilidade do designer nesta situação é elevada: para Shneiderman e 

Plaisant (1992), o factor essencial para realizar um bom trabalho é a compreensão das 

capacidades cognitivas e perceptuais dos utilizadores. Um profundo conhecimento 

do público com o qual se pretende comunicar é essencial para garantir um produto 

inofensivo e evitar possíveis efeitos psicológicos prejudiciais, como a confusão, o 

desconforto, a frustração, a coerção e o aborrecimento. Numa situação onde o jogo 

interactivo tem uma missão educativa, devem igualmente existir benefícios tais como o 

acréscimo da compreensão, eficiência/eficácia, diálogo, igualdade e integração social.

Qualquer impacto nocivo deve ser evitado a todo o custo, recaindo sobre o designer 

a responsabilidade de construir um interface seguro para o utilizador em causa, mas 

certificando-se igualmente de que estas premissas se conjugam com uma experiência 

divertida. 
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O objectivo principal deve ser o de minimizar o tempo e esforço despendidos no 

manuseamento dos instrumentos de interacção, para que estes dois factores sejam 

maximizados no prazer do jogo, segundo Kieras (2000). Desta forma, a aprendizagem é 

feita de forma positiva e informal, sem pressões ou constrangimentos. 

Para definir numa frase o equilíbrio pretendido no design de interface digital, podemos 

citar Antoine de Saint-Exupéry: “In anything at all, perfection is finally attained not when 

there is no longer anything to add, but when there is no longer anything to take away” 

(Cooper et al., 2007, p.154). 
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3. Media

3.1. Medium digital interactivo 

A dissertação dd4d.org tem como principal objectivo avaliar a acessibilidade do interface 

digital para crianças disléxicas, sendo possível adaptar esta avaliação a qualquer 

medium digital, através de um reajustamento da Tabela SiD. A versatilidade da sua 

utilização é extremamente importante devido à grande variedade e constante evolução 

dos novos media. 

Para a presente investigação, o medium escolhido para avaliar o interface dos jogos 

didácticos interactivos é o computador. 

A razão desta escolha para realizar a investigação baseou-se no facto de que o 

computador é actualmente uma presença comum em muitas escolas e casas, existindo 

noções básicas da sua utilização e uma familiaridade com este meio por parte das 

crianças. Outro motivo é que grande parte do material existente é desenvolvido especifi-

camente para o ambiente computacional, visto preencher os requisitos necessários para 

proporcionar uma boa experiência ao jogador. 

3.2. Acesso online gratuito

Para aceder à Plataforma dd4d.org, agregadora das avaliações dos jogos recolhidos 

assim como das suas hiperligações, é obrigatório estar ligado à internet.

A escolha dos jogos recolhidos para análise foi feita segundo os seguintes requisitos: 

estarem presentes online, o acesso ser gratuito e terem uma origem em que a credibili-

dade dos conteúdos é garantida. Preferencialmente, esta escolha deve incidir num grupo 

de jogos desenvolvidos a nível nacional e destinado a crianças portuguesas. No entanto, 

devido à inexistência deste material a alternativa é a de recorrer a jogos ingleses.

A necessidade de estarem presentes online deve-se ao objectivo de criar na Plataforma 

dd4d.org um mapeamento actual e constante deste tipo de material, com o intuito de 

reunir e disponibilizar informação pertinente sobre o tema. 

Para Wurman (1989), acesso é uma palavra com diversos significados, todos eles rela-

cionados com a criação de coisas úteis e compreensíveis significando, de um ponto de 

vista mais abrangente, a liberdade de usufruir de recursos. A escolha de analisar jogos 

não-pagos marca uma tomada de posição uma vez que o material deveria ser sempre 

gratuito por ter uma vertente social, didáctica e promover a integração, o bem-estar e a 

aprendizagem das crianças disléxicas. 
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Todavia esta não é a realidade praticada, por isso torna-se prioritário analisar os 

jogos disponíveis gratuitamente e cuja única intenção é de ajudar estas crianças. São 

geralmente iniciativas sem fins lucrativos ou desprovidas de qualquer tipo de apoio para 

o seu desenvolvimento, mas que devido ao livre acesso chegam a um número mais 

elevado de crianças. Por esta razão, necessitam com maior urgência da intervenção do 

Design de Comunicação.

Quanto à credibilidade dos conteúdos, torna-se obrigatório trabalhar unicamente com 

jogos desenvolvidos ou reconhecidos por psicólogos. Não faz sentido garantir a acessi-

bilidade da comunicação se tivermos como ponto de partida uma mensagem duvidosa. 

Visto que a análise é efectuada sobre material já existente, optámos por analisar um 

grupo de dezasseis jogos disponíveis no website da reconhecida British Dyslexia 

Association para as regiões de Leicester e Leicestershire.
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4. Aprendizagem

Como já foi referido, a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem com especial impacto 

no desempenho académico, o que torna muito difícil o percurso escolar num ambiente 

de instrução típico. Trata-se em grande parte de um problema de comunicação, visto 

crianças inteligentes ficarem aquém das suas possibilidades pela falta de um diálogo 

apropriado. Reid (2001) defende que uma intervenção oportuna e adequada pode tratar 

de forma eficaz os aspectos cognitivos da dislexia.

A resistência dos disléxicos aos meios de ensino mais convencionais torna urgente a 

adopção de uma abordagem alternativa, estando provado que os seus efeitos podem 

ser mitigados através de uma intervenção apropriada e específica da tecnologia de 

informação feita com o acompanhamento de um professor, psicólogo ou progenitor, 

conforme dito pela British Dyslexia Association (2007). Também o estudo Computer-

-based Training with Ortho-Phonological Units in Dyslexic Children: New Investigations de 

Ecalle et al. (2009) faz referência à investigação de Mayer e Moreno (2002), que defendem 

como as novas tecnologias permitem o desenvolvimento de programas altamente 

motivadores e são a resposta à procura de um ensino eficaz direccionado aos disléxicos. 

4.1. O jogo como ferramenta de aprendizagem

Jogar é uma das primeiras formas de descobrir o Mundo, através da qual uma criança 

interage com quem a rodeia e com o ambiente onde se encontra. Trata-se de uma forma 

segura de experimentar a realidade. Mas jogar não é apenas uma forma de diversão, 

constitui uma importante ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. Todas as 

crianças nascem com um poderoso instinto que as leva a jogar, aprendendo a respeitar 

regras e a conviver socialmente através do estímulo do desenvolvimento cognitivo. Os 

seus índices de concentração aumentam, melhoram as suas capacidades de análise e 

de elaboração de estratégias, conduzindo ao desenvolvimento do raciocínio. Através do 

jogo, a aprendizagem é feita de forma descontraída e subtil, razão pela qual este método 

preenche tão bem as necessidades das crianças em geral e das disléxicas em particular. 

Graças ao enorme potencial interactivo do computador, tanto os jogos didácticos como 

lúdicos ganharam um novo fôlego. Para além desta característica, existe ainda a pos-

sibilidade de mascarar o conteúdo com chamarizes aliciantes, personagens cómicas, 

animadas e com voz própria, como resposta ao desafio de atrair e cativar a atenção dos 

mais novos. As crianças aprendem de forma divertida e experimental, o que explica o 

sucesso e a adesão do público infantil a estes jogos. 
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Para Mohan (2010) as capacidades visuais e espaciais, a resolução de problemas e a 

maneira de pensar pouco convencional dos disléxicos são mais-valias muitas vezes 

adormecidas. No contexto tradicional, a difícil tarefa de cativar e ensinar uma sala cheia 

de alunos é executada por um único professor, criando um cenário de frustração e 

desamparo devido à inexistência de apoio adequado aos alunos com dislexia. 

Os benefícios na aprendizagem através da utilização de jogos didácticos interactivos 

são relevantes por proporcionarem a vantagem de lidar com uma criança de cada vez, 

acompanhando o seu ritmo pessoal e oferecendo um feedback imediato e constante, 

factores de extrema importância num perfil de dislexia. 

No estudo The Meaning of Dyslexics’ Drawings in Communication Design, Winn et al. 

(2006) afirmam que utilizando uma simulação interactiva de problemas não-verbais,  

as evidências comportamentais, cognitivas e neurológicas são idênticas entre crianças 

disléxicas e não-disléxicas consideradas boas leitoras. Os resultados surpreendentes 

aqui mencionados demonstram como os jogos didácticos interactivos são propícios  

ao público-alvo em questão, conseguindo mesmo identificar quais as áreas mais  

problemáticas. 

Podemos dizer que o processo interactivo é, no fundo, o método de aprendizagem 

por excelência. Nas sociedades antigas, a educação formal começou com a reunião 

de um grupo de estudantes à volta de um professor, envolvidos numa conversa: era 

um processo profundamente interactivo. Algures no seu percurso evolutivo, este 

diálogo transformou-se num método de informação unilateral. Esta ideia é defendida 

por Crawford (2003, p.169), defensor da aprendizagem baseada na interactividade, 

quando exclama: “Damming that freshet of energy and diverting it to passive information 

absorption is a stupid waste. Let them Play!”.

4.2. Público-alvo

As crianças que são expostas numa idade jovem a jogos linguísticos e experimentação 

de formas, cores ou materiais têm uma melhor capacidade de construir os seus próprios 

padrões de conhecimento. Exprimem-se também de forma mais lúcida e inovadora 

quando se trata de apresentar o seu próprio ponto de vista sobre determinado tema. 

Devido à idade, têm uma abordagem geralmente mais original, exploratória e inovadora 

por não estarem presas a ideias convencionais. Para Kheterpal (2010) tais práticas de 

aprendizagem criativa, uma vez incorporadas numa mente jovem, reflectem-se ao longo 

e em todos os aspectos da sua vida. 
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Por este motivo, o público-alvo escolhido são as crianças disléxicas da faixa etária entre 

os 5 e os 8 anos. É o período mais marcante para a literacia de um indivíduo e que se 

estende da fase pré-silábica até à alfabética. É também por esta altura que os casos de 

dislexia são normalmente detectados. 

Quanto mais cedo for diagnosticada esta condição e se der início ao acompanhamento, 

mais eficaz e gratificante será a recuperação, travando a tendência existente para que os 

estereótipos negativos atribuídos a esta condição sejam interiorizados. As consequên-

cias implicadas são graves, como por exemplo desistirem de ler por não se considera-

rem capazes (Sykes, 2008). Também Mohan (2010, p.8) afirma: “Early intervention and 

remedial education are essential components of management that help a child overcome 

learning problems and prevent school failures”.

Na Parte II foram apresentados vários tópicos, todos eles importantes para a investiga-

ção proposta. A visão transversal das várias disciplinas e zonas de contacto teve como 

intuito recolher a informação necessária para que seja construído um instrumento de 

avaliação completo, intitulado Tabela de Sistematização do Interface Digital. 

Tanto a Tabela SiD, como a sua divisão interna e os critérios de avaliação utilizados 

serão abordados pormenorizadamente na Parte III, de forma a apresentar os contributos 

do Design de Comunicação para a melhoria do actual e futuro panorama dos jogos 

didácticos interactivos para crianças disléxicas.
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PARTE III | ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
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A Parte III - Enquadramento metodológico, apresenta a forma como a dissertação 

dd4d.org conduz a sua investigação e explica detalhadamente as acções tomadas 

desde a escolha do tipo de pesquisa, às técnicas de recolhas e tratamento dos dados 

utilizados, à criação do instrumento de avaliação, ou seja, expõe todos os componentes 

presentes no trabalho de investigação.

1. Objectivo de investigação

O propósito desta investigação é de analisar o actual panorama e respectiva acessibili-

dade dos jogos didácticos interactivos para crianças disléxicas, segundo a perspectiva 

do Design da Comunicação, considerando o facto deste material favorecer qualitativa-

mente o seu desenvolvimento global. 

Com o objectivo de contribuir de forma pragmática para este tema, foi idealizado um 

instrumento de avaliação capaz de identificar os problemas recorrentes existentes no 

design de interface digital. Este instrumento ou Tabela de Sistematização do Interface 

Digital, é composta por uma série de critérios de avaliação escolhidos e fundamentados 

pela Parte II -  Enquadramento Teórico deste estudo. 

2. Metodologia de referência

O modelo de investigação qualitativa utilizado nesta dissertação é a Teoria Fundamen-

tada ou Grounded Theory, visto que os dados recolhidos serviram dinamicamente na 

construção do caminho tomado. 

A investigação é orientada para a descoberta, aonde as questões existentes perma- 

necem susceptíveis a reformulação à medida que a própria pesquisa evolui. É feita uma 

abordagem mais exploratória da metodologia qualitativa, aonde a familiarização com a 

situação ou fenómeno em questão faz emergir hipóteses à medida que a investigação 

progride.

Esta metodologia permite ao investigador desenvolver a sua perspectiva teórica 

acerca de determinado assunto, fundamentando-a na observação empírica dos dados 

recolhidos. O processo interactivo entre a análise teórica e a análise de dados dá 

origem a padrões, que são testados experimentalmente numa nova recolha de dados e 

emergindo a partir deles a teoria. 
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Como disse Bravo (1992):

A teoria nasce a partir dos dados, é geradora, indutiva.(...) as teorias desenvolvem-se desde 

baixo, a partir da interconexão de evidências e dados observados, é construtiva - a análise de 

dados não é pré-definida, começa na observação e descrição dos dados observados. (Pereira 

Coutinho, 2011, p.303)

Neste processo, a revisão da literatura apresenta pistas alternativas e complementares 

essenciais na fase de análise de dados, amplificando o seu leque de intervenção.

No âmbito do corrente estudo recorremos a uma metodologia de investigação em 

Ciências Sociais e Humanas visto o Design de Comunicação, assim como muitas outras 

áreas das Artes, não estar sujeito a regras definidas neste campo. A Teoria Fundamentada, 

modelo de investigação utilizado, partilha com o Design de Comunicação características 

importante tais como o dinamismo, a flexibilidade e a receptividade o que a torna num 

método qualitativo propício a esta dissertação.

3. Perguntas secundárias de investigação

O cruzamento de opiniões, ideias e teorias oriundas das diferentes disciplinas expostas 

na Parte II - Enquadramento Metodológico proporcionam um olhar mais abrangente 

sobre o tema, levantando novas questões pertinentes para o desenrolar do estudo.

No processo de recolha de dados, surgiu a necessidade de encontrar um conceito que 

estabelecesse uma ligação entre o Design de Comunicação, as Neurociências e as 

restantes áreas envolvidas.

Qual o conceito que estabelece uma ligação entre a dislexia e o Design de 

Comunicação?

Após a definição do conceito, é necessário fazer uma avaliação dos critérios que 

permitem analisar de forma pormenorizada os elementos visuais e sonoros recorrentes 

do interface, assim como definir quais os campos de acção.

Relativamente à abordagem do interface é necessário justificar algumas decisões 

tomadas e referir que existem duas características que, apesar de pertinentes na visão 

global do jogo didáctico interactivo, não foram consideradas relevantes por não terem 

uma influência directa nas conclusões deste estudo. São elas:

O conteúdo. Este ponto não será abrangido na investigação por se tratar de um 

assunto do foro da Psicologia. O grupo de jogos analisados foi recolhido do website 
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da British Dyslexia Association, uma entidade internacionalmente reconhecida, 

garantindo desta forma a credibilidade dos seus conteúdos. 

A jogabilidade 1. A jogabilidade seria um elemento importante a averiguar caso 

existisse a intenção de avaliar a experimentação dos jogos e a opinião das crianças 

disléxicas. No entanto, como o objectivo é definir parâmetros do Design de 

Comunicação, não faz sentido avaliar este factor.

É necessário referir que tal como o conteúdo, a jogabilidade é um factor de extrema 

importância nos jogos didácticos interactivos. Para Kücklich (2003), trata-se por norma 

de uma característica mais dominante em jogos onde existe uma narrativa com um  

envolvimento profundo do jogador, o que não acontece nestes exemplos. O prazer que 

tiramos ao jogar garante uma repetição da experiência por parte do utilizador, factor 

extremamente importante em situações de aprendizagem (Järvinen, 2002).

A característica do design de interface digital que a dissertação dd4d.org pretende 

analisar minuciosamente é a acessibilidade, ou seja a forma como a mensagem é 

transmitida, se a integridade do seu conteúdo é preservada e se o diálogo estabelecido 

com o público-alvo é adequado e sem qualquer interferência. 

Quais os critérios de avaliação essenciais para avaliar a acessibilidade do 

design de interface digital destinado a crianças disléxicas?

É igualmente importante procurar um conceito de jogo que cinja as necessidades 

específicas deste público-alvo, permitindo definir os critérios de avaliação que garantam 

uma experiência de jogo segura e gratificante.

Que definição de jogo abrange as necessidades específicas das crianças 

disléxicas no ambiente dos novos media?

1  Jogabilidade: No contexto dos jogos digitais, traduz a capacidade que certo jogo tem em proporcionar 

divertimento durante um prolongado período de tempo. Podemos considerar que, no fundo, jogabilidade 

é o poder de sedução que um jogo tem quando, mesmo depois de concluído, continua a exercer tentação 

sobre o jogador para que este recomece uma nova partida. 
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4. Técnicas de investigação

Existem dois conceitos que regem a dissertação dd4d.org e definem os critérios de 

avaliação que dão forma à Tabela SiD.

O primeiro conceito engloba as leis da percepção da Gestalt, que explicam a forma 

como o nosso cérebro tende a organizar elementos individuais em grupo através de 

associações involuntárias. O princípio central desta teoria é que “o todo é diferente da 

soma das partes”, enquanto que a perspectiva da dislexia pode ser definida como  

“o todo não tem partes”, justificada pela dificuldade em descodificar elementos 

individuais (Pothos, 2004). As principais leis da percepção têm extrema importância 

neste estudo, sendo adaptadas às necessidades específicas do público-alvo e servindo 

de critérios de avaliação dos elementos recorrentes visuais e sonoros do interface. São 

utilizadas as seguintes leis: simplicidade, proximidade, similaridade, conclusão, continui-

dade, figura/fundo, destino comum, região comum e simetria. 

O segundo conceito é a definição de jogo segundo Crawford (2003) composto por 

quatro características principais a ter em conta num jogo digital e que, aqui adaptado à 

vertente didáctica, originou os seguintes critérios de avaliação: representação/metáfora, 

interacção, conflito e segurança.

Após a definição dos critérios de avaliação, há que interpretá-los segundo as necessi-

dades do estudo e enquadrá-los num todo significativo, a Tabela SiD, que permite uma 

visão ordenada do produto de trabalho. Para a elaboração de resultados, é testado um 

grupo de jogos e atribuída uma nota individual a cada exemplo, relativa à acessibili-

dade do design de interface digital, permitindo chegar a conclusões sobre a hipótese 

apresentada.

4.1. Recolha de dados

A recolha do material para compreensão e análise do tema da dissertação dd4d.org  

foi realizada através da utilização das seguintes técnicas de investigação: interactiva e 

não-interactiva.

A recolha efectuada abrange uma grande diversidade de jogos, tendo a intenção de 

abordar o tema de forma transversal, optando conscientemente por uma selecção de 

elementos oriundos das Neurociências, da Aprendizagem, do Design de Comunicação e 

dos Novos Media para poder responder aos objectivos deste estudo de forma completa 

e detalhada. No entanto, este processo foi dificultado pela falta de material existente 

sobre o tema.  
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Uma explicação provável para esta escassez é a dislexia só ter começado a ser 

investigada de uma forma mais séria nas últimas duas décadas do século XX o que 

colocou algumas limitações à pesquisa, reforçada ainda pelo facto de ter sido definida 

uma faixa etária específica.

A produção teórica sobre jogos e o acto de jogar, tendo em consideração a curta vida 

dos jogos digitais, é bastante extensa. No entanto, é direccionada quase exclusivamente 

à área do lazer. O jogo didáctico interactivo só é referido ocasionalmente, o que aliado à 

escolha de um público-alvo específico restringe ainda mais a pesquisa.

Quanto à informação sobre o interface, existem vários trabalhos desenvolvidos por 

designers conceituados, mas uma vez mais dirigidos principalmente a utilizadores 

adultos e sem problemas de aprendizagem.

As razões mencionadas levaram à necessidade de analisar dados com uma relação 

menos directa com o tema proposto, recorrendo a documentos abrangentes nas 

diferentes áreas com o intuito de isolar, extrair e finalmente concentrar a informação 

considerada útil para o estudo.

Para tal, foram utilizadas na recolha de documentos técnicas que serão descritas em 

seguida, tendo a maioria sido sugeridas por especialistas nas diversas áreas presentes 

na dissertação.

Técnicas interactivas

Entrevista não estruturada. Realizadas numa fase inicial da dissertação dd4d.org,  

as entrevistas tiveram o objectivo de saber as opiniões daqueles que vivenciam ou 

têm conhecimento sobre o tema, contribuindo para a compreensão e interpretação do 

mesmo. Tendo este estudo raizes teóricas em várias disciplinas, fez-se uma selecção 

dos entrevistados de forma a recolher diferentes perspectivas sobre o assunto em 

causa. 

Jogos didácticos interactivos. A recolha de jogos foi feita com o objectivo de testar 

o instrumento de avaliação construído, ou Tabela SiD, pondo-o em prática através 

da selecção de alguns jogos didácticos interactivos. Os dezasseis jogos recolhidos 

pertencem à Bristish Dyslexia Association e foram escolhidos tendo em conta os 

seguintes requisitos: existem em condições semelhantes, com um determinado conjunto 

de instruções e respostas identificadas, e têm um desempenho que pode ser comparado 

a um referencial, como uma norma ou um critério.
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Técnicas não-interactivas

Análise documental. A selecção dos conteúdos do âmbito das Neurociências foi 

sugerida em grande parte pelo orientador da dissertação, o Professor Doutor João Pedro 

Fróis, que assegurou a origem credível e a pertinência do material em causa. A definição 

de dislexia apresentada na dissertação dd4d.org foi baseada na leitura da Internatio-

nal Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences e da Bristish Dyslexia Association. 

A dislexia é a mais conhecida dificuldade de aprendizagem e foi alvo de uma intensa 

investigação nos últimos 20 anos, sustentada por uma constante publicação de estudos 

e artigos científicos. As revistas consultadas foram: Dyslexia, iJADE e Scientific American 

e o jornal disponível online Psychologie Française. Foi no artigo Investigating Learning 

Deficits Associated with Dyslexia, editado na revista Dyslexia, que surgiu a ideia de 

sistematizar o design de interface digital adaptando as leis de percepção da Gestalt na 

análise aos elementos textuais e elementos visuais e sonoros.

A investigação sobre o design de interface digital foi baseada quase exclusivamente 

na recolha de informação da biblioteca da Faculdade de Belas Artes da Universidade 

de Lisboa, por nela existirem os livros e documentos sugeridos pela Professora Beatriz 

Vieira da Silva e pelo Professor Pedro Almeida. As ideias e conceitos sobre o jogo e 

design de interface digital que maior impacto tiveram nesta dissertação foram da autoria 

de Crawford (1982; 2003) nos livros The Art of Interactive Design e The Art of Computer 

Game Design, de onde foi retirada a definição de jogo presente na Tabela SiD.  No 

entanto, as ideias sobre o design visual presentes no livro About face 3: the essencials 

of interaction design de Cooper et al. (2007) foram essenciais para o desenvolvimentos 

da Tabela SiD, assim como as leis e princípios do design de interacção de Saffer (2005) 

referidos no livro Designing for Interaction e as teorias de Shneiderman e Plaisant (1992) 

no livro Designing the user interface. 

Na abordagem teórica do jogo como método de aprendizagem, as opiniões mais  

esclarecedoras foram abordadas pelo arquitecto de informação, Wurman (2002) no livro 

Understanding Children e pelo já mencionado computer game designer Crawford (2003) 

em The Art of Interactive Design. 

O congresso Designing for Children - with focus on ‘Play + Learn’ , realizado em 2010  

na cidade de Mumbai, foi outra importante fonte de informação para este estudo,  

com intervenções de vários autores sobre o design de tecnologia desenvolvido especi-

ficamente para crianças com dislexia e/ou outros problemas de aprendizagem, estando 

os seus conteúdos disponibilizados online.
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5. Tabela SiD [ Tabela de Sistematização do interface Digital ]     

A dissertação dd4d.org tem um lado funcional posto em prática com a construção de 

um instrumento de avaliação de nome Tabela de Sistematização do Interface Digital. 

A ideia de criar uma sistematização dos elementos recorrentes do interface surgiu com 

a previamente mencionada leitura do artigo de Pothos e Kirk (2004) intitulado Investiga-

ting Learning Deficits Associated with Dyslexia, onde se observa que o grupo disléxico 

faz os exercícios com a mesma facilidade quer os elementos gráficos tenham uma 

disposição sequencial quer estejam inseridos uns dentro dos outros. Existe neste grupo 

uma incapacidade de segmentar a informação, que justifica a dificuldade de ler como 

uma das principais características da dislexia enquanto que outros processos cognitivos 

complexos permanecem intactos. Este fenómeno já não acontece no grupo não-dislé-

xicos, onde existe uma dificuldade notória em ver os elementos como um todo quando 

dispostos sequencialmente.

Segundo a Gestalt ou a teoria da Psicologia da Forma, o cérebro é um sistema dinâmico 

no qual se produz uma interacção entre os elementos através de uma série de padrões 

chamados leis de percepção. Esta teoria analisa a forma como o cérebro tem princípios 

operacionais próprios, com tendências auto-organizacionais dos estímulos recebidos 

pelos sentidos. Mas como podemos ver no estudo de Pothos e Kirk (2004) o cérebro de 

um disléxico age de uma forma mais extrema, impedindo o processamento do estímulo 

de elementos individuais e vendo-os sistematicamente como um grupo. 

Este fenómeno tem consequências na forma como um indivíduo disléxico interpreta  

o interface, sendo importante identificar as situações em que os elementos utilizados 

propiciam a formação de associações ou alterações na percepção, dificultando a  

descodificação da mensagem. Assim surgiu a ideia de utilizar as leis da percepção como 

critérios de avaliação dos elementos visuais e sonoros do interface, adequando-as às 

necessidades específicas do público-alvo em causa. 

A Gestalt é um conceito fortemente ligado ao design, à arquitectura e às artes por se 

tratar de um movimento que pesquisa e experimenta a forma, com estudos importantes 

feitos sobre a percepção. A Psicologia da Forma é ela própria uma zona de contacto, 

situada entre a psicologia e as artes. Segundo Radfahrer (2001, p.30), doutorado em 

Comunicação Digital pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo: “A Gestalt pode ser considerada como a gramática subliminar da alfabetização 

visual”. 
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5.1. Estrutura e pontuação

A Tabela SiD tem por objectivo identificar padrões e proporcionar respostas generaliza-

das para os problemas visuais e sonoros presentes no interface digital. Os contextos, 

limitações, tensões e forças similares permitem que os elementos recorrentes sejam 

analisados de forma sistémica, chegando a resultados concretos sobre a sua acessibili-

dade.

A Tabela SiD está dividida em três secções, com os seguintes nomes:

 • Elementos textuais; 

 • Elementos visuais e sonoros;

 • Definição de jogo.

Para efectuar uma análise mais eficaz e tendo em conta a importância e as restrições da 

leitura quando direccionada para os disléxicos, o design de interface digital foi dividido 

em duas secções distintas intituladas elementos textuais e elementos visuais e sonoros. 

Os critérios de avaliação utilizados nestas secções são idênticos e baseiam-se em nove 

leis da percepção da Gestalt, dando origem aos seguintes critérios de avaliação que 

permitem analisar pormenorizadamente o interface: simplicidade, proximidade, similari-

dade, conclusão, continuidade, figura/fundo, destino comum, região comum e simetria. 

A soma máxima dos critérios de avaliação de cada uma das secções referidas é de 35%, 

tendo cada critério uma de quatro apreciações possíveis com as seguintes pontuações: 

Bom=3.50%, Médio=1.75%, Fraco ou Inexistente =0% e Mau=-3.50%.

A terceira e última parte com o nome de definição do jogo explora quatro pontos 

relevantes do jogo digital definidos por Crawford (1982) e que completam a Tabela 

SiD. Os critérios de avaliação desta secção são os seguintes: representação/metáfora, 

interacção, conflito e segurança. 

A soma máxima dos critérios de avaliação da secção definição do jogo é de 30%. Cada 

critério de avaliação tem uma de quatro apreciações, com as respectivas pontuações: 

Bom=5.00%, Médio=2.50%, Fraco ou Inexistente =0% e Mau=-5%.

A leitura de cada secção é feita de forma sistematizada, simples e eficaz emitindo um 

resultado percentual referente aos vários campos relevantes na comunicação de um 

jogo didáctico interactivo. A soma das três secções é a apreciação global atribuída pela 

Tabela SiD sobre a acessibilidade do design de interface digital, segundo a perspectiva 

do Design de Comunicação. 

No futuro, a Tabela SiD poderá ser um ponto de partida no desenvolvimento de 

projectos com características semelhantes às da presente dissertação. A sua utilização 
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reduz o tempo e esforços investidos, aumenta a qualidade do design de soluções, facilita 

a comunicação na equipa de trabalho e educa o designer na observação de factores 

abstractos comuns aos exemplos e à racionalização existentes por trás da solução, ou o 

porquê de se tratar de uma boa solução (Cooper et al, 2007).

Para Saffer (2005, p.26): “Without boundaries, things are difficult to comprehend and 

reason about”. Como resposta a esta necessidade, são apresentados em seguida os 

critérios de avaliação da Tabela SiD assim como a explicação da análise que efectuam 

aos vários elementos presentes no interface. 

5.2. Critérios de avaliação

5.2.1. Elementos textuais e elementos visuais e sonoros

Tanto a secção elementos textuais como a intitulada elementos visuais e sonoros, 

utilizam a mesma esquematização de critérios de avaliação, mas a primeira observa 

exclusivamente a utilização formal das letras, como por exemplo a escolha e estilos da 

fonte, tamanhos de corpo utilizados, espaçamento entre letras, palavras e linhas, entre 

outras características. O texto é um componente crítico em todos os interfaces, por 

conter e converter informação densa e variada. Neste contexto, os objectos mostram  

“o quê” enquanto que o texto mostra “o qual”. 

No entanto, o texto pode ser fonte de confusões e criar algumas complicações, motivo 

pelo qual se torna importante definir linhas orientadoras que avaliem a sua utilização, 

especialmente quando é direccionado para crianças disléxicas (Cooper et al., 2007). 

Na secção elementos visuais e sonoros, como o nome indica, são analisados todos os 

elementos que dizem respeito ao layout, formas, cores, contrastes e sons do interface. 

Em seguida, serão explicados em pormenor o que cada critério de avaliação pretende 

analisar e como se adapta a cada secção.

Simplicidade. Este conceito defende que o cérebro, ao fazer a leitura de objectos 

presentes num determinado ambiente, tem a necessidade de os reduzir para os 

organizar em grupo da forma mais simples possível, mantendo no entanto toda a 

informação necessária (Cooper et al., 2007).

Elementos textuais. Avaliar a lei da simplicidade aplicada aos tipos de letras é uma 

tarefa de fácil compreensão visto que, em qualquer interface, a utilização de fontes 

não deve exceder dois tipos, devido ao facto do seu uso excessivo criar confusão e 

ambientes ruidosos.
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A utilização do conceito de sucessão, torna possível fazer com que este atributo 

transporte a compreensão de um elemento para outros similares tais como o 

tamanho, a cor ou a posição (Cooper et al., 2007). Existe igualmente a necessidade 

por parte da criança disléxica de se sintonizar com o tipo de letra existente e a 

utilização de diferentes fontes resulta numa interferência na comunicação do interface, 

consumindo tempo e esforço suplementares na sua leitura. Na tese de Sykes  

(2008, p.78), este cita Zambo (2004) que defende: “Because reading is often a 

challenging and exhausting process for students with dyslexia”. Por esta razão, é 

definida uma utilização limitada de fontes, sendo considerado o recurso a mais do 

que duas prejudicial ao utilizador.

Elementos visuais. O ruído visual num interface é causado por elementos gráficos 

supérfluos que desviam a atenção do jogador e o impedem de comunicar função e 

comportamento. A utilização de elementos desnecessários e rebuscados, visualmente 

pesados e a utilização excessiva ou inapropriada de propriedades visuais, como cor, 

textura e contraste, resultam numa interferência visual dos elementos do jogo (Cooper 

et al., 2007).

O facto das crianças disléxicas se distraírem facilmente faz com que o ecrã do jogo 

deva ser simples e organizado, para ajudar a manter a concentração na tarefa que 

têm em mãos. Deve ser feita uma análise cuidadosa ao uso excessivo de elementos 

visuais para garantir que estes não confundem o utilizador e para assegurar que são 

coerentes entre si, mantendo a simplicidade e sem demasiados detalhes. As crianças 

disléxicas têm por vezes dificuldades motoras o que aumenta a necessidade de 

manter uma distância entre os elementos do interface, de forma a minimizar a sua 

activação acidental o que se pode tornar num motivo de frustração para o jogador 

(Mohan, 2010).

Neste ponto, a Tabela SiD pretende avaliar o layout e se os elementos visuais 

contribuem ou prejudicam a comunicação do jogo.

Proximidade. A lei da proximidade explica como o cérebro cria grupos de objectos 

em função da distância, associando elementos distintos numa unidade visual coesa 

quando estão próximos entre si, o que não acontece quando afastados uns dos outros. 

Podemos ver esta associação como um padrão expectável, visto existir uma inclinação 

natural do cérebro para juntar tanto objectos como pessoas. Este fenómeno explica uma 

necessidade natural de organizar e arrumar o que nos rodeia.

Elementos textuais. Existem algumas condições que devem ser respeitadas para que 

a proximidade utilizada num texto preserve a eficácia da comunicação com o público 
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em questão. A proximidade deve ser analisada em 3 pontos: espaço entre letras, 

palavras e linhas.

A definição de uma boa proximidade entre letras para o design de interface é ter um 

espaço mais reduzido do que habitual, ao contrário do que acontece na distância 

entre palavras e linhas. Ao colocar as letras mais próximas entre si, a palavra fica 

intencionalmente com mais destaque enquanto grupo.

O cérebro cria naturalmente padrões visuais, com o objectivo de reduzir o tempo e 

esforço empregues no processo de leitura. O aumento propositado da distância entre 

palavras, tornando os grupos de letras evidentes e criando um ritmo marcado é uma 

estratégia eficaz para tirar partido desta característica.

O espaço entre linhas é a distância vertical entre duas posições correspondentes, 

em duas linhas adjacentes do texto, ou seja, é a quantidade de espaço que separa 

as linhas. Grande parte dos browsers tem uma medida de entrelinha automática que 

resulta num corpo de texto bastante compacto. Aumentar esta medida em cerca de 

30% tem efeitos visuais significativos, tornando cada linha mais destacada e fácil de ler. 

Ao respeitar estes três actos de posicionamento, o designer de comunicação fornece 

ao utilizador disléxico uma informação previamente fragmentada o que torna a desco-

dificação um processo mais fácil.

Elementos visuais. A lei da proximidade traduz-se, no que diz respeito à aplicação no 

interface, pela distribuição equilibrada dos elementos utilizados, desenhando uma 

trajectória lógica guiada por uma estrutura visual fluida. O layout deve utilizar guias e 

estar pensado de forma a que o olhar percorra o ecrã num caminho lógico, de cima 

para baixo e esquerda para a direita, quando destinado a Ocidentais (Cooper et al., 

2007). 

É importante agrupar funções visualmente similares para criar contexto, se não 

espacialmente, utilizando cor ou outra propriedade visual. Existe uma melhor 

compreensão da função se o objecto estiver a desempenhar a acção que pretende 

transmitir e, para que os utilizadores só a tenham de aprender uma vez, a reutilização 

de objectos deve ser feita sempre que possível.

Estas são as principais características avaliadas neste critério de avaliação.

Similaridade. O design visual do interface é baseado em padrões gráficos. Neste 

sentido é necessário destacar os controlos e a informação que o utilizador deve 

aperceber instantaneamente, os secundários e os que são essenciais para definir os 

níveis de hierarquia. Tentar que esta hierarquia seja visualmente clara é um dos maiores 
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desafios do interface digital. Qualquer variação de tamanho nestes elementos não deve 

deixar margem de dúvida quanto à sua intencionalidade (Cooper et al., 2007).

Elementos textuais. Neste tipo de jogos, muitas vezes as letras são parte integrante do 

próprio jogo o que pode ser mais um factor de confusão no interface, agravando os 

problemas com a linguagem presentes na dislexia. É essencial uma diferenciação  

significativa e cuidadosa de qualquer elemento escrito utilizado, mantendo a clareza 

na função e a hierarquia entre as várias mensagens, quer seja através da cor, 

tamanho ou localização. 

Elementos visuais. Em 1957, a lei de Fitts afirmava que o tempo de percurso entre 

uma posição inicial e um alvo final depende de dois condicionantes: a distância e 

o tamanho do alvo. Uma das implicações importantes que esta lei teve no design 

de interacção foi a importância do tamanho do alvo, estabelecendo assim que os 

objectos clicáveis devem ter um tamanho razoável. (Saffer, 2010) No desenvolvimento 

do design de interface digital para o público-alvo em questão, esta característica não 

pode ser desvalorizada devido à possível existência de um défice na coordenação 

motora, assim como em certos aspectos do planeamento, sequências, atenção 

e memória (Everatt et al., 1999). É portanto obrigatório garantir um ambiente que 

proporcione uma experiência positiva e gratificante ao seu utilizador, dando destaque 

aos elementos clicáveis. 

Conclusão. A conclusão é uma lei da percepção que ocorre quando um objecto está 

incompleto ou não se encontra totalmente fechado: se uma quantidade suficiente da 

forma está indicada, o cérebro visualiza o todo preenchendo as zonas ausentes. Numa 

situação de dislexia, para além do processo de preenchimento não ser efectuado da 

forma habitual acontece exactamente o oposto: mesmo nalguns objectos completos, 

quando desenhados na totalidade ou parcialmente com traço fino, parte da informação 

não é visualizada ou parece desaparecer. 

Elementos textuais. Apesar de haver uma grande variedade de sintomas experimen-

tados pelos disléxicos, as dificuldades resultam numa série de padrões semelhantes 

que funcionam como uma barreira à comunicação. 

Um destes problemas é o wash-out-effect que se traduz pela omissão de parte da 

informação. Este fenómeno é observado sobretudo quando a fonte utilizada num 

texto tem um traço demasiado fino, o que agrava este efeito óptico (Frensch, 2003).
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Por isso, a utilização de uma fonte compacta e bem definida, de preferência bold,  

é a forma de garantir uma boa legibilidade. A receptividade do utilizador disléxico face 

a este tipo de letra é grande, por dar destaque ao texto e o tornar mais fácil de ler 

(Everatt et al., 1999; Mohan, 2010). 

Elementos visuais. Neste ponto, observam-se duas características, a primeira é  

o enquadramento visual, que define uma zona delimitada e explícita onde o jogo 

didáctico interactivo acontece, a fim de evitar a dispersão dos elementos do interface. 

A segunda  refere-se à importância de garantir que todos os elementos visuais têm 

formas completas, fechadas ou cheias, e também traços bem definidos e visíveis. 

Continuidade. A lei da continuidade defende que elementos gráficos tendem a ser 

agrupados conjuntamente quando existe a sugestão de uma linha visual contínua. 

Segundo a Gestalt, este fenómeno ocorre pelo olhar ser compelido pelo movimento de 

um objecto até um outro objecto através de uma orientação ou alinhamento das formas 

dispostas, constatando-se uma tendência na nossa percepção para associar elementos 

quando estes parecem continuar ou fluir numa direcção particular. 

Elementos textuais. No contexto do presente estudo, é necessário prestar a máxima 

atenção ao tipo de letra utilizada. A simplicidade é a palavra chave no que diz respeito 

às letras adequadas para crianças disléxicas, sendo os seguintes tipos prejudiciais 

ao público-alvo: serifadas, inclinadas, manuscritas ou em itálico. A sugestão de 

movimento causado pela inclinação tem como consequência a formação involuntária 

de grupos, o que dificulta a leitura.

Quando uma letra se expande e confunde com a restante palavra, o texto transforma-

-se numa teia agravando o processo de descodificação. Também é necessário uma 

atenção redobrada na escolha de fontes infantis, que apesar de terem a capacidade 

de conferir ao interface um tom alegre e descontraído, são muitas vezes ruidosas e de 

difícil leitura. 

Imagem 01 . Wash-out-effect [ Frensch, 2003 ]
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Elementos sonoros. O design sonoro é um elemento de grande importância no 

interface digital. A utilização do som foi potenciada pelo aparecimento dos novos 

media, onde tem um papel de relevo como uma das principais formas de captar a 

atenção, visto que os olhos podem vaguear por onde bem entendem mas o som 

alcança e agarra o mais distraído dos utilizadores (Crawford, 2003). Nos jogos 

didácticos interactivos para as crianças disléxicas, o apoio através do som é essencial 

devendo no entanto ser utilizado com cuidado e parcimónia para que não cause o 

efeito oposto. 

Devido à dificuldade de concentração habitualmente presente na dislexia, a música  

de fundo assim como qualquer outro som repetitivo devem ser eliminados por se tratar 

de factores de distracção e retirar o impacto dos momentos importantes evidenciados 

através de um efeito sonoro. Não é possível manter uma conversa num restaurante 

cheio e barulhento, passando-se o mesmo num interface (Cooper et al., 2007).  

O feedback nas situações de erro também não deve ser acompanhado pelo som visto 

este passar rapidamente, depois de repetido algumas vezes, de irritante a frustrante.

As duas situações onde a dissertação dd4d.org considera a utilização do som como 

bem sucedida são as seguintes: como recompensa quando o jogador alcançar 

um objectivo do jogo, através da execução de um único loop 2, ou por activação 

intencional do utilizador. 

figura/fundo. Segundo esta lei, criamos a organização perceptual em primeiro lugar no 

objecto ou figura, e só depois no plano contra o qual ela se destaca ou fundo. A figura 

deve ser substancial e ter um maior destaque nesta dicotomia. A Gestalt propõe assim 

um modelo dinâmico onde a actividade humana não é um somatório de reacções a 

estímulos, mas um resultado determinado entre o mundo exterior e a sua integração na 

totalidade psicológica do utilizador. 

Elementos textuais. A adaptação deste conceito aos elementos textuais de um jogo 

didáctico interactivo observa antes de mais a dinâmica entre letras e fundo, avaliando 

a visibilidade e a distinção existente no layout.

Para garantir uma boa leitura é necessário recorrer a uma prática por vezes ignorada: 

o aumento do corpo de letra. É imperativa a utilização de letras grandes para 

comunicar com os disléxicos, tanto adultos como crianças. Segundo Bernard et 

al. (2003), o tamanho do corpo de letra deve garantir que o utilizador não se sinta 

intimidado pelo texto, nem o ache demasiado denso e difícil de ler (Sykes, 2008). 

2 Loop: em inglês significa “aro”, “anel” ou “sequência”. No contexto digital, é utilizado com o último 

significado.
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Elementos visuais. Quando olhamos para a Natureza, apercebemo-nos de como 

muitos animais tiram partido das leis da percepção da Gestalt através do recurso à 

camuflagem, criando um disfarce com padrões corporais que lhes permite passar 

despercebidos no seu habitat natural, sendo inevitável um esforço suplementar 

para distinguir figura e fundo (Rock, 1990). O interface deve evitar este gasto de 

atenção adicional no jogo, com o objectivo de proteger as crianças disléxicas de uma 

experiência desnecessariamente cansativa.

Destino comum. A lei gestaltiana de destino comum é um conceito simples baseado 

nas linhas direccionais dominantes existentes num layout. Quando formas semelhantes 

estão apontadas na mesma direcção, criam associações e sugerem o mesmo destino, 

insinuando um movimento que conduz o nosso olhar e que pode ser causado por uma 

animação ou por uma ilusão óptica. No âmbito do presente estudo, esta característica é 

considerada prejudicial por tornar o ambiente do interface instável, exigindo uma maior 

atenção por parte do jogador disléxico e causando-lhe tensão e ansiedade.

Elementos textuais. Adaptando este princípio ao alinhamento do texto utilizado no 

interface, deparamo-nos com um assunto ao qual os disléxicos são bastante sensíveis 

devido aos problemas de leitura que uma distribuição incorrecta pode trazer.

De entre as várias escolhas possíveis para a organização do texto somente o 

alinhamento à esquerda é bem aceite por estes utilizadores, sendo as restantes 

opções problemáticas com especial incidência para a justificação. A dificuldade que 

esta selecção causa está relacionada com a formação de barras brancas que dividem 

o texto conhecidas por “rios” e com a dispersão errática de palavras. No entanto, 

existe mais uma característica observada durante este estudo: com a justificação, é 

forçada a ideia de destino comum de cada linha, sugerindo a formação de um grupo e 

eliminando a cadência existente entre letras e palavras. Assim, esta disposição do texto 

é considerada pela dissertação dd4d.org como duplamente problemática.

Segundo Bringhust (1992): “Justifying shorter lines of text can lead to ‘white acne’ 

erratic and splotchy word spaces and/or excessive hyphenation” (Sykes, 2008, p.46).

Imagem 02 . River-effect [ Frensch, 2003 ]



50

Elementos visuais. O movimento é um componente importante num jogo para 

crianças, mas é igualmente um elemento de distracção que torna a concentração 

consideravelmente mais difícil. As situações em que o utilizador tem de lutar contra o 

excesso de animação para tentar compreender o seu conteúdo são desgastantes e 

condenáveis (Spool, 1999).

Não podemos esquecer que as crianças disléxicas se distraem com facilidade e que 

os jogos analisados têm um objectivo didáctico, por isso tudo o que possa interferir 

com a capacidade de prestar atenção é um problema grave. No entanto, é de  

conhecimento geral que uma animação vale mais do que mil palavras sobretudo 

numa situação em que se pretende cativar, ajudar ou felicitar um jogador com 

problemas de leitura.

Pelas mesmas razões já defendidas quanto à utilização de elementos sonoros, a 

animação deve ser sempre utilizada com precaução. O utilizador deve sentir que 

comanda o interface e que tem poder sobre a acção, em vez de se considerar um 

elemento secundário num ambiente com vida própria. Citando Mohan (2010, p.7): 

“Since these children do not have a motivation to learn, extrinsic motivators such as 

personalized positive feedback and reward animations can help build engagement”.

As animações presentes no interface devem ser activadas unicamente pelo jogador 

ou como uma forma de recompensa por um feito alcançado, através de um único 

loop (Shneiderman e Plaisant, 1992).

Região comum. Palmer (1992) propôs uma nova lei de percepção, com o nome 

de região comum. Segundo o autor, na organização do campo visual os elementos 

presentes na mesma zona fechada são tendencialmente vistos como um grupo.

Elementos textuais. O texto não deve ocupar zonas de grandes dimensões, nem ter 

frases ou colunas demasiadamente extensas. Para que a leitura seja apropriada para 

o presente público-alvo, uma frase não deve ter um número superior a 15 palavras. 

No entanto, também não deve ser inferior a 4 palavras visto que o reconhecimento 

é feito mais rapidamente quando estão inseridas numa frase. O mesmo acontece 

dentro de uma palavra, onde as letras são identificadas num espaço de tempo mais 

curto do que estando isoladas.

Segundo Carter, Day e Meggs (1993): “An appropriate line length is essential for 

achieving a pleasant reading rhythm, allowing the reader to relax and concentrate on 

the content of the words” (Sykes, 2008, p.46).

Elementos visuais. A cor é um elemento importante no interface, por se tratar de uma 

ferramenta poderosa tanto para organizar a informação como para o design visual do 
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jogo. Correctamente trabalhada torna-se numa mais-valia para o jogo, apesar de ser 

habitual depararmo-nos com situações onde a sua utilização se torna prejudicial. Os 

erros mais comuns na sua utilização são:

Cores complementares/saturação deficiente. A combinação de cores complementa-

res ou de elevada saturação torna difícil fixar o interface, além de provocar dores de 

cabeça e cansaço. Desencadeia o fenómeno de cromostereopsia 3 e torna proble-

mática a visualização, mesmo para o utilizador não-disléxico. Também a utilização 

de branco com preto é considerada como prejudicial devido ao acentuado contraste. 

Com um contraste equilibrado, a dificuldade de leitura dos disléxicos diminui dras-

ticamente. O efeito oposto à saturação excessiva também é nocivo visto a variação 

de cores demasiado subtis anular o contraste necessário para tornar os elementos 

distintos entre si. É necessário garantir a harmonia entre cores para que não interfira 

na percepção do jogo, omitindo informação ou agredindo visualmente o jogador. 

Demasiadas cores. O excesso de informação sobrecarrega a memória a curto prazo 

e, quanto maior for o recurso à memorização, mais cansativa e lenta se torna a 

experiência de jogo para o utilizador. A forma correcta de controlar este fenómeno é o 

de não utilizar demasiadas cores e de tirar partido desta ferramenta através da criação 

de tonalidades.

Simetria. Segundo a lei da simetria, os elementos de uma figura têm tendência a ser 

apreendidos como um todo simétrico em vez de duas partes separadas em torno de 

um centro. A maioria dos objectos pode ser dividida em duas metades mais ou menos 

idênticas, por esta razão sempre que vemos figuras separadas mas simétricas fazemos 

uma associação inconsciente, visto quanto mais semelhantes são os objectos maior é a 

tendência dos nossos olhos para os agrupar.

Elementos textuais. Quando uma frase ou um texto está escrito em maiúsculas, 

podemos observar o desaparecimento de detalhes e variações visuais que nos 

servem de pistas na identificação das letras, facto que pode ser facilmente constatado 

por qualquer pessoa não-disléxica. Num caso de dislexia, as circunstâncias são 

agravadas por existir uma dificuldade relativa à orientação da escrita e são de evitar 

situações onde duas letras têm um desenho idêntico diferenciado apenas pelo 

sentido de orientação. As letras maiúsculas têm uma leitura mais difícil do que a 

variação maiúsculas/minúsculas (Cooper et al., 2007). 

3 Cromostereopsia: É o nome da ilusão criada pela junção de cores saturadas. Altera a percepção de 

profundidade - os tons de azul parecem estar mais longe e os encarnados parecem estar mais perto -,  

dando por vezes a ideia que os objectos flutuam no ecrã.
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A fonte utilizada nos jogos didácticos interactivos deve ser simples, no entanto cada 

letra deve ter detalhes que a diferenciem e a tornem única, proporcionando um reco-

nhecimento mais imediato (Frensch, 2003).

Elementos visuais. A simetria é uma ferramenta importante na organização e equilíbrio 

do interface, no entanto é necessário evitar uma repetição excessiva dos elementos 

idênticos que podem gerar um ambiente de difícil leitura. A tendência do cérebro 

em criar associações simétricas juntando partes isoladas tem de ser contrariada por 

tornar a descodificação do interface num processo mais difícil. O problema pode ser 

evitado alcançando o equilíbrio através da assimetria, como por exemplo, contrastan-

do um objecto grande com um grupo de objectos pequenos (Cooper et al., 2007).

5.2.2. Definição de jogo

I perceive four common factors: representation - a closed formal system that subjectively 

represents a subset of reality -, interaction, conflict, and safety - the results of a game are 

always less harsh than the situations the game models. (Crawford, 1982, p.7)

A terceira secção da Tabela SiD é inspirada nesta definição de jogo e divide-se em 

quatro critérios de avaliação: representação/metáfora, interacção, conflito e segurança. 

Depois de terem sido investigados conceitos de diferentes autores, esta é a definição 

que, segundo o presente estudo, abrange todos os pontos considerados essenciais 

neste contexto para avaliar a acessibilidade do jogo. 

Representação/metáfora. O jogo cria uma representação emocional da realidade, 

subjectiva e deliberadamente simplificada, não pretendendo ser uma representação 

fiel da realidade objectiva. A precisão é necessária apenas para suportar a fantasia do 

jogador, pois aí reside a chave para tornar o jogo psicologicamente real.

Foi acrescentado o conceito de metáfora ao critério de avaliação originalmente intitulado 

de representação. Conforme afirma Saffer (2005, p.7): “Metaphor is not just about 

language; it’s really about thought. We conceive of things in terms of other things”.  

No contexto dos jogos para crianças, a representação utilizada é habitualmente a 

metáfora, por tornar a compreensão de toda a dinâmica que os envolve num processo 

mais fácil. Segundo as ideias de Lakoff e Johnson (Saffer, 2005), a natureza do nosso 

sistema conceptual é fundamentalmente metafórica. Mas com a utilização da metáfora 

surge uma série de problemas, sendo um dos mais relevantes a sua aplicação forçada 

visto que deve ser a metáfora a servir o conteúdo e não o contrário. Tem outros 

pontos fracos, como poder ser enganadora, de difícil adaptação a diferentes suportes, 

rapidamente desactualizada e usada em demasia, mas apesar de tudo continua a ser 
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uma ferramenta importante para o design de interface digital e não deve ser posta de 

parte, apenas utilizada com precaução (Saffer, 2005). O conceito de representação 

passa a avaliar especificamente os jogos com conceitos abstractos.

Devido à pressão constante a que as crianças disléxicas estão sujeitas na escola, 

constatou-se que a utilização de metáforas relativas a este ambiente tem uma 

aceitação negativa por parte do público-alvo, devendo ser substituídas por cenários de 

actividades que despertem a vontade de participação do jogador tais como o desporto, 

a jardinagem ou o teatro. Desta forma, as crianças aprendem sem terem a consciência 

que o estão a fazer (Mohan, 2010).

Este ponto salienta mais uma vez o conhecimento profundo e indispensável que o 

designer deve ter do público-alvo ao qual o jogo se destina (Cooper et al., 2007).

Interacção. O critério de avaliação intitulado interacção e presente na Tabela SiD analisa 

o tom e coerência do feedback do jogo didáctico interactivo, assim como a existência de 

um Agente pedagógico 4.

O feedback é a indicação de que, para cada acção do utilizador, existe uma reacção 

do sistema variando de uma resposta simples a uma complexa e tornando-se visível 

de forma imediata e constante (Shneiderman e Plaisant, 1992). É essencial cada acção 

escolhida pelo jogador ser acompanhada de um reconhecimento ou reacção, como por 

exemplo, o movimento do rato deve mover o cursor no ecrã. Quando se comete um erro, 

caso o utilizador não seja rapidamente alertado volta a repetir o acto, o que pode ter 

consequências graves. O feedback é uma tarefa do designer que deve certificar-se de 

que o sistema fornece uma resposta imediata numa situação de jogo, em 0.1 segundos 

ou ainda menos, caso contrário o utilizador desiste ao fim de algumas jogadas. Um 

tempo de espera mais prolongado não se coaduna com a dinâmica rápida exigida nos 

jogos digitais (Saffer, 2010).

O Agente pedagógico é um tipo de acompanhamento que, para além de eficaz, tem uma 

óptima aceitação por todas as crianças quando correctamente utilizado. As crianças 

disléxicas sofrem do medo de falhar, por isso, o acompanhamento durante o jogo por 

um guia com sentido de humor e que providencie esclarecimentos, mitiga o sentimento 

de ansiedade que habitualmente está implícito numa situação de erro (Mohan, 2010). 

Existe um maior desenvolvimento da criança que se encontra num ambiente onde tem um 

apoio constante, coerente e onde pode explorar livremente sem medos nem inibições.

4 Agente pedagógico: A presença de uma personagem divertida e empática durante o jogo é a solução 

ideal para manter a criança envolvida, providenciar ajuda e eliminar a sensação de solidão do ambiente virtu-

al (Kheterpal, 2010).
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No entanto, o Agente pedagógico deve ser apropriado à faixa etária de forma a evitar 

mascotes ameaçadoras ou excessivamente infantis. O Agente pedagógico é uma boa 

companhia para tornar o jogo mais motivante, mas quando estes requisitos não são 

respeitados o efeito surtido é o oposto. Shneiderman e Plaisant (1992, p.36) concluem o 

seguinte sobre as crianças: “They don’t easely tolerate patronizing comments or inappro-

priate humor, but they like familiar characters, exploratory environments and the capacity 

for repetition”.

Conflito. Na vida real, o conflito tem uma conotação negativa por estar habitualmente 

relacionado com a violência, visto ser a forma mais recorrente para o exprimir, mas na 

verdade não tem de ser necessariamente assim. O conflito deve ser visto positivamente, 

como algo que incita à mudança, torna a vida interessante e é indispensável para o 

crescimento intelectual, emocional e até moral (Crawford, 1982).

Actualmente, muitos pais tentam evitar que os seus filhos sejam expostos a quaisquer 

conflitos ou contrariedades, o que para além de impossível impede que as crianças 

desenvolvam as capacidades necessárias para lidar naturalmente com esta situação. 

O conflito deve ser encarado como um desafio que pode ser superado negociando ou 

utilizando a imaginação, características estas que tornam o jogo num parceiro valioso 

para quem quer aprender a ultrapassar uma oposição em vez de a evitar.

O conflito surge naturalmente em qualquer jogo visto o jogador ter uma missão a 

cumprir, dificultada pelos obstáculos existentes durante o decorrer da experiência.  

Os obstáculos podem ser passivos ou estáticos, sendo neste caso um puzzle ou desafio, 

ou podem ser activos ou dinâmicos se respondem propositadamente ao utilizador.  

A existência do conflito é indispensável em qualquer jogo, apesar dos obstáculos passivos 

ou estáticos serem as utilizações mais comuns nos jogos didácticos interactivos.

De todos os conflitos recorrentes utilizados em jogos, existe um que é altamente 

frustrante para as crianças disléxicas. Estamos a falar na contagem regressiva como 

factor de eliminação, visto que as actividades com uma duração definida para a sua 

realização não são compatíveis com a dislexia, interferindo com a concentração e 

fazendo com que o jogador arrisque uma resposta precipitada e errada antes do tempo 

acabar (Heidrich, 2008).

Segurança. Num jogo digital para crianças disléxicas, um dos objectivos primordiais do 

interface é garantir um ambiente seguro ao seu utilizador, salvaguardando assim a sua 

motivação e aprendizagem. Segundo Wurman (2002), o jogo é a situação perfeita para 

as crianças explorarem a literacia por se tratar de uma forma segura de interagir com a 

realidade. É uma experiência psicológica onde existe um conflito livre de consequências 

físicas. No entanto, esta ausência não significa estar desprovida de quaisquer tipo de 
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consequências, visto a derrota perante outro jogador poder sempre ferir o orgulho. Este 

sentimento é bastante atenuado quando se perde contra um sistema, o que para muitos 

torna os computadores e outros media digitais em adversários atractivos, sendo por isso 

mais fácil sofrer derrotas consecutivas e continuar a jogar com cabeça erguida.

Uma característica que proporciona segurança neste contexto é o facto de que, apesar 

do vencedor ter uma recompensa, quem perde não tem um castigo. Segundo 

Shneiderman e Plaisant (1992, p.36): “Children can deal with some frustrations and with 

threatening stories, but they also want to know that they can clear the screen, start over 

and try again without severe penalties”. É compreensível que se o jogo em questão teve 

alguma taxa de inscrição ou outro tipo de investimento por parte do jogador exista uma 

perda material, apesar de na maioria das vezes ter um valor reduzido (Crawford, 1982). 

Para a dissertação dd4d.org, esta situação não é tida em conta visto que os jogos 

analisados têm um acesso obrigatoriamente gratuito.

Outro aspecto que tem uma importância crítica para o público-alvo em questão e que 

torna a experiência de jogo num processo seguro é a possibilidade de reverter as 

acções tomadas, atenuando a ansiedade e dando largas à curiosidade para explorar 

opções não familiares. Para Cooper et al. (2007, p.335): “Undo is the facility traditionally 

thought of as the rescuer of users in distress; the knight in shining armor; the cavalry 

galloping over the ridge; the superhero swooping in at the last second”. 

A possibilidade de interromper ou recomeçar o jogo em qualquer fase do processo é 

também um ponto essencial, devendo a opção de regressar à página inicial do jogo em 

curso ser sempre possível, visível e acessível no interface.

Um factor problemático que interfere profundamente com a segurança e que o interface 

deve minimizar é a existência de erros de funcionamento durante o jogo. Saffer (2010) 

tem uma opinião bastante dura em relação a esta questão, exactamente por achar 

que os erros podem e devem ser evitados pela utilização do princípio de Poka-Yoke, 

que significa “evitar erros inerentes”. É necessário detectar os erros graves antes que 

o utilizador os cometa e oferecer uma instrução simples e construtiva de reparação. 

Quando tal não acontece, o autor atribui a culpa a um design deficiente ou à falta de 

aplicação do princípio de Poka-Yoke. 

Apesar desta crítica, a realidade é que muitos interfaces continuam a apresentar erros 

que habitualmente se manifestam através de uma ausência de funcionalidade. Neste 

tipo de situação, o sistema deve fornecer imediatamente a informação de como corrigir 

o erro ou a razão pela qual este apareceu. Podemos ver aqui a importância da presença 

de um Agente pedagógico no diálogo com as crianças, visto um erro perder grande 

parte do seu peso negativo quando anunciado por uma criatura simpática e divertida.



56

6. Plataforma dd4d.org

A ideia de criar a Plataforma dd4d.org surgiu da vontade de partilhar este estudo, assim 

como os seus resultados, com todos os que têm contacto com crianças disléxicas sejam 

eles pais, professores ou psicólogos. 

A plataforma online agrega vários exemplos de jogos didácticos interactivos com as 

respectivas hiperligações, facilitando desta forma a pesquisa e o acesso ao material 

recolhido. Nela estão divulgados os resultados da avaliação feita pela Tabela SiD relati-

vamente ao grau de acessibilidade de cada jogo.

Este registo é igualmente importante para a criação de um mapeamento sobre o material 

disponível online, com o intuito de reunir informação que torne possível, no futuro, 

chegar a conclusões mais precisas sobre este tipo de jogos. 

Para facilitar a leitura de padrões, a informação sobre os jogos foi dividida segundo a 

categorização de informação definida por L.A.T.C.H. segundo Wurman (2000, p.40).  

O autor afirma: “While information may be infinite, the ways of structuring it are not. (...)   

It can only be organized by location, alphabet, time, category, or hierarchy”. As referidas 

categorias organizam a informação do grupo de jogos da seguinte forma:

Localização. É a forma natural de organização quando se tenta examinar e comparar 

informação vinda de diferentes locais ou fontes, podendo visualizar a sua distribuição 

pelo Mundo. Neste estudo, e por se tratar de material existente online, a distribuição   

é baseada não em referências geográficas mas no idioma utilizado no jogo;

Alfabeto. O nome do jogo é categorizado por ordem alfabética. Este método permite 

não só organizar corpos de informação de grandes dimensões, mas também 

comunicar com um público mais abrangente;

Tempo. Regista o ano em que foi criado o jogo em causa ou, caso esta informação 

não esteja disponível, o ano em que foi agregado à Plataforma dd4d.org. Através da 

criação de uma linha temporal, torna-se fácil observar as mudanças, analisar o desen-

volvimento e fazer comparações;

Categoria. O jogo enquadra-se numa das seguintes categorias, que representam 

os seis principais tipos de jogos com uma importância similar: fonético, memória, 

numérico/matemático, organizacional/puzzle, psicomotor e letras/palavras. 

Hierarquia. A organização desta categoria é feita segundo o resultado global que 

cada jogo atinge na Tabela SiD. Quanto mais elevada é a percentagem obtida, melhor 

é a qualificação do jogo didáctico interactivo segundo o Design de Comunicação.
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Na Plataforma dd4d.org está disponível para download um documento com a Tabela 

SiD, contendo uma explicação detalhada sobre os seus critérios de avaliação e a forma 

como deve ser utilizada.

Na Parte III - Enquadramento Metodológico foi abordada toda a metodologia utilizada 

na dissertação, tendo sido também explicado o percurso tomado para construir a Tabela 

SiD.

Em seguida, testaremos o seu funcionamento numa aplicação prática a um grupo de 

dezasseis jogos.
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PARTE IV | TESTAGEM DA TABELA SID
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1. Análise individual dos jogos

Os jogos didácticos interactivos escolhidos para testar a Tabela SiD formam um grupo 

de dezasseis exemplos, recolhidos e a funcionar no website www.lda-dyslexia.org.uk. 

Com o objectivo de garantir a credibilidade dos conteúdos, a escolha do material 

analisado recaiu no website www.lda-dyslexia.org.uk da British Dyslexia Association, com 

reconhecimento a nível mundial e uma actuação importante na Europa, o que confere 

alguma curiosidade e expectativa nos resultados da avaliação da Tabela SiD.

Passamos neste momento à análise individual de cada um dos seguintes exemplos, 

composta por um resumo das instruções de jogo, a avaliação detalhada da Tabela SiD e 

a respectiva conclusão.

 01]  Memory shapes

 02]  Picture pieces

 03]  Mazes

 04]  Word maker

 05]  Hangman

 06]  Block cross towers

 07]  Times table square

 08]  Number guesser

 09]  Noughts and crosses

 10]  Mouse control 

 11]  Duck shoot alpha

 12]  Maths school

 13]  Maths school patterns

 14] Word search 

 15]  Spot the difference

 16]  Mole bash



60

Como jogar

O jogo tem como 

objectivo a identificação 

de pares entre as várias 

figuras geométricas. 

As 16 imagens encon-

tram-se inseridas numa 

grelha e ocultas no início 

da actividade. Para 

desvendar os respectivos 

pares, é possível clicar 

em 2 quadrados para que 

estes revelem as figuras 

escondidas. Quando 

é formado um par, as 

figuras permanecem 

visíveis. Se não, 

voltam a desaparecer 

passados alguns 

segundos permitindo 

que as imagens e as 

suas posições sejam 

decoradas. 

O jogo acaba quando 

todos os pares estão 

formados.

Memory shapes é, dos dezasseis jogos analisados, aquele que tem o 

melhor resultado global segundo os critérios de avaliação da Tabela SiD.

O jogo tem uma pontuação razoável em elementos textuais, com utilização 

de uma fonte adequada e com um tamanho correcto do corpo de letra, 

excepto na página Instructions onde o texto reduzido é difícil de ler. 

Em elementos visuais e sonoros, podemos referir como o melhor atributo as 

cores agradáveis e suaves utilizadas.

Na secção definição de jogo, é observado um ambiente bastante seguro  

e com um feedback imediato e constante. 

A falha que podemos apontar em Memory shapes é a existência de uma 

certa frieza no tom da comunicação utilizada e que não se coaduna com  

o público infantil, não existindo qualquer indício no interface de se tratar de 

um jogo desenvolvido para crianças. 

Memory shapes

www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/mem/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Memory shapes

TEMPO 2011

CATEGORIA  Memória

HIERARQUIA 67.25%

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Bom=3.50%

Proximidade Médio=1.75% Fraco=0% Bom=3.50%

Similaridade Médio=1.75% Bom=3.50%

Conclusão Bom=3.50% Bom=3.50%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Médio=1.75% Médio=1.75%

Destino comum Bom=3.50% Fraco=0%

Região comum Bom=3.50% Bom=3.50% Bom=3.50% 

Simetria Médio=1.75% Fraco=0%

Resultados (≥ 35%) 24.50% 22.75%

Repres./metáfora Fraco=0%

Interacção Bom=5.00% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00% Bom=5.00% 

Resultado (≥ 30%) 20.00%
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Avaliação global 67.25% 

Imagem 03 . Memory shapes

Tabela 02 . Memory shapes [ resultados SiD ]

Conclusão
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Como jogar

O objectivo deste jogo 

é reorganizar as 30 

peças espalhadas na 

zona inferior do interface 

reconstruindo a imagem 

exibida no topo esquerdo.

As peças devem ser 

colocadas nos 30 espaços 

vazios da grelha existente 

no lado superior direito.

Com um clique do rato, é 

possível mover e arrastar 

cada peça. Para colocar 

a peça na grelha, é 

necessário clicar em cima 

do espaço escolhido. 

O jogo termina quando 

todas as peças estão 

colocadas nos locais 

correctos, reconstruindo a 

imagem proposta.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Bom=3.50%

Proximidade Fraco=0%  Médio=1.75% Médio=1.75%

Similaridade Médio=1.75% Médio=1.75%

Conclusão Médio=1.75% Fraco=0%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Fraco=0% Bom=3.50%

Destino comum Bom=3.50% Bom=3.50%

Região comum Bom=3.50% Médio=1.75% Médio=1.75%

Simetria Bom=3.50% Fraco=0%

Resultados (≥ 35%) 22.75% 17.50%

Repres./metáfora Fraco=0%

Interacção Médio=2.50% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00% Bom=5.00% 

Resultado (≥ 30%) 17.50%

Avaliação global 57.75% 

Tabela 03 . Picture pieces [ resultados SiD ]

Conclusão

Segundo os critérios de avaliação da Tabela SiD, Picture pieces / jogo 1  

é o jogo com a 2ª melhor pontuação do grupo escolhido.

Na secção elementos textuais, observamos algumas vezes uma má 

utilização do tamanho do corpo de letra, tornando a leitura difícil.   

No entanto, os blocos de texto tem uma boa construção.

Em elementos visuais e sonoros, as respostas são fracas na utilização de 

cores, estrutura e fluidez do layout. A acção do jogo só acontece quando 

intencionalmente despoletada pelo jogador, o que contribui positivamente 

para a apreciação desta experiência.

Na secção definição de jogo, tem o resultado de 17.50%, proporcionando 

um ambiente seguro e agradável. No critério interacção reside a sua 

fragilidade, não existindo acompanhamento por parte de um Agente 

pedagógico nem um feedback adequado ao jogador.

Le
is

 d
a 

p
er

ce
p

çã
o

D
efi

n
iç

ão
 d

e 
jo

g
o

Picture pieces

www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/js/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Picture pieces / jogo 1

TEMPO 2011

CATEGORIA  Organizacional / puzzle 

HIERARQUIA 57.75%Imagem 04 . Picture pieces
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Como jogar

Este jogo tem como 

objectivo mover o 

quadrado azul do início 

até ao fim do labirinto, 

onde se deve sobrepor ao 

quadrado amarelo. 

O trajecto percorrido é 

comandado pelo jogador 

através da utilização das 

teclas de direcção.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Bom=3.50%

Proximidade Bom=3.50%  Fraco=0%  Médio=1.75%

Similaridade Médio=1.75% Médio=1.75%

Conclusão Fraco=0% Fraco=0%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Fraco=0% Médio=1.75%

Destino comum Bom=3.50% Bom=3.50%

Região comum Bom=3.50% Médio=1.75% Bom=3.50%

Simetria Bom=3.50% Médio=1.75%

Resultados (≥ 30%) 22.75% 19.25%

Repres./metáfora Fraco=0%

Interacção Médio=2.50% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00% Médio=2.50% 

Resultado (≥ 30%) 15.00%

Avaliação global 57.00% 

Tabela 04 . Mazes [ resultados SiD ]

Conclusão

O jogo Mazes é aquele que ocupa o 3º lugar na avaliação da Tabela SiD, 

com um valor global de 57%. 

Em elementos textuais, tem como ponto negativo o corpo de letra ser 

extremamente reduzido e a fonte, apesar de bem escolhida, ter um traço 

muito fino. 

Na secção elementos visuais e sonoros observamos um layout equilibrado, 

desanuviado e com uma correcta utilização de cores. Infelizmente, o 

elemento labirinto tem uma fraca visibilidade devido ao contraste deficiente.

Em definição de jogo, Mazes oferece uma experiência bastante segura ao 

jogador apesar do problemático botão Back to menu mudar de localização 

ou desaparecer nalgumas etapas do jogo. E, mais uma vez em interacção,  

o  feedback é inconstante e não existe ajuda durante o percurso do jogo.
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www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/mz/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Mazes

TEMPO 2011

CATEGORIA  Organizacional / puzzle 

HIERARQUIA 57.00%Imagem 05 . Mazes
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www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/wm/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Word maker

TEMPO 2011

CATEGORIA  Letras / palavras 

HIERARQUIA 56.75%Imagem 06 . Word maker

Como jogar

Este jogo consiste em 

organizar um determinado 

número de letras sem 

sentido de modo a formar 

uma palavra. 

No campo que se 

encontra por baixo destas 

letras deve ser escrita a 

solução, carregando em 

seguida no botão Try para 

confirmar o resultado. 

Caso a resposta esteja 

errada, é possível fazer 

novas tentativas.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Bom=3.50%

Proximidade Médio=1.75% Bom=3.50%  Bom=3.50%

Similaridade Fraco=0% Fraco=0%

Conclusão Médio=1.75% Fraco=0%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Fraco=0% Fraco=0%

Destino comum Bom=3.50% Fraco=0%

Região comum Bom=3.50% Bom=3.50%  Fraco=0%

Simetria Médio=1.75% Bom=3.50%

Resultados (≥ 35%) 22.75% 14.00%

Repres./metáfora Fraco=0%

Interacção Médio=2.50% Médio=2.50%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00% Bom=5.00%

Resultado (≥ 30%) 20.00%

Avaliação global 56.75% 

Tabela 05 . Word maker [ resultados SiD ]

Conclusão

Na posição 4 da Tabela SiD está Word maker com uma percentagem total 

de 56.75%.

O jogo em análise tem, na secção elementos textuais uma boa construção 

dos blocos de texto, prejudicado pelo tamanho reduzido do corpo de letra. 

Existe uma fraca distinção entre as diferentes hierarquias no interface e 

observamos diferenças incompreensíveis entre tamanhos do corpo de letra 

incompreensíveis como, por exemplo, a mensagem de vitória ser a mais 

pequena de todo o jogo.

Observando elementos visuais e sonoros, deparamo-nos com um layout 

limpo com uma aplicação de cores suaves. Como aspecto negativo, temos 

a tradicional e incorrecta utilização de letras pretas sobre fundo branco, 

onde o elevado contraste torna a leitura cansativa para os utilizadores 

disléxicos.

Em definição de jogo, Word maker teve nota máxima no critério interacção e 

segurança. Assistimos a uma tentativa fracassada de criar um Agente peda-

gógico que dá a mensagem de vitória à criança, mas infelizmente a perso-

nagem é totalmente passiva e não tem qualquer utilidade durante o jogo.
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www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/hm/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Hangman

TEMPO 2011

CATEGORIA  Letras / palavras 

HIERARQUIA 56.25%Imagem 07 . Hangman

Conclusão

Como jogar

Conhecido em português 

como o Jogo da Forca, 

tem como objectivo 

descobrir uma palavra 

oculta.

Conhecendo apenas 

o número de letras da 

palavra, as letras do 

alfabeto são escolhidas 

uma a uma e, quando 

existem na palavra, 

preenchem os espaços 

que ocupam. No 

entanto, para cada letra 

erradamente escolhida, 

é desenhada uma parte 

da forca, passando em 

seguida para o corpo do 

enforcado. 

O jogo termina ou com 

a vitória do jogador, 

que descobre a palavra 

procurada, ou com a 

sua derrota, quando o 

desenho do enforcado 

está completo.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Bom=3.50%

Proximidade Médio=1.75%  Bom=3.50%  Médio=1.75%

Similaridade Fraco=0% Fraco=0%

Conclusão Bom=3.50% Médio=1.75%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Bom=3.50% Fraco=0%

Destino comum Bom=3.50% Fraco=0%

Região comum Bom=3.50% Bom=3.50% Bom=3.50%

Simetria Fraco=0% Bom=3.50%

Resultados (≥ 35%) 26.25% 17.50%

Repres./metáfora Fraco=0%

Interacção Médio=2.50% Fraco=0%

Conflito Fraco=0%

Segurança Bom=5.00% Bom=5.00% 

Resultado (≥ 30%) 12.50%

Avaliação global 56.25% 

Tabela 06 . Hangman [ resultados SiD ]

Hangman está em 5ª posição no grupo dos dezasseis jogos, com um 

resultado total de 56.25% na Tabela SiD.

Na secção elementos textuais, observamos uma utilização correcta da 

maioria dos componentes, apesar de existirem problemas na distinção 

de hierarquia e do alfabeto ser apresentado em maiúsculas. Esta última 

característica dificulta a leitura por tornar as letras menos distintas.

O jogo tem na secção elementos visuais e sonoros um design minimalista, 

com um problema nas dimensões utilizadas e excessivamente reduzidas, 

sem destaque e com traços dificilmente perceptíveis. No entanto, a 

utilização das cores e contrastes está correcta.

Em definição de jogo, existem erros no critério interacção devido ao 

feedback irregular e à ausência de um Agente pedagógico. Temos de 

fazer uma referência ao tema insólito deste jogo, que apesar de tradicional, 

utiliza a morte como conflito o que num jogo para crianças é obviamente 

um caminho a evitar. Em conflito, tem assim a pontuação baixa e em 

representação/metáfora a pontuação média, pelo facto de se tratar de um 

jogo mundialmente aceite.
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www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/bct/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Block cross towers

TEMPO 2011

CATEGORIA  Organizacional / puzzle 

HIERARQUIA 55.00%Imagem 08 . Block cross towers

Conclusão

Como jogar

O objectivo deste jogo 

consiste em mover todos 

os blocos do pólo situado 

à esquerda para o pólo da 

direita, dispondo-os em 

ordem crescente. 

Os blocos podem ser 

movidos livremente entre 

os 3 pólos existentes, 

tendo como única regra 

a de um bloco só poder 

ser colocado em cima de 

outro maior. 

Para mover um bloco, é 

preciso clicar em cima 

com o cursor e para o 

colocar num dos 3 pólos, 

voltar a clicar sobre o local 

escolhido.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Bom=3.50%

Proximidade Bom=3.50%  Médio=1.75%  Médio=1.75%

Similaridade Fraco=0% Fraco=0%

Conclusão Médio=1.75% Fraco=0%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Médio=1.75% Bom=3.50%

Destino comum Bom=3.50% Bom=3.50%

Região comum Fraco=0% Fraco=0% Fraco=0%

Simetria Bom=3.50% Fraco=0%

Resultados (≥ 35%) 22.75% 12.25%

Repres./metáfora Bom=5.00%

Interacção Fraco=0% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00% Bom=5.00% 

Resultado (≥ 30%) 20.00%

Avaliação global 55.00% 

Tabela 07 . Block cross towers [ resultados SiD ]

O jogo Block cross towers ocupa a 6ª posição na Tabela SiD, atingindo o 

valor global de 55%.

Na secção elementos textuais, podemos ver que o corpo de letra nas 

instruções e durante o percurso do jogo é extremamente pequeno, apesar 

da escolha de uma fonte adequada. 

Quanto ao aspecto gráfico, elementos visuais e sonoros analisa um 

layout que se revela desanuviado mas com uma aplicação de cores e 

contrastes agressiva, o que provoca numa criança disléxica um esforço 

visual suplementar. A dimensão muito reduzida dos blocos também é outro 

factor a ter em conta, por dificultar a execução do jogo. A acção passa-se 

num espaço sem limites, e esta indefinição também não é benéfica para o 

jogador. 

Em definição de jogo a apreciação geral da secção é positiva, existindo 

algumas falhas no critério interacção devido ao feedback inconstante e à 

falta de esclarecimentos durante o jogo.
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www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/mst/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Times table square

TEMPO 2011

CATEGORIA  Numérico / matemático 

HIERARQUIA 49.25%Imagem 09 . Times table square

Como jogar

O jogo tem como 

objectivo organizar os 

números existentes 

em ordem crescente, 

dispostos numa grelha 

e orientados do canto 

superior esquerdo até ao 

canto inferior direito. 

É possível mover apenas 

os números situados junto 

ao espaço vazio, através 

de um clique do rato 

sobre o número selec-

cionado o que gera uma 

troca de lugares.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Fraco=0%

Proximidade Bom=3.50%  Médio=1.75%  Mau=-3.50%

Similaridade Médio=1.75% Bom=3.50%

Conclusão Médio=1.75% Bom=3.50%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Médio=1.75% Médio=1.75%

Destino comum Bom=3.50% Fraco=0%

Região comum Médio=1.75% Médio=1.75% Fraco=0%

Simetria Bom=3.50% Bom=3.50%

Resultados (≥ 35%) 26.25% 10.50%

Repres./metáfora Mau=-5.00%

Interacção Médio=2.50% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00% Bom=5.00% 

Resultado (≥ 30%) 12.50%

Avaliação global 49.25% 

Tabela 08 . Times table square [ resultados SiD ]

Times table square ocupa, segundo a Tabela SiD, a 7º posição com o resultado global de 49.25%.  

É conveniente chamar a atenção para o facto de que os jogos, a partir deste momento, começam a ter 

uma pontuação inferior a 50%.

Na secção elementos textuais, podemos ver a escolha de uma fonte bem definida e a utilização lógica 

da hierárquica por tamanhos. O corpo de letra também é satisfatório durante o jogo, apesar de ser muito 

reduzido nas páginas Instructions e Set up ser muito reduzido.

Em elementos visuais e sonoros constata-se um erro grave, a utilização de texto como um elemento 

gráfico. Não tem nenhum objectivo informativo nem faz parte da dinâmica do jogo, por isso é avaliado 

nesta secção. A este fundo sobrepõem-se os elementos textuais em algumas etapas do jogo, confundindo 

o utilizador. A mesma situação é detectada nos jogos Maths school e Maths school patterns. A presença de 

um professor sem cara também não é de todo benéfica para o jogo.

Em definição de jogo, tem a pontuação máxima no critério segurança por existir uma fácil reversibilidade 

de erros e um retorno ao menú inicial durante qualquer momento do jogo. A avaliação da representação/

metáfora é incorrecta e negativa, visto as situações escolares não terem boa receptividade por parte deste 

público, que as considera stressantes.

Times table square
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www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/msg/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Number guesser

TEMPO 2011

CATEGORIA  Numérico / matemático 

HIERARQUIA 48.50%Imagem 10 . Number guesser

Conclusão

Como jogar

Neste jogo, o objectivo 

é adivinhar um número 

desconhecido. 

Em cada etapa do 

jogo, são dadas dicas 

ao jogador permitindo, 

por exclusão de partes, 

que este chegue a uma 

resposta.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Fraco=0%

Proximidade Bom=3.50%  Médio=1.75%  Fraco=0%

Similaridade Médio=1.75% Médio=1.75%

Conclusão Bom=3.50% Bom=3.50%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Médio=1.75% Fraco=0%

Destino comum Bom=3.50% Fraco=0%

Região comum Médio=1.75% Médio=1.75%  Fraco=0%

Simetria Bom=3.50% Bom=3.50%

Resultados (≥ 35%) 28.00% 10.50%

Repres./metáfora Mau=-5.00%

Interacção Fraco=0% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00% Bom=5.00% 

Resultado (≥ 30%) 10.00%

Avaliação global 48.50% 

Tabela 09 . Number guesser [ resultados SiD ]

Number guesser está situado na Tabela SiD em 8º lugar, com a percentagem total de 48.50%.

Na secção elementos textuais, o texto utilizado tem um tamanho e traço legíveis. A utilização da hierarquia 

através dos tamanhos de letra está correctamente construída, apesar de falhar nalgumas etapas.

Em elementos visuais e sonoros, apercebemo-nos das semelhanças existentes entre este jogo e o Times 

table square, onde também observamos o erro da utilização no interface de texto como elemento gráfico. 

Existe aqui uma atenuante, visto os elementos textuais do jogo nunca se sobreporem ao fundo, o que 

torna a situação menos prejudicial. A presença do professor sem cara é também utilizada neste jogo.

Os pontos fortes na secção definição de jogo são os critérios conflito visto não ter um tempo limite 

de execução e segurança por proporcionar ao jogador disléxico uma experiência controlada. Em 

contrapartida, tem uma apreciação fraca em interacção, por não ter acompanhamento de um Agente 

pedagógico ou feedback eficaz e um valor negativo em representação/metáfora por se desenrolar num 

ambiente escolar.
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www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/nac/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Noughts and crosses

TEMPO 2011

CATEGORIA  Psicomotor 

HIERARQUIA 47.50%Imagem 11 . Noughts and crosses

Conclusão

Como jogar

Este jogo é conhecido em 

Portugal como o Jogo do 

Galo. 

O jogador tem como 

objectivo ser o primeiro 

a concluir uma linha 

horizontal, vertical ou 

diagonal formada por três 

símbolos iguais. 

Dentro de uma grelha 

com 9 espaços inicial-

mente vazios, o jogador 

clica com o cursor no sítio 

escolhido para colocar o 

seu símbolo, aparecendo 

imediatamente um 

símbolo opositor como 

feedback do jogo.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Bom=3.50%

Proximidade Bom=3.50%  Médio=1.75% Fraco=0%

Similaridade Fraco=0% Fraco=0%

Conclusão Bom=3.50% Fraco=0%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Fraco=0% Médio=1.75%

Destino comum Bom=3.50% Fraco=0%

Região comum Bom=3.50% Fraco=0%  Bom=3.50%

Simetria Bom=3.50% Fraco=0%

Resultados (≥ 35%) 26.25% 8.75%

Repres./metáfora Médio=2.50%

Interacção Bom=5.00% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Fraco=0% Fraco=0%

Resultado (≥ 30%) 12.50%

Avaliação global 47.50% 

Tabela 10 . Noughts and crosses [ resultados SiD ]

O jogo Noughts and crosses tem a 9ª posição na Tabela SiD, com uma 

percentagem total de 47.50%. 

Em elementos textuais, a utilização do texto é positiva em vários pontos, 

mas como em muitos dos jogos analisados anteriormente, o corpo de letra 

é demasiado pequeno e de leitura difícil. 

Tem um resultado fraco na secção elementos visuais e sonoros, onde os 

principais erros existentes são o fraco contraste entre as cores utilizadas no 

interface e a repetição do elemento “grelha” como padrão de fundo.

Em definição de jogo, atinge o resultado máximo em conflito, por não existir 

uma contagem de tempo decrescente e também na parcela feedback do 

critério de avaliação interacção pela sua resposta imediata ao jogador.

Noughts and crosses
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www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/mc/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Mouse control

TEMPO 2011

CATEGORIA  Psicomotor 

HIERARQUIA 45.25%Imagem 12 . Mouse control

Conclusão

Como jogar

O objectivo deste jogo 

é percorrer a figura 

geométrica com o cursor, 

do início até ao fim sem 

nunca ultrapassar os seus 

limites.

Para iniciar o jogo, é 

necessário colocar o 

rato na posição Start, 

começando o jogo assim 

que este emite um flash 

luminoso.

O nível é concluído 

quando, chegando à 

posição End, esta emite 

outro flash idêntico ao 

inicial. Em seguida, é 

possível aceder a um 

novo nível. 

Alguns níveis mais 

elevados contêm 

armadilhas de 

movimento, onde parte 

da linha se movimenta 

ou é substituída por um 

pequeno bloco branco.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Bom=3.50%

Proximidade Médio=1.75%  Médio=1.75% Fraco=0%

Similaridade Fraco=0% Fraco=0%

Conclusão Bom= 3.50% Fraco=0%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Fraco=0% Bom=3.50%

Destino comum Bom=3.50% Bom=3.50%

Região comum Fraco=0% Bom=3.50%  Bom=3.50%  

Simetria Médio=1.75% Bom=3.50%

Resultados (≥ 35%) 19.25% 21.00%

Repres./metáfora Mau=-5.00%

Interacção Fraco=0% Fraco=0%

  Bom=5.00%

Segurança Fraco=0% Bom=5.00% 

Resultado (≥ 30%) 5.00%

Avaliação global 45.25% 

Tabela 11 . Mouse control [ resultados SiD ]

Para a Tabela SiD, Mouse control ocupa a 10ª posição na liderança deste 

grupo de jogos. 

Existem alguns erros cometidos na secção elementos textuais, sendo o mais 

problemático o tamanho reduzido do texto utilizado. 

O jogo em análise assume um contorno bastante controverso na secção 

elementos visuais e sonoros. É um jogo com linhas gráficas agradavelmente 

diferente dos restantes exemplos e com um layout desanuviado. No entanto, 

peca pelo tamanho reduzido da figura utilizada como trajecto, o que o 

torna num jogo desadequado a este público-alvo por necessitar de uma 

coordenação motora extremamente precisa, característica pouco comum no 

perfil de uma criança disléxica. As dificuldades existentes na evolução dos 

níveis pioram toda a situação.

Em definição de jogo falha redondamente no critério interacção, onde o 

feedback deficiente torna o jogo num processo frustrante.
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www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/dsa/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Duck shoot alpha

TEMPO 2011

CATEGORIA  Psicomotor 

HIERARQUIA 42.75%Imagem 13 . Duck shoot alpha

Conclusão

Como jogar

O objectivo deste jogo 

é de acertar, segundo 

a ordem alfabética, nos 

patos com letras que 

passam continuamente na 

passadeira rolante. 

Para atirar a bola, é 

necessário colocar o 

cursor na direcção do 

pato escolhido. A bola é 

então projectada quando 

se clica no rato.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Médio=1.75%

Proximidade Médio=1.75%  Fraco=0%  Médio=1.75%

Similaridade Fraco=0% Fraco=0%

Conclusão Médio=1.75% Bom=3.50%

Continuidade Médio=1.75% Fraco=0%

Figura/fundo Médio=1.75% Fraco=0%

Destino comum Bom=3.50% Mau=-3.50%

Região comum Fraco=0% Fraco=0%  Bom=3.50%

Simetria Médio=1.75% Fraco=0%

Resultados (≥ 35%) 15.75% 7.00%

Repres./metáfora Bom=5.00%

Interacção Fraco=0% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00%  Bom=5.00%

Resultado (≥ 30%) 20.00%

Avaliação global 42.75% 

Tabela 12 . Duck shoot alpha [ resultados SiD ]

Duck shoot alpha é o jogo que fica em 11º lugar na avaliação da Tabela SiD, com o resultado de 42.75%.

Na secção elementos textuais, vemos a utilização de uma fonte na página Instructions com um tamanho 

pequeno e de difícil leitura. Este jogo aposta numa fonte original e infantil que apesar de ter um bom 

destaque, não tem uma leitura óbvia estando as letras demasiado próximas entre si.

As cores utilizadas têm alto contraste, exigindo uma atenção suplementar e tornando assim a experiência 

mais cansativa, segundo a apreciação de elementos visuais e sonoros. A personagem que representa o 

jogador, para além de graficamente ser incoerente com o restante grafismo, é praticamente imperceptível. 

Existe outro problema ao qual os disléxicos, tanto crianças como adultos, são sensíveis: o movimento 

constante que é prejudicial à comunicação para quem sofre desta dificuldade de aprendizagem. A 

animação deve conter um único loop, existindo pontualmente como recompensa em caso de uma vitória 

ou quando activada pelo jogador.

A secção onde Duck shoot alpha tem uma melhor pontuação é em definição de jogo. Tem resultados 

máximos em todos os critérios excepto em interacção onde, para além de não existir qualquer acompanha-

mento durante o jogo, também não existe um feedback conveniente. Mas apesar dos erros de execução, 

observamos a utilização de uma metáfora original e adequada.
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www.lda-dyslexia.org.uk/community/games/ms/index.php

LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Maths school

TEMPO 2011

CATEGORIA  Numérico / matemático 

HIERARQUIA 41.75%Imagem 14 . Maths school

Conclusão

Como jogar

O jogo tem um objectivo 

simples, o utilizador deve 

responder correctamen-

te a contas de somar, 

subtrair e multiplicar.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Fraco=0%

Proximidade Bom=3.50%  Médio=1.75%  Mau=-3.50%

Similaridade Médio=1.75% Bom=3.50%

Conclusão Médio=1.75% Bom=3.50%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Médio=1.75% Médio=1.75%

Destino comum Bom=3.50% Fraco=0%

Região comum Médio=1.75% Médio=1.75% Fraco=0%

Simetria Bom=3.50% Bom=3.50%

Resultados (≥ 35%) 26.25% 10.50%

Repres./metáfora Mau=-5.00%

Interacção Fraco=0% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00% Fraco=0% 

Resultado (≥ 30%) 5.00%

Avaliação global 41.75% 

Tabela 13 . Maths school [ resultados SiD ]

A Tabela SiD atribui o 11º lugar a Maths school, com uma percentagem total 

de 41.75%.

Em elementos textuais, a fonte e respectivo corpo de letra utilizados durante 

o jogo são legíveis: no entanto, na página Set up a letra está com um 

tamanho reduzido o que dificulta a leitura das instruções.

Na secção elementos visuais e sonoros, acontece o mesmo erro grave que 

nos jogos Times table square e Maths school patterns. O ambiente utiliza 

texto como um elemento gráfico do interface, originando a sobreposição 

de letras na página Set up, o que tem consequências prejudiciais para o 

jogador disléxico.

A sua pontuação em definição de jogo é fraca em todos os critérios excepto 

em conflito, por não ter um tempo limite de jogo e no ponto segurança, por 

ser possível reverter a resposta. Mas a sua pior apreciação é em representa-

ção/metáfora, por recriar um ambiente que não tem boa aceitação por parte 

das crianças disléxicas.
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LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Maths school patterns

TEMPO 2011

CATEGORIA  Numérico / matemático 

HIERARQUIA 41.50%Imagem 15 . Maths school patterns

Conclusão

Como jogar

O jogo em questão 

desafia o utilizador a 

completar sequências 

numéricas.

Deve identificar o padrão 

de repetição numa série 

de números dados e 

identificar o número 

seguinte.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Fraco=0%

Proximidade Bom=3.50%  Médio=1.75% Mau=-3.50%

Similaridade Fraco=0% Médio=1.75%

Conclusão Médio=1.75% Bom=3.50%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Médio=1.75% Médio=1.75%

Destino comum Fraco=0% Fraco=0%

Região comum Bom=3.50% Médio=1.75% Fraco=0%

Simetria Bom=3.50% Bom=3.50%

Resultados (≥ 35%) 22.75% 8.75%

Repres./metáfora Mau=-5.00%

Interacção Bom=5.00% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00% Fraco=0%

Resultado (≥ 30%) 10.00%

Avaliação global 41.50% 

Tabela 14 . Maths school patterns [ resultados SiD ]

O jogo Maths school patterns está na 12º posição na Tabela SiD, com uma 

percentagem total de 41.50%.

Em elementos textuais, a fonte utilizada tem uma boa definição e um 

tamanho razoável, excepto na página Set up onde o texto tem uma 

dimensão praticamente ilegível.

Na secção elementos visuais e sonoros, observamos um layout ruidoso com 

um quadro preto, onde existe uma utilização de elementos textuais como 

grafismo. Este erro, detectado igualmente nos jogos Times table square e 

Maths school, causa nalgumas etapas a sobreposição do fundo com o texto 

do jogo. Numa situação de resistência à leitura, é uma situação a evitar a 

todo o custo. Existem ainda como pontos negativos o excesso de cores 

utilizadas, o ambiente sombrio e o contraste entre o fundo preto e as letras 

brancas.

Em definição de jogo, os aspectos positivos desta secção são os pontos 

conflito, por não existir a pressão de um tempo limite, e no critério 

interacção onde o feedback é constante e a possibilidade de reverter a 

resposta em caso de engano.
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LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Word search

TEMPO 2011

CATEGORIA  Letras / palavras 

HIERARQUIA 41.25%Imagem 16 . Word search

Conclusão

Como jogar

Word search, conhecido 

em Portugal como Sopa 

de Letras, é um jogo onde 

o objectivo é encontrar 

uma lista de palavras no 

meio de uma trama de 

letras. 

Com a passagem do 

cursor em cima das letras, 

surge um fundo azul que 

permanece visível quando 

são seleccionadas com 

um clique. Terminada 

a selecção de todas as 

letras de uma palavra, 

é pressionado então o 

botão Select Word. Se a 

palavra estiver correcta, 

o fundo azul permanece 

visível e a palavra aparece 

assinalada na lista Words. 

É possível reverter uma 

acção pressionando o 

botão Reset, eliminando 

o fundo azul das últimas 

letras seleccionadas. 

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Médio=1.75%

Proximidade Fraco=0%  Médio=1.75%  Médio=1.75%

Similaridade Médio=1.75% Fraco=0%

Conclusão Médio=1.75% Médio=1.75%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Fraco=0% Médio=1.75%

Destino comum Médio=1.75% Fraco=0%

Região comum Bom=3.50% Fraco=0%  Fraco=0%

Simetria Médio=1.75% Fraco=0%

Resultados (≥ 35%) 19.25% 7.00%

Repres./metáfora Fraco=0%

Interacção Fraco=0% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00%  Bom=5.00% 

Resultado (≥ 30%) 15.00%

Avaliação global 41.25% 

Tabela 15 . Word search [ resultados SiD ]

Word search está na 14ª posição da Tabela SiD, com uma percentagem de 

41.25%.

Na secção elementos textuais, deparamo-nos com uma quase total ausência 

de distinção hierárquica na utilização de texto. Não existem diferenças entre 

cor e tipo de letra. Quanto aos tamanhos, são tão subtis que tornam o layout 

ainda mais confuso. 

Em elementos visuais e sonoros, as letras pretas sobre fundo branco são 

um erro que prevalece em todo o interface, o que dificulta a visualização 

das palavras. A homogeneidade é a palavra de ordem existindo apenas 

variações na localização, o que torna o grafismo indistinto e confuso.

Tem pontuação máxima nos critérios segurança e conflito e uma avaliação 

fraca em interacção e representação/metáfora, na secção definição de jogo. 

Neste último critério e apesar de se tratar de um jogo tradicional com uma 

boa aceitação pelo público em geral, não parece adaptar-se conveniente-

mente às necessidades específicas das crianças disléxicas.
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LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Spot the difference / jogo 3

TEMPO 2011

CATEGORIA  Psicomotor 

HIERARQUIA 39.50%Imagem 17 . Spot the difference

Conclusão

Como jogar

Neste jogo tradicional, 

devem ser encontradas 

5 diferenças entre 2 

imagens aparentemente 

idênticas. 

Spot the difference dá 

ao jogador a possibili-

dade de escolha entre 

cinco cenários. Quando 

é encontrada uma 

diferença, clica-se em 

cima desta e surge um 

traço que circunscreve a 

diferença existente. 

Com as 5 diferenças iden-

tificadas, acaba o jogo.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Médio=1.75%

Proximidade Bom=3.50%  Fraco=0%  Médio=1.75%

Similaridade Fraco=0% Fraco=0%

Conclusão Médio=1.75% Fraco=0%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Fraco=0% Médio=1.75%

Destino comum Bom=3.50% Fraco=0%

Região comum Bom=3.50% Fraco=0%  Fraco=0% 

Simetria Fraco=0% Fraco=0%

Resultados (≥ 35%) 19.25% 5.25%

Repres./metáfora Fraco=0%

Interacção Fraco=0% Fraco=0%

Conflito Bom=5.00%

Segurança Bom=5.00%  Bom=5.00% 

Resultado (≥ 30%) 15.00%

Avaliação global 39.50% 

Tabela 16 . Spot the difference [ resultados SiD ]

O jogo Spot the difference / jogo 3 tem um valor global de 39.50%. 

Na secção elementos textuais, apesar da correcta utilização da fonte no 

espaçamento entre palavras, entrelinhas e comprimento das frases, tem um 

corpo de letra muito pequeno o que torna a leitura difícil.

Em elementos visuais e sonoros, observamos o uso de cores complementa-

res ou com alto contraste, o que torna o objectivo de detectar as diferenças 

num processo visualmente doloroso. Para mais, as figuras utilizadas são 

círculos idênticos com variações apenas na cor, o que propicia associações 

simétricas.

Em definição de jogo, atinge as pontuações máximas em conflito e 

segurança. No entanto, em interacção tem uma nota fraca, visto o feedback 

ser irregular e a tentativa de Agente pedagógico ser um fracasso, porque 

para além de ser um professor não tem qualquer contributo para o utilizador 

no desenrolar do jogo.
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LOCALIZAÇÃO Inglaterra 

ALFABETO Mole bash

TEMPO 2011

CATEGORIA  Psicomotor 

HIERARQUIA 26.50%Imagem 18 . Mole bash

Conclusão

Como jogar

O jogo consiste em lutar 

contra uma invasão de 

toupeiras no quintal do 

Professor Garden. 

Para evitar que elas 

destruam o jardim, é 

necessário pará-las. Esta 

acção é executada através 

de um clique do rato 

em cima das toupeiras, 

quando elas emergem 

das suas tocas.

  Elementos textuais Elementos visuais/sonoros

Simplicidade Bom=3.50% Fraco=0%

Proximidade Bom=3.50%  Médio=1.75% Fraco=0%

Similaridade Médio=1.75% Médio=1.75%

Conclusão Médio=1.75% Bom=3.50%

Continuidade Bom=3.50% Fraco=0%

Figura/fundo Médio=1.75% Fraco=0%

Destino comum Bom=3.50% Mau=-3.50%

Região comum Bom=3.50% Fraco=0%  Fraco=0% 

Simetria Bom=3.50% Médio=1.75%

Resultados (≥ 35%) 28.00% 3.50%

Repres./metáfora Bom=5.00%

Interacção Mau=-5.00% Fraco=0%

Conflito Mau=-5.00%

Segurança Fraco=0% Fraco=0%

Resultado (≥ 30%) -5.00%

Avaliação global 26.50% 

Tabela 17 . Mole bash [ resultados SiD ]

Mole bash está na 16ª posição da Tabela SiD, com um valor global de 26.50%, ocupando o último lugar 

desta tabela.

Em elementos textuais tem 28%, a pontuação mais elevada do grupo de jogos. A sua utilização de texto 

é positiva em bastantes pontos, existindo a preocupação em criar uma hierarquia através de cores e do 

tamanho do corpo de letra. No entanto, este objectivo só é parcialmente alcançado.

Na secção elementos visuais e sonoros, existem vários erros cometidos no interface, desde a quantidade 

de cores existentes aos elevados contrastes utilizados no movimento permanente de elementos gráficos 

que interferem com a concentração do utilizador, o que resulta numa apreciação negativa da Tabela SiD.

O resultado de Mole bash em definição de jogo é negativo, caso único neste grupo. Tem pontuação 

positiva em representação/metáfora, visto ter uma originalidade inegável. Quanto a tudo o resto, não 

oferece segurança, a interacção não tem acompanhamento e a rapidez de resposta esperada do jogador 

é totalmente inadequada. É também o único dos dezasseis jogos com o erro grave de utilizar a contagem 

decrescente de tempo como conflito do jogo, factor que causa ansiedade às crianças disléxicas precipitan-

do respostas incorrectas, razão pela qual a Tabela SiD lhe confere um valor negativo neste ponto. 
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2. Análise geral dos jogos

Depois de cada um dos dezasseis jogos ter sido analisado individualmente, os 

resultados foram transferidos para quatro gráficos para possibilitar uma leitura mais 

abrangente, tornando possível fazer comparações e identificar padrões. Os gráficos  

são os seguintes:

Gráfico 01 . Visualização global dos resultados da Tabela SiD;

Gráfico 02 . Visualização da secção elementos textuais;

Gráfico 03 . Visualização da secção elementos visuais e sonoros;

Gráfico 04 . Visualização da secção definição de jogo.

O Gráfico 01 contém os resultados globais do grupo de jogos e é composto pelas 3 

secções presentes na Tabela SiD. Os Gráficos 02, 03 e 04 são as representações dos 

resultados de cada secção.

Fazendo a leitura do Gráfico 01, relativo à visualização global dos resultados da Tabela 

SiD somos, desde logo confrontados com o resultado do grupo de jogos. O objectivo 

era considerar adequado e exemplar o jogo que atingisse um valor superior a 75%, mas 

observamos que a pontuação mais alta é a de Memory shapes com 67.25% e que os 

resultados de apenas seis jogos do grupo se situam acima dos 50%. Os restantes dez 

resultados têm uma pontuação negativa que varia entre os 26.50% e os 49.25%, signifi-

cando que não preenchem os requisitos necessários no interface adequado às necessi-

dades específicas das crianças disléxicas, segundo o Design de Comunicação.

O Gráfico 02, que visualiza a informação dos elementos textuais, é aquele que tem uma 

melhor resposta global variando entre 15.75% e 28% numa secção cujo valor máximo 

é de 35%. Foram pontualmente identificados erros graves, sendo o problema mais 

comum a utilização de um corpo de letra excessivamente pequeno, o que dificulta muito 

a leitura, e a falta de hierarquia através da diferenciação do tamanho ou da cor. O ponto 

mais positivo e coerente nesta secção é a escolha correcta do tipo de fonte.

No Gráfico 03, relativo à secção de elementos visuais e sonoros, os valores são bastante 

inferiores aos do Gráfico 02. Identificam-se mais erros nestes elementos do design de 

interface digital, em que a percentagem varia entre 3.50% e 22.75%. Um dos pontos a 

referir é a ausência total de estímulos sonoros nos dezasseis jogos. O som, tão relevante 

nos novos media, é de grande importância quando utilizado correctamente, mas é aqui 

ignorado. Os erros mais graves são visíveis na utilização do texto como elemento visual, 

originando sobreposições com a mensagem do jogo e criando uma situação prejudicial 

para a descodificação do conteúdo pelo público-alvo. Outro erro relevante é a existência 

de animações contínuas, que tornam o interface confuso e agravam as dificuldades de 
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concentração das crianças disléxicas. Nesta secção, não podemos evidenciar nenhum 

factor positivo comum.

O Gráfico 04, representante da definição de jogo, apresenta resultados bastante aquém 

do esperado, que variam entre -5% e 20%, sendo o valor máximo da secção 30%. No 

entanto, há pontos positivos marcantes que abrangem praticamente todos os exemplos. 

É o caso do critério de avaliação segurança, onde é avaliada a reversibilidade do erro 

assim como a interrupção e o acesso à página inicial do jogo. O tópico conflito tem boas 

respostas gerais, excepto no jogo Mole bash onde ocorre uma contagem decrescente 

do tempo, o que não é considerado aconselhável. Também o jogo Hangman tem um 

problema neste ponto visto que se recorre à morte como conflito, o que é de evitar num 

jogo desenvolvido para um público infantil. Os critérios de avaliação com as piores 

respostas são representação/metáfora, em que muitos dos jogos analisados simulam 

um ambiente ou uma ligação escolar, o que não é bem aceite pelo público-alvo devido 

ao stress e ansiedade desencadeados.  Podemos afirmar que o Agente pedagógico não 

chega a ser utilizado com sucesso no grupo de jogos: em interacção identificamos, por 

vezes, uma personagem no jogo mas sem qualquer importância no seu desenrolar e 

representada quase sempre por um professor. 

Relativamente aos resultados globais deste grupo de dezasseis jogos, não podemos 

deixar de manifestar uma inesperada surpresa quanto aos baixos valores atribuídos pela 

Tabela SiD, em virtude de provirem de uma origem com a credibilidade associada à 

British Dyslexia Association e ao correspondente reconhecimento internacional.

3. Conclusões

O percurso efectuado neste estudo, com início na fundamentação, passando pela 

teorização e terminando na implementação da Tabela SiD na Plataforma dd4d.org, 

permitiu-nos reunir a informação e adquirir o conhecimento necessários para chegar a 

algumas conclusões mais concretas sobre a questão central a esta dissertação, mais 

precisamente a de saber se o Design de Comunicação pode trazer um input ao diálogo 

entre crianças disléxicas e os jogos didácticos interactivos.

Com efeito, podemos agora afirmar que o envolvimento do Design de Comunicação traz 

benefícios importantes para este campo, em especial no que respeita à acessibilidade 

do design do interface digital para um público com necessidades específicas.    

A finalidade deste estudo é assim apresentar uma crítica construtiva destinada a proteger 

as crianças de abordagens questionáveis e assegurar uma experiência de aprendizagem 

eficiente e gratificante. Para alcançar este objectivo, identificamos algumas práticas que 
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propomos sejam seguidas na criação do jogo didáctico interactivo, por serem relevantes 

e nele terem impacto, permitindo atingir um desempenho adequado. 

De facto, consideramos essencial que a equipa de trabalho interdisciplinar integre um 

designer de comunicação, que deverá estar presente durante todo o projecto. Este 

designer de comunicação deve adquirir um conhecimento profundo do público-alvo, de 

forma a permitir-lhe desenvolver uma comunicação especificamente adequada. 

Defendemos também que, para garantir um bom diálogo com o público-alvo se devem 

executar testes regulares e sistemáticos em todas as etapas do desenvolvimento do jogo 

e não somente na fase final deste, como é prática mais comum. 

Como já se disse, defendemos aqui o envolvimento do Design de Comunicação. 

Sublinhamos agora a necessidade de alguma urgência nesta intervenção, tendo em 

conta os resultados no grupo de jogos analisados na Tabela SiD. De facto, à luz da 

Tabela SiD, constamos que uma parte significativa dos jogos analisados não tem uma 

classificação aceitável. 

Temos que sublinhar que a dissertação dd4d.org não pretende limitar a criatividade 

ou censurar qualquer contributo para esta causa mas disponibilizar a Tabela SiD como 

recurso, para avaliar a acessibilidade do design de interface digital nos jogos existentes 

e, em jogos a desenvolver futuramente, para fornecer orientações que identifiquem e 

previnam os erros recorrentes do design do interface digital.

De facto, a Tabela SiD avalia de uma forma simples se o jogo didáctico tem a acessibi-

lidade pretendida, pelo que é possível melhor salvaguardar o conteúdo e, consequen-

temente, garantir a eficácia da terapia. Com efeito, consideramos que a Tabela SiD é 

um instrumento de avaliação de fácil utilização para qualquer pessoa envolvida com a 

dislexia. É preciso notar no entanto que, até agora, a Tabela SiD só foi testada no âmbito 

deste trabalho. Entendemos, contudo, que a Tabela SiD tem potencial para futuros de-

senvolvimentos, cuja complexidade, morosisade e implicações nos parece terem sede 

mais adequada numa fase de investigação posterior. 

Resta-nos agora fazer uma observação quanto à realidade nacional. Aqui importa referir 

que, em especial no contexto e no universo escolhidos - material online gratuito -,  

praticamente não se dedica qualquer atenção a este tema. Contudo, não descartamos  

a possibilidade de existirem outros exemplos. Ora, parece-nos que esta situação deveria 

ser remediada com toda a brevidade principalmente porque, se por um lado os jogos 

apresentam uma finalidade terapêutica, por outro lado, este tipo de material permitiria 

ajudar pessoas mais carenciadas. Neste momento, os psicólogos, pais e professores 

acedem a material estrangeiro como único recurso. Todavia, mesmo quando a barreira 
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da língua parece não estar presente (veja-se o caso típico da língua portuguesa falada 

em Portugal e da mesma falada no Brasil), sempre existirão outras divergências, como 

as culturais, que não são menos importantes e interferem na aprendizagem e na 

resposta aos objectivos do jogo. Tudo isto dificulta a terapia.

Conforme referido anteriormente, os parcos exemplos existentes são desenvolvidos 

sem apoios e por amadores apenas com o objectivo de ajudar, sendo portanto urgente 

desenvolver e conceber especialmente para as crianças disléxicas portuguesas jogos 

didácticos interactivos gratuitos e que estejam disponíveis online. 

Tendo em conta o objectivo da dissertação dd4d.org, acreditamos que o estudo 

realizado não termina aqui, apenas avançará para uma fase logicamente seguinte, visto 

só agora estarem reunidas as condições para começar a recolha de informação online   

e o mapeamento dos jogos didácticos destinados a crianças disléxicas. 

Virtual learning environment can be liberating but needs careful design and evaluation such that 

it supports a variety of natural human interactions and offers a creative learning environment to 

the children for effectively translating information into knowledge. (Kheterpal, 2010, p.8)



 LEIS DA PERCEPÇÃO / ELEMENTOS TEXTUAIS LEIS DA PERCEPÇÃO / ELEMENTOS VISUAIS E SONOROS DEFINIÇÃO DE JOGO  

JOGOS Simplicidade Proximidade Similaridade Conclusão Continuidade figura Destino Região Simetria 35% Simplicidade Proximidade Similaridade Conclusão Continuidade figura Destino Região Simetria 35% Representação Interacção Conflito Segurança 30% TOTAL
 / fundo comum comum / fundo comum comum / metáfora

01] Memory shapes 3.50% 1.75% 0.00% 1.75% 3.50% 3.50% 1.75% 3.50% 3.50% 1.75% 24.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 0.00% 1.75% 0.00% 3.50% 3.50% 0.00% 22.75% 0.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 20.00% 67.25%	

02] Picture pieces 3.50% 0.00% 1.75% 1.75% 1.75% 3.50% 0.00% 3.50% 3.50% 3.50% 22.75% 3.50% 1.75% 1.75% 0.00% 0.00% 3.50% 3.50% 1.75% 1.75% 0.00% 17.50% 0.00% 2.50% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00%  17.50% 57.75%	

03] Mazes  3.50% 3.50% 0.00% 1.75% 0.00% 3.50% 0.00% 3.50% 3.50% 3.50% 22.75% 3.50% 1.75% 1.75% 0.00% 0.00% 1.75% 3.50% 1.75% 3.50% 1.75% 19.25% 0.00% 2.50% 0.00% 5.00% 5.00% 2.50% 15.00% 57.00%

04] Word maker  3.50% 1.75% 3.50% 0.00% 1.75% 3.50% 0.00% 3.50% 3.50% 1.75% 22.75% 3.50% 3.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 0.00% 3.50% 14.00% 0.00% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 20.00% 56.75%

05] Hangman  3.50% 1.75% 3.50% 0.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 0.00% 26.25% 3.50% 1.75% 0.00% 1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 3.50% 3.50% 17.50% 0.00% 2.50% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 12.50% 56.25%

06] Block cross towers 3.50% 3.50% 1.75% 0.00% 1.75% 3.50% 1.75% 3.50% 0.00% 3.50% 22.75% 3.50% 1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 3.50% 0.00% 0.00% 0.00% 12.25% 5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 20.00% 55.00%

07] Times table square 3.50% 3.50% 1.75% 1.75% 1.75% 3.50% 1.75% 3.50% 1.75% 3.50% 26.25% 0.00% -3.50% 3.50% 3.50% 0.00% 1.75% 0.00% 1.75% 0.00% 3.50% 10.50% -5.00% 2.50% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 12.50%  49.25%

08] Number guesser 3.50% 3.50% 1.75% 1.75% 3.50% 3.50% 1.75% 3.50% 1.75% 3.50% 28.00% 0.00% 0.00% 1.75% 3.50% 0.00% 0.00% 0.00% 1.75% 0.00% 3.50% 10.50% -5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 48.50%

09] Noughts and crosses 3.50% 3.50% 1.75% 0.00% 3.50% 3.50% 0.00% 3.50% 3.50% 3.50% 26.25% 3.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.75% 0.00% 0.00% 3.50% 0.00% 8.75% 2.50% 5.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 12.50% 47.50%

10] Mouse control  3.50% 1.75% 1.75% 0.00% 3.50% 3.50% 0.00% 3.50% 0.00% 1.75% 19.25% 3.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 21.00% -5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 45.25%

11] Duck shoot alpha 3.50% 1.75% 0.00% 0.00% 1.75% 1.75% 1.75% 3.50% 0.00% 1.75% 15.75% 1.75% 1.75% 0.00% 3.50% 0.00% 0.00% -3.50% 0.00% 3.50% 0.00% 7.00% 5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 20.00% 42.75%

12] Maths school  3.50% 3.50% 1.75% 1.75% 1.75% 3.50% 1.75% 3.50% 1.75% 3.50% 26.25% 0.00% -3.50% 3.50% 3.50% 0.00% 1.75% 0.00% 1.75% 0.00% 3.50% 10.50% -5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 41.75%

13] Maths school patterns 3.50% 3.50% 1.75% 0.00% 1.75% 3.50% 1.75% 0.00% 3.50% 3.50% 22.75% 0.00% -3.50% 1.75% 3.50% 0.00% 1.75% 0.00% 1.75% 0.00% 3.50% 8.75% -5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 10.00% 41.50%

14] Word search  3.50% 0.00% 1.75% 1.75% 1.75% 3.50% 0.00% 1.75% 3.50% 1.75% 19.25% 1.75% 1.75% 0.00% 1.75% 0.00% 1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 15.00% 41.25%

15] Spot the difference 3.50% 3.50% 0.00% 0.00% 1.75% 3.50% 0.00% 3.50% 3.50% 0.00% 19.25% 1.75% 1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.25% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 15.00% 39.50%

16] Mole Bash   3.50% 3.50% 1.75% 1.75% 1.75% 3.50% 1.75% 3.50% 3.50% 3.50% 28.00% 0.00% 0.00% 1.75% 3.50% 0.00% 0.00% -3.50% 0.00% 0.00% 1.75% 3.50% 5.00% -5.00% 0.00% -5.00% 0.00% 0.00% -5.00% 26.50%

Tabela 18 . Tabela SiD [ Análise global dos jogos ]
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01] Memory shapes 

02] Picture pieces 

03] Mazes 57.00% 

04] Word maker 56.75% 

05] Hangman  

06] Block cross towers 

07] Times table square 

08] Number guesser 

09] Noughts and crosses 

10] Mouse control  

11] Duck shoot alpha 

12] Maths School 41.75%

13] Maths school patterns

14] Word search  

15] Spot the difference 

16] Mole bash

24.50% 67.25%20.00%22.75%

22.75% 57.75%17.50%17.50%

22.75% 57.00%15.00%19.25%

22.75% 56.75%20.00%14.00%

26.25% 56.25%12.50%17.50%

22.75% 20.00%12.25%

26.25% 12.50%10.50%

26.25% 47.50%12.50%8.75%

19.25% 45.25%5.00%

15.75% 42.75%20.00%7.00%

26.25% 41.75%5.00%

10.00%

10.50%

10.50%

22.75% 41.50%10.00%8.75%

19.25% 41.25%15.00%7.00%

19.25% 39.50%15.00%5.25%

28.00% 26.50%
3.50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gráfico 01 . Visualização global dos resultados da Tabela SiD

Leis da percepção / elementos textuais 

Leis da percepção / elementos visuais e sonoros

Definição de jogo

28.00% 48.50%

55.00%

49.25%

21.00%
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28.00%

24.50%

22.75%

22.75%

22.75%

26.25%

22.75%

26.25%

19.25%

15.75%

26.25%

22.75%

19.25%

19.25%

28.00%

26.25%

Gráfico 02 . Visualização da secção elementos textuais

01] Number guesser 

01] Mole bash 

02] Hangman 

02] Times table square 

02] Noughts and crosses 

02] Maths school 

03] Memory shapes 

04] Picture pieces 

04] Mazes 

04] Word maker 

04] Block cross towers 

04] Maths school patterns

05] Word search 

05] Spot the difference 

05] Mouse control 

06] Duck shoot alpha
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Gráfico 03 . Visualização da secção elementos visuais e sonoros 

01] Memory shapes 

02] Mouse control 

03] Mazes 

04] Hangman 

04] Picture pieces 

05] Word maker 

06] Block cross towers 

07] Times table square 

07] Number guesser 

07] Maths school 

08] Maths school patterns

08] Noughts and crosses 

09] Word search 

09] Duck shoot alpha

10] Spot the difference 

11] Mole bash
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10.50%
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Gráfico 04 . Visualização da secção definição de jogo

01] Memory shapes 

01] Word maker 

01] Block cross towers 

01] Duck shoot alpha

02] Picture pieces 

03] Mazes 

03] Word search 

03] Spot the difference 

04] Hangman 

04] Times table square 

04] Noughts and crosses 

05] Number guesser 

05] Maths school patterns

06] Maths school 

06] Mouse control

07] Mole bash
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01 . Página inicial

02 . Página acerca
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03 . filtrar por LATCH [ localização ]

04 . filtrar por LATCH [ localização > francês ]
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05 . filtrar por LATCH [ alfabeto ]

06 . filtrar por LATCH [ alfabeto > A - f ]
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07 . filtrar por LATCH [ tempo ]

08 . filtrar por LATCH [ tempo > 2004 ]
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09 . filtrar por LATCH [ categoria ]

10 . filtrar por LATCH [ categoria > psicomotor ]
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11 . filtrar por LATCH [ hierarquia ]

12 . filtrar por LATCH [ hierarquia > de 50% até 75% ]
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13 . Página de jogo [ Memory shapes ]

14 . Página de jogo [ Picture pieces ]
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15 . Página de jogo [ Mazes ]

16 . Página de jogo [ Word maker ]



100

17 . Página de jogo [ Hangman ]

18 . Página de jogo [ Block cross towers ]



101

19 . Página de jogo [ Times table square ]

20 . Página de jogo [ Number guesser ]
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21 . Página de jogo [ Noughts and crosses ]

22 . Página de jogo [ Mouse control  ]
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23 . Página de jogo [ Duck shoot alpha ]

24 . Página de jogo [ Maths school ]
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25 . Página de jogo [ Maths school patterns ]

26 . Página de jogo [ Word search ]
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27 . Página de jogo [ Spot the difference ]

28 . Página de jogo [ Mole bash ]
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