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Resumo A comunicação é um processo complexo e fundamental para o desenvolvimento das relações 

humanas. Na hora de comunicar o meio mais utilizado é a fala. Falar potencia não só as interações 

humanas, a participação ativa na sociedade, mas também o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas e de pensamento, possibilitando a concretização de novas e mais complexas 

aprendizagens. No entanto, um número significativo da população não é capaz de comunicar através 

da fala. Pode tratar-se de pessoas totalmente incapazes de falar ou de casos em que a fala não é 

suficiente para preencher todas as funções comunicativas. Atendendo a esta problemática, a Imagina 

desenvolveu um software para dispositivos móveis, tablets e smartphones - o Vox4all. Este software 

tem como principal objetivo dotar os indivíduos que não têm um meio de comunicação eficaz de um 

sistema de comunicação capaz de substituir ou complementar capacidades de comunicação 

insuficientes. Este software é o primeiro em Portugal a abordar estas questões. Contudo, desenvolver 

um software deste tipo, com recurso a meios tecnológicos tão recentes, carece de investigação e 

consequente validação dos seus benefícios. 

O objetivo da aplicação não é por si só garantia de promoção de inclusão. É necessário que tudo o 

que envolva a sua criação favoreça a inclusão, escolhendo os meios adequados para que o objetivo 

possa ser alcançado. Assim, foi desenvolvido um plano de sessões com três instituições para testar o 

Vox4all com oito indivíduos, que apesar de sofrerem de diferentes patologias, têm em comum a 

ausência de um meio de comunicação eficaz. Estas sessões são dirigidas por terapeutas da fala que 

estão a incluir o Vox4all nos seus planos de intervenção. De quinze em quinze dias assistimos às 

sessões para observar a evolução e receber o feedback dos profissionais, mas também dos 

utilizadores. O objetivo é melhorar a aplicação para que ela responda às reais necessidades dos seus 

utilizadores. Isso envolve redesenhar funcionalidades, implementar novas e prever diferentes formas 

de interação. Para este trabalho de investigação estruturado, recorremos ao estudo de caso de caráter 

exploratório como estratégia de investigação. O estudo de caso é abordado por vários autores, como 

Yin e Stake, para os quais um caso pode ser algo bem definido e concreto, como uma pessoa, ou um 

grupo de profissionais, mas também pode ser algo menos definido ou definido num plano mais 

abstrato, como um programa ou um conjunto de programas, processos de implementação ou outra 



 

 

categoria que remeta para uma unidade de análise. Até ao momento já chegámos a algumas 

conclusões, nomeadamente que o uso de alta tecnologia absolutamente massificada na sociedade é 

uma abordagem que bem trabalhada trará certamente benefícios para estas pessoas, mas também para 

aqueles que os rodeiam. 

 

Contato: mafalda.mendes@imagina.pt; secundino@imagina.pt; armanda.quintela@imagina.pt  

 

 

 

 

 

 

 

 


