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designit: a convergência  
da tecnologia com a cultura visual 

Marlene Azevedo1; Ana Filomena Curralo2; Pedro Faria3

Abstract
This article approaches two areas of relevant content: the technolog-
ical and visual culture, designating that the union of both sets ad-
vantages for the preservation of the term culture of places and for the 
preservation of the visual heritage of the City of Viana do Castelo.

It addresses the development of a prototype for a app “Designit” 
recognizing it, as an interactive tool, being the main objective to eluci-
date the children and other publics about the history of posters of the 
Pilgrame of Nossa Senhora da Agonia of the Modernist period and for 
the user to create his own poster of this Festival. 

The posters are seen and analyzed as graphic supports, using their 
visual elements as creative components for the composition of the 
poster by the user while interacting with the app. 

In order to create this app, it was necessary to understand and 
apply concepts related to the digital world, namely the concept of dig-
ital interfaces, wireframes, the concept and the usefulness of terms 
related to the user, such as UX and UI. 

The creation of this app promoted the visual content on the posters 
and gave life to the modernist components illustrated giving them an 
opportunity to be used by the user in their own creative way.

Resumo
O presente artigo reflete sobre a união de duas áreas de teor relevan-
te: a tecnológica e a cultura visual, designando que a sua junção cria 
um conjunto de vantagens para a preservação do termo de cultura de 
lugares e para a preservação do património visual da cidade de Viana 
do Castelo.

Aborda o desenvolvimento de um protótipo de uma app “Designit”, re-
conhecendo a mesma como uma ferramenta interativa, tendo esta como 
objetivo principal elucidar o público infantil e restante sobre a história 
dos cartazes da Romaria de Nossa Sra. da Agonia da época modernista. 

Parte de uma base em que recorre aos cartazes como objetos de 
estudo e elementos gráficos, utilizando estes como componentes in-
terativos e de criação por parte do utilizador, uma vez que a app tem 

Keywords
Património visual, 

romaria, cartaz,  

vertente digital, 

aplicação (app).

1 Instituto Politécnico 

de Viana do Castelo, 

marleneazevedo@ipvc.pt; 

2 Instituto Politécnico 

de Viana do Castelo, 

anacurralo@estg.ipvc.pt; 

3 Instituto Politécnico de Viana 
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como funcionalidade a conceção do seu próprio cartaz da romaria. 
Para o desenvolvimento da app foi adotado um modelo no qual 

se procurou inicialmente efetuar uma análise das tarefas a realizar 
pelos utilizadores (crianças), o desenvolvimento dos conceitos asso-
ciados e por último a implementação do protótipo.

1. Introdução

O presente artigo tem como objetivo elucidar sobre o desenvolvimento 
de um projeto realizado no mestrado de Design Integrado denomina-
do “Designit”, sendo este um protótipo de uma app mobile direcionada 
para o público infantil. 

Utiliza como matéria prima para o seu desenvolvimento gráfico, 
os cartazes da era modernista1 em Portugal da Romaria de Nossa Sra. 
da Agonia, nomeadamente os seus elementos visuais2.

A presente app surgiu da aplicação prática dos elementos visuais 
dos cartazes, permitindo ao utilizador desenvolver o seu próprio car-
taz da romaria a partir da disponibilização dos mesmos na app.

Para a concretização do protótipo foram tidos em conta conceitos 
como o modelo conceptual3 e o wireframe tentando-se desenvolver a 
ideologia de que qualquer projeto deve partir da criação de esquemas, 
passos, raciocínios e metas4.

A utilização de ícones e cores adaptados ao contexto infantil foi 
outro factor importante, sendo necessário conhecer o contexto e o âm-
bito em que determinado projeto é realizado de modo a conhecer o 
público, os seus gostos, as suas características e singularidades. Visto 
que este projeto se foca num público infantil, foi importante conhecer 
os ícones digitais com que as mesmas já se encontram familiarizadas, 
bem como, as cores que são da sua preferência. 

1  A época modernista incide sobre os anos 30, 40 e 50 do século XX.

2  Entende-se por elementos visuais, as imagens e estilos tipográficos presentes nos cartazes.

3  https://dl.acm.org/citation.cfm?id=503366 acedido a 21-8-2017

4   A estratégia desta app tentou-se basear em razões e motivos lógicos e coerentes pela 
sua existência e modo de organização, tendo em atenção que o utilizador teria de ter um 
acesso intuitivo e prazeroso ao longo do contacto com a mesma.
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A User Interface (UI) e o User Experience (UX) foram dois termos 
importantes a ter em ação, uma vez que o UI é a interface que o utili-
zador visualiza ao usar uma app, enquanto o conceito de UX, consiste 
na experiência que o mesmo tem quando interage com a app. Quando 
se desenvolve o design num dispositivo móvel, a usabilidade e o gosto 
proporcionando com a interação do produto são dois motivos funda-
mentais. (Marcus, 2000)

Ao longo do artigo pretende-se contextualizar a existência desta 
app, explicando que a mesma partiu inicialmente do desenvolvimen-
to dos wireframes com o intuito de perceber a navegação, orientação 
e domínio. Aborda-se o desenvolvimento dos elementos gráficos, ex-
plicando que o Designit e o seu logo recorrem ao uso do tipo de letra 
Helvetica, visto que a mesma possui características visuais que pro-
porcionam uma boa legibilidade. As cores utilizadas foram cruciais 
para o desenvolvimento do design apelativo e por fim, os ícones e con-
teúdos utilizados, com o intuito de permitir ao utilizador um acesso 
fácil, simples e rápido. 

2. Contextualização do tema

Os cartazes da Romaria de Nossa Sra. da Agonia escolhidos para este 
projeto pertencem às décadas de 30, 40 e 50 do século XX, uma vez que 
os mesmos fazem parte da era modernista, utilizando elementos etno-
gráficos e tradicionalistas interessantes. A análise a este conjunto de 
suportes gráficos se integra totalmente no termo de património visual 
e da cultura de lugares, devido aos mesmos possuírem elementos vi-
suais e simbologias próprias da região e do povo minhoto. (Azevedo & 
Curralo, 2015)

Dado o património visual vianense exposto sucedeu-se à descodifica-
ção dos elementos tipográficos e das imagens representadas, analisando 
estes enquanto elementos isolados e símbolos visuais da cultura visual 
vianense. Este processo permitiu a análise isolada e o conhecimento his-
tórico e cultural, salvaguardando um conjunto de informações que com-
põem a história da Romaria de Nossa Sra. d´Agonia, bem como elemen-
tos tradicionais, regionais e representativos do Alto- Minho. 

Deste modo, a descodificação foi um processo importante para a 
análise dos sistemas ligados à identidade visual, pois permitiu des-
vendar o processo de significação/signos e a mensagem visual expos-
ta nos cartazes. (Lacerda, 2011)
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3. Desenvolvimento do Designit

O projeto “Designit” consistiu no desenvolvimento de um protótipo 
para uma app, tendo como componentes selecionados os elementos 
visuais dos cartazes da romaria de Nossa Sra. D´Agonia das décadas 
de 30, 40 e 50 do século XX5. 

Em termos práticos é referido o processo envolvente à criação do 
protótipo e do respetivo website6, tendo o mesmo como objetivo a rece-
ção do cartaz desenvolvido pelo utilizador na app, e a sua participação 
num concurso on-line de votação.

Desenvolveram-se os elementos gráficos necessários (logótipo, íco-
nes, ecrãs finais) sendo concebidos inicialmente os wireframes, com 
o intuito de desenhar os esboços dos ecrãs da app a desenvolver. Após 
a realização dos ecrãs finais procedeu-se a conceção do storyboard, de 
modo a organizar a sequência dos ecrãs e a perceber se existia uma 
ligação lógica da informação e coerente por parte do utilizador.  Para 
a conceção do protótipo foi necessário o desenvolvimento de uma fase 
inicial de pesquisa de mercado, percebendo a existência de jogos ou 
ferramentas interativas ligadas ao âmbito lúdico- cultural da criança, 
bem como o design empregue na sua funcionalidade. 

3.1. Conceção dos wireframes

O wireframe7, pode ser descrito como o esqueleto do projeto, tendo pre-
sente todas as fases, na qual é um mapa simples sem grandes deta-
lhes nem deslumbres visuais.  Uma das fases mais importantes num 
processo relacionado com o desenvolvimento de um sistema de apli-
cações é a criação de ideias e protótipos. A representação das ideias 
em formato de wireframe é o primeiro passo para perceber o funcio-
namento, a organização das imagens, dos botões/ ícones, a posição do 
texto, entre outros. 

Para discutir esta organização pode-se recorrer à criação de wire-
frames na qual se entende um wireframe como uma representação de 

5  Os elementos visuais em questão caracterizam-se pelo seu estilo e linguagem visual 
modernista.

6  Sendo desenvolvidos o respetivo front e back-end.

7  https://dl.acm.org/citation.cfm?id=175288 acedido a 13-9-2017.
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baixa fidelidade, tendo-se em questão aquando da sua representação 
três perguntas chaves: “O quê”; “Onde?” e “Como?”. (Rute, 2014)

3.2. Navegação e os seus passos

Menu Inicial: foi necessário perceber quantas e quais as categorias que 
iriam estar presentes e definir a divisão e a localização das categorias 
na respetiva área. 

Conhecer a história: foi necessário perceber como se iria desenvol-
ver e destacar o conteúdo de um modo simples, direto e eficaz para a 
compreensão das crianças. Visto que existem três décadas distintas e 
com o intuito de organizar a informação, o utilizador pode escolher a 
década do seu interesse. Na organização da informação foram reco-
lhidas imagens que abordassem momentos relevantes, acompanhan-
do as mesmas com uma respetiva legenda. 

Artes Gráficas: reflete sobre aspetos importantes para o desenvol-
vimento deste mesmo tema em Portugal nas décadas de 30, 40 e 50 
do século XX. Destacando-se quatro elementos chaves para o seu pro-
gresso: “O órgão do SNI/SPN”, “A figura de António Ferro”, “A Corrente 
Modernista” e “A Técnica de Impressão de Litografia”. 

Ser artista: consiste na parte dinâmica e interativa permitindo ao 
utilizador desenvolver o seu cartaz a partir dos elementos visuais dis-
ponibilizados. Tem como opções redimensionar e rodar as imagens 
bem como adicionar e redimensionar o texto, selecionar uma fonte e 
alterar a sua cor. 

4. Desenvolvimento dos elementos gráficos digitais 

Em primeiro lugar foi necessário escolher e combinar um tipo de letra 
a um público em especifico, existindo hoje em dia uma vasta coleção 
e biblioteca de fontes (Lupton, 2006). 

A letra helvetica se destaca pela sua usabilidade e fácil leitura, sen-
do estas duas características fundamentais pela escolha desta fonte. É 
um tipo de letra sem serifa, nem adição de adornos, enquadrando-se 
perfeito na criação de um logotipo adaptado ao contexto infantil. 

Para a conceção do logotipo foi utilizado uma fonte de origem 
Helvetica versão rounded, visto que os terminais são arredondados este 
apresenta um aspeto visualmente mais apelativo e relacionado com as 
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formas orgânicas. A ausência de terminais em formato de aresta, pro-
porciona uma letra visualmente menos “agressiva” e adaptada. 

Visto que a app apresenta uma versão informativa recorreu-se ao 
helvética, na versão regular para uma maior percetibilidade por parte 
do utilizador. 

Os logotipos são elementos visuais constituídos por um código e 
mensagem visual, sendo os mesmos o 1º contacto que o utilizador tem, 
e o motivo pela qual adere ou se sente interessado em aderir. (Amaral, 
Gama, Guedes 2012)

O modo como a criança interpreta uma imagem e a junção das 
cores são aspetos fundamentais a ter em atenção quando se concebe 
um logotipo para o mercado infantil. A criança vê a imagem como um 
aspeto determinante, onde ela é ensinada a interpretar e a conviver 
com um universo recheado de imagens.

Após uma analise à existência de logotipos digitais disponíveis 
na play store8 e associados às crianças, percebe-se que os mesmos 
empregam uma grande variedade de cores, recorrendo a um tipo de 
letra sem serifa e grandes adornos, na qual as fontes aplicadas são 
de fácil leitura e de uma compreensão intuitiva. Foi nesta lógica que 
surgiu a escolha do tipo de letra helvetica, visto que a mesma é uma 
fonte de simples leitura e adaptabilidade a vários contextos, inclu-
sive o infantil. 

A utilização de cores é um elemento a ter em atenção, uma vez que 
as mesmas influenciam diretamente a interpretação do logotipo. As 
cores empregues envolvem as tonalidades do laranja e do rosa, estan-
do as letras e os contornos num laranja e rosa forte, enquanto o back-
ground utiliza uma cor neutra com o intuito de sobressair as letras e 
de ir proporcionar uma harmonia visual com as figuras das crianças.

8  Loja online onde se encontram disponibilizadas Apps para o sistema Android da 
Google (https://play.google.com/store?hl=pt-PT).

Fig.1 Logotipo da 
aplicação Designit 

Fig.2 Menu inicial
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A inclusão de imagens de crianças no próprio logotipo tem como ob-
jetivo, o utilizador perceber que o Designit é orientado para as crianças. 9

4.1. Ícones e conteúdos de multimédia 

Em termos da utilização de ícones digitais foram tidos em conta os usais 
e normalmente associados aos apps das crianças hoje em dia, como no 
exemplo acima referido, sendo utilizados o ícone da música e dos sons no 
menu inicial (fig.2) aos quais as crianças já se encontram familiarizadas.

Na fig.3 observa-se o uso das setas padrão e o ícone responsável 
pelo acesso ao menu inicial como já aplicado por norma nas apps. 

De modo a permitir o correto funcionamento na junção dos ele-
mentos visuais na opção “Ser Artista - adicionar imagem”, os ícones 
utilizados foram de rotação, ampliação/redução e logicamente, o botão 
de eliminar, garantindo assim, uma certa capacidade de manipular os 
elementos ao gosto pessoal do utilizador. Para realizar a ampliação e a 
redução das respetivas imagens e figuras tipográficas foi adaptado uma 
escala de fácil manuseamento e intuitivo para a criança. (fig. 4)

Na componente “Adicionar Texto” foram acrescentados ícones di-
gitais com o intuito do utilizador ter um maior leque e soluções de 
design na criação do seu próprio cartaz. Para além do ícone da rotação 
e redução/ampliação, observa-se um botão interativo que permite a 
alteração da fonte de letra e outro relacionado com a alteração da cor, 
e a respetiva escala relacionado com o tamanho da fonte (fig. 5). 

5. Conclusão

A presente app surge e serve como ferramenta interativa para preser-
var o património visual vianense e dar a conhecer a história do cartaz 
da romaria da Sra. D´Agonia. 

A utilização de wireframes permitiu organizar a informação e per-
ceber os tópicos em questão, a organização dos passos a tomar foi um 
factor importante para desenvolver e criar a app com coerência. 

9  As imagens das crianças utilizadas ao longo da aplicação foram retiradas de uma 
base de dados de imagens, na qual as mesmas são disponibilizadas ao público. 

Fig.3 Diapositivo da 
opção: “Artes gráficas” 
da App Designit

Fig.4 Diapositivo da opção: 
“Ser artista” - componente 
“Adicionar imagem”

Fig.5 Diapositivo da opção: 
“Ser artista” - componente 
“Adicionar texto”
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Em termos de design reconheceu-se que a psicologia das cores no 
âmbito da criança é foi um fator de relevância, visto que a cor trans-
mite determinada emoção e afeta o comportamento. 

Analisar o mercado e conhecer as app disponíveis, permitiu verifi-
car o design aplicado, as cores empregues e os ícones digitais utilizados. 

Conclui-se com a análise às apps existentes que as crianças gos-
tam de uma interface que comunique com ela de um modo claro, na 
qual as cores podem ser vistas como um elemento fundamental no 
design onde as necessidades visuais, os gostos e as cores que hoje uma 
criança aprecia transformaram-se, recorrendo a cores de tons mais 
neutros e simplistas. (Lima, 2011 p.45)

Para o sucesso do UI a conceçao dos wireframes foi um bom pon-
to de partida, pois permitiu desenvolver um ambiente interativo, 
de acordo com o gosto subjetivo e direcionado de um público-alvo.  
Conhecer o utilizador permite adaptar e redesenhar uma app confor-
me o seu carácter pessoal.

A perceção dos gostos das crianças, as cores por si e os ícones 
foram aspetos fundamentais para o desenvolvimento do projeto 
Designit.  O UI e UX foram dois factores chaves para o desenvolvimen-
to desta interface digital, destacando que a usabilidade se resumiu a 
uma combinação entre eficiência, eficácia e satisfação e a utilidade 
e a aparência conduzem ao sucesso do UX, tendo assim em atenção 
uma funcionalidade intuitiva e prática. 
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on procedural dissemination and 
artificial aesthetics (notes towards 
a philosophy of computational media)
Miguel Carvalhais1; Pedro Cardoso2 

Abstract
Procedural media possess traits that stand them apart from classical 
media, and lead them to foster a very peculiar set of relationships 
with their readers. Chief among these is how their procedural layer is 
discovered through a process of virtuosic interpretation, and how this 
allows for empathy and for the transference of their core mechanics 
from the computational system to the reader’s mind. This paper fo-
cuses on how this process is developed, and how these media conduce 
to the dissemination of a type of aesthetic experience that is unique 
to them, but remarkably similar to cognitive processes that humans 
develop towards each other. 

Resumo
Os media procedimentais têm características que os distinguem dos 
media clássicos e que os levam a desenvolver relações muito parti-
culares com os seus leitores. A principal destas é a forma como a sua 
camada procedimental se descobre através de um processo de inter-
pretação virtuosa, e como este fomenta a empatia e a transferência de 
mecânicas do sistema para a mente do leitor. Este artigo debruça-se 
sobre como este processo é desenvolvido, e em como estes media con-
duzem à disseminação de um tipo de experiência estética que lhes é 
único, mas curiosamente semelhante a outros processos cognitivos 
desenvolvidos pelos humanos.

1. Procedural Media

There’s a proliferation of terms that describe what we may call pro-
cedural media. Processor-based and computational are two that come 
close to describing their nature, while the commonly used digital is 
more apt to describe their encoding.
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Procedural media can be defined by their reliance on processes or 
effective procedures, descriptions of tasks that are to be executed by a hu-
man, a mechanical system, or a computer.1 These effective procedures 
can be somewhat vague, particularly when there is a human operator 
that is able to use their own volition to make decisions that affect the 
outcomes of the processes; or they may be quite detailed, if they are to 
be executed by machines.2 In any case, effective procedures do not need 
to be “effective” in the sense of succeeding in a task, rather, they are 
termed effective if and when they are computable (Boden, 2004, p. 89).

Currently, procedural media are very often algorithmic, digital, 
and deployed in computers, because of the ubiquity and relative econ-
omy of these systems and their dominance of the technium3 (Kelly, 
2010) or of the machinic phylum4 (DeLanda, 1991). They have become 
central to our culture, society, and economy, and their relevance 
tends to increase. These media forms are cheaper, more replicable, 
and more adaptable than classical media forms, and they are able to 
generate an ongoing degree of variability and novelty that make them 
seem even richer and more complex (Eyal, 2014).

1.1. Characteristics of Procedural Media

Procedural media, and the digital environments we craft from them, 
are protean and dynamic, and can be described in a multitude of, not 
necessarily compatible, ways. An early and still germane description 
was enunciated by Janet Murray (1997, 2012), who posits that digital 
environments are procedural, participatory, spatial, and encyclopae-
dic. The first two of these characteristics are responsible for what we 
vaguely describe as their interactivity (Schubiger, 2005), while the lat-
ter two contribute to our feelings of immersion.

1  In this context, we can use the term computer either in its contemporary sense, as 
well as in its historical sense, describing human operators that followed a predefined set 
of rules to calculate, or compute, a result.

2  Analogue, digital, or computational.

3  The technium is how Kelly describes “the greater, global, massively interconnected 
system of technology”, extending “beyond shiny hardware to include culture, art, social 
institutions, and intellectual creations of all types” (2010, p. 12).

4  DeLanda describes the machinic phylum as the “cauldron of nonorganic life” (1997, p. 
260) that he also describes as the mecanosphere.
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Manovich (2001, 2013) describes them resorting to five princi-
ples: numerical representation, modularity, automation, variability, 
and transcoding; the first two being the basic principles from where 
the remaining three stem. Numerical representation defines how 
everything is composed of the same digital code, and modularity 
describes their “fractal structure” and how, because all elements in 
a procedural artefact are coded and stored independently, they can 
be independently retrieved and manipulated. Automation, variabili-
ty, and transcoding then describe the consequences of these. Firstly, 
how systems can create or modify media objects algorithmically 
(Carvalhais, 2016, p. 37), partially removing human intentionality from 
the process. This contributes to the fluidity of media objects, that are 
not hardwired into a unique structure but allow for a variety of combi-
nations and reformulations. Finally, these coalesce into transcoding, 
“the most substantial consequence of the computerization of media” 
(Manovich, 2001, p. 45), i.e. the conceptualisation of procedural media 
as consisting of a cultural layer and a computer layer, their mutual 
influence, and how this breeds a composited culture that blends hu-
man and computational meanings. This is the strongest effect of the 
algorithmic revolution (Floridi, 2014; Nake, 2016).

1.2. The Dual-Layered Nature of Processor-Based Media

The procedural nature of these media objects can then be described by 
their runtime behaviours, using characteristics as their dynamics, de-
terminability, transiency, access, linking, user functions, modes, auton-
omy, and class (Carvalhais, 2016). Their surface or sensorial structures 
can be described by any of the multitude of systems usable for classical 
(or non-procedural) systems. There is of course no thing as a digital 
image (Nake, 2016, p. 12). Whatever procedural systems output must 
be made physical and analogue to be perceived by humans. As such, 
various processes of digital-to-analogue conversion must be developed, 
otherwise we are left with no perceivable outputs. In fact, regardless of 
their procedural nature, no media forms may operate independently of 
some material form. We may therefore conceptualise procedural me-
dia as having a dual-layered nature of a “surface-and-subface” (2016, 
p. 13). The surface being the perceivable analogue materialisation, the 
subface the procedural, immaterial, very often digital, essence. The two 
layers are inextricably intertwined, and if the subface by itself cannot 
constitute the entirety of the work, it becomes an increasingly relevant 
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part of it, by reducing the significance of single images or artefacts, de-
moting their specificity and individuality, promoting them to members 
of a class of artefacts that may be output by a system. 

Classical artefacts5 are characterised by self-sufficiency, contin-
gency, and their being-in-itself6 (Sartre, 2003). Procedural artefacts, as 
Frieder Nake also seems to recognise, are on the other hand the nihila-
tion7 of the previous forms. They can be conceived as beings-for-them-
selves and, as much as classical artefacts are characterised by perma-
nence and existence, they are characterised by freedom,8 as they may 
make choices, and even literally make themselves. Classical artefacts 
are invariable, self-contained, static,9 whereas procedural artefacts 
are subject to change.

So, we may think of the surface as related with being-in-itself, while 
the subface represents the properties associated with being-for-itself, 
and the potential for transcendence. Procedural media are, much as 
humans, subface. And, as humans, they cannot dispense with surface, 
and it is through it that our involvement with them starts.

2. From the surface to the subface

Our contact with the surface starts with our senses. They allow us to 
perceive form, sound, texture, etc., but they also allow us to pick up 
on clues of the subface through what Stephanie Strickland describes 
as a “mathematical modality” that lets us perceive structures such 
as rhythm and harmony, and the “struggle between mathematical 
abstractions and words” (2007, p. 36). This should be understood as 
the “intellectual and intuitive understanding of structure and process, 
and the aesthetic pleasure that is felt through it” (Carvalhais, 2016, 

5  We will designate as “classical” the non-procedural artefacts or media objects that 
are only constituted by a surface.

6  For Sartre (2003), being-in-itself (être-en-soi) is the self-contained and fully realised 
being of objects in the external world, whose mode of existence simply is.

7  In Sartrean terms, nihilation is the internal negation of the in-itself, from which the 
for-itself depends.

8  We may go so far as to say they are condemned to be free.

9  Even if they are time-based, cf. Carvalhais (2016).
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p. 257), and this is why we have previously proposed to name it the 
procedural modality. We don’t regard it as a process related with logic 
and logical semantics but rather with what we may call of procedural 
semantics (Carvalhais & Cardoso, 2017). Through the procedural mo-
dality one may perceive causal relations that may be in the origin of 
the system’s behaviours. And, as it happens with simple machines, 
once one procedurally understands the system, one achieves a sense 
of wonder that is much unlike other aesthetic experiences. 

Simple analogue machines can be good case studies for how the 
procedural modality works. When one witnesses the workings of, or 
interacts with these machines,10 one naturally tends to develop some 
perception of their functional model. And this functional perception 
frequently is a significant part of the aesthetic experience of the ma-
chine. As an example, the wonder caused by optical toys such as the 
Praxinoscope or the Zoetrope is not only due to their ultimate effect 
– the animation produced – but also due to our understanding of the 
proximate cause of its mechanics and dynamics. Therefore, we are en-
gaged not only by the final sensorial result of these media forms – the 
perceivable forms, animations, rhythms and narratives – but also by an 
understanding of their systems, and how they are able to cause these 
effects. We are not only engaged in a classical aesthetic experience but 
also in what we may describe as an experience of procedural aesthetics.

2.1. Developing Models

Reading11 procedural media then becomes not only about the interpre-
tation of the contents of these media forms but also about configura-
tion and exploration, the activities that support the other functions of 
the reader (Aarseth, 1997). It becomes an activity that is not only reli-
ant on logical and lexical semantics but also on procedural semantics 
(Carvalhais & Cardoso, 2015b, 2017) and procedural rhetoric (Bogost, 
2007). An activity that is not only concerned with understanding the 
surface and extrapolating from it but also on understanding the sub-
face and following it to its consequences.

10  As well as many simpler mechanical media, or Pierre Lévy’s molar media.

11  We use this term in a very broad sense, describing not only the decoding of textual 
media but all the experiences with media forms, including interaction.
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What we perceive are very often not the actual implementation 
models of the systems but rather what we may call mental models 
(Cooper et al., 2014) of the systems. These are not strict of even neces-
sarily correct functional models but they are economical, simple, or 
simplified heuristics that contribute to the understanding of the sys-
tem’s mechanics. Although mental models may approximate or even 
duplicate the actual processes in a system, they do not need to detail 
all aspects of the implementation model. They do not even need to be 
correct in their explanation of the system,12 but only to be effective in 
allowing a causal understanding of the current and past behaviours 
of the system, and in predicting its future behaviours. 

Because of the enormous differential in processing power and 
speed13 between humans and computational media, full implementa-
tion models are very often not only not useful, as they may be impossi-
ble to develop14 by humans. Even the simplest algorithmic processes are 
not able to be understood by most humans as complete implementation 
models. A work as e.g. John F. Simon Jr.’s Every Icon (1997b) is simple at 
a high level, sequentially filling each element of the 32 × 32 grid until 
all the 1.8 × 10308 possible icons are formed.15 This is an understandable 
process, that is easy to follow and to simulate by most human readers. 
It is however a process that at the lower levels of implementation offers 
nothing too relevant to the reader’s experience or understanding. How 
exactly the sequence and its rate of refresh is implemented in code, 
how the pixels are switched on and off, the details of the mechanics of 
the display, are not only very context dependent16 as they are unneces-
sary for understanding the high level of the system.

12  This correctness meaning using processes that are similar to those developed in the 
system being read or interacted with.

13  As well as of the actual nature of the computational processes one develops. 

14  I.e. they may be impossible to process in anything close to real time, this is what 
Wolfram (2002) names the viability of computations.

15  A process that, according to its author, at a rate of 100 icons per second may take 1.36 
years to display all the variations in the first line of 32 pixels and several billion years to 
complete all the variations in the full grid (Simon, 1997a).

16  Every icon has, to our knowledge, at least two alternative versions, both crafted by 
the same author: a “wall hanging” version running on a Macintosh PowerBook170 and 
mounted in plastic acrylic, and a web based version developed in JavaScript. Each of 
these versions implements the same high-level process but does so employing what 
are certainly very different technical resources and therefore disparate low-level 
infrastructures.
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So, when considering the development of models of the systems by 
readers, the questions we ought to ask are not regarding a thorough 
rebuilding and simulation of the system by readers but rather about 
how do readers develop approximate emulations of the system that 
lead them to the computation of similar or comparable outcomes.

The model building process is incremental, iterative, and devel-
oped through processes of trial and error (Carvalhais, 2013; Carvalhais 
& Cardoso, 2015a, 2015b). When confronted with the systems – and re-
gardless of their typology, modes of interaction, etc. – readers attempt 
to understand their functional and causal properties by observing the 
surface of the medium and identifying significant actors (Cardoso, 
2016), their actions and behaviours. At a first stage – and perhaps 
in most cases – this leads to the identification of previously known 
models that may be reused to understand the current context. This is 
consistent with the processes of formation of mental models. If the 
reader is already familiar with mechanics that may explain in whole 
or in part the phenomena that are being witnessed, these can usually 
be repurposed with a minimal effort. If there are no readily available 
models to the reader, then this may – albeit this process demands 
a significantly higher investment of time and energy – deduce new 
models from the phenomena that are witnessed, through a process of 
virtuosic interpretation (Carvalhais & Cardoso, 2017).

The models will then predict the behaviour of the system, its dy-
namics (Hunicke, LeBlanc, & Zubek, 2004), and these may be confront-
ed with the actual outputs in subsequent readings. Each of these con-
frontations will allow to evaluate the quality of the predictions, i.e., 
how the outputs of the model match the outputs of the system, and to 
progressively revise the model, striving for a higher effectiveness in 
the predictions.

The end goal of this process is not necessarily to be able to explain 
in detail the workings of the system. Neither it is to build its accurate 
mental simulation. It is rather to understand the system in an intu-
itive way that allows the development of a procedural connection, to 
experience its subface and thus to achieve empathy with the system. 
As such, it is much alike the processes of developing theories of mind 
(cf. Metzinger, 2009; Ramachandran, 2011) or, generalising even more, 
those described by the recent paradigm in computational and cogni-
tive neuroscience of Predictive Processing (Metzinger & Wiese, 2017).
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3. From the subface to the mind

As we have seen, not all processes in a system are relevant to this 
experience. The reader will naturally focus on some processes and 
disregard others, but which is what is not always evident to the crea-
tors of the system. It follows that artists and designers need to make 
the effort of discovering the procedural foci of a system to maximise 
their discoverability and readability.17 In simple(r) systems this may 
be a straightforward enterprise, but when systems articulate sever-
al mechanics, this may require more demanding efforts that may 
include field-testing and other techniques from interaction design 
such as A/B testing, usability evaluations, ethnographic research, etc. 
(Cooper et al., 2014; Krug, 2014).

Creators may then be able, to use Bolter and Gromala’s (2003) 
terms, to informedly opt for the hypermediation or the transparency 
of processes. By understanding which processes are more aesthetical-
ly valuable, the workings of reader’s perception, and their own autho-
rial intentions, artists and designers will be able to better mould the 
procedural experience.

Through the procedural modality and virtuosic interpretation, read-
ers may develop emulations of the systems and thus become something 
of co-processors, in the sense that they will compute in tandem with 
it.18 They will most likely not develop the same algorithms, or the exact 
same procedures, but, given a long-enough process of trial-and-error 
and fine-tuning of the predictive emulations, they will manage to co-
host if not the algorithm, at least the procedural foci of the artefacts. 
We may thus conclude that the goal of these procedural systems is per-
haps not to be found in the code itself, nor in the code’s dynamics and 
the surface effects these may cause, but rather in the dissemination or 
replication of their procedural foci, from the computational system to 
the (also computational) mind of readers.19 Procedural media are then 
also being-for-others, as they travel from their own subface processes 
and surface existence towards the mind and consciousness of humans.

17  Some strategies for enhancing the comprehension of the processes, and of building 
hints in the artefacts to assist readers in this process may be found in our previous 
papers (Carvalhais & Cardoso, 2015b, 2017).

18  We could almost say that they will be part of the system, co-processing it.

19  Cf. e.g. Oliveira (2017), Seife (2006), or Wolfram (2002).
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o processo e a implementação  
de redesign de uma identidade visual:  
caso de estudo
Júlio Costa Pinto1

Abstract
In the present article we put forward a presentation and analysis of 
a visual identity project that emerged from the adaptation of some 
previously designed elements which should be maintained.

Thus, the process of developing the visual and corporate identity 
of a brand of paints entitled Dissoltin is therein described. In this pro-
cess, on the one hand, a low impact but nevertheless efficient change 
on what were the main components of the band was required.

In the case study under analysis the process of redesigning the 
visual identity implied a reinterpretation of the elements associat-
ed with the brand. The present article reveals the different stages of 
the project, namely the analysis of the visual identity then applica-
ble, knowledge of the organization, discussion of the concept to be 
attained and application supports for the new identity. 

The results of the visual identity of the case study in some of the 
several supports where it was applied are presented along with a the-
oretical support. In these results a particular versatility in the inter-
pretation of the elements that make it possible to make the brand 
more flexible and easier to communicate with the diversified public 
to whom it is addressed can be observed. 

Resumo
No presente artigo apresenta-se uma exposição e análise de um projec-
to de identidade visual que surgiu a partir de uma adaptação de alguns 
elementos anteriormente concebidos e que deveriam ser mantidos.

Assim, é descrito o processo de desenvolvimento da identidade 
visual e corporativa de uma marca de tintas denominada Dissoltin. 
Neste processo, por um lado, exigia-se uma alteração com baixo im-
pacto no que eram os principais elementos da marca, mas, por outro 
lado, eficaz.

No caso de estudo em análise o processo de redesign de identida-
de visual implicou uma reinterpretação dos elementos associados à 
marca. O artigo apresenta as diferentes fases do projecto, designada-
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mente a análise da identidade visual então vigente, conhecimento da 
organização, discussão do conceito a atingir e suportes de aplicação 
da nova identidade. 

A par com um apoio teórico são apresentados os resultados da 
identidade visual do caso de estudo em alguns dos diversos suportes 
onde foi aplicado. Nestes resultados denota-se uma particular versa-
tilidade na interpretação dos elementos que permite tornar a marca 
mais flexível e de mais fácil comunicação com o público diversificado 
a quem se dirige. 

1. Introdução

Cada vez mais na vida quotidiana, a informação visual demonstra uma 
presença constante, veiculada em diferentes suportes de comunicação 
(publicidade, cartazes, símbolos, embalagens, etc.) e associada aos mais 
diversos conceitos. Neste contexto, a identidade corporativa está sujeita 
a novos desafios, já que passou a exigir uma leitura integrada de vários 
factores que consubstanciam uma verdadeira estratégia. 

Actualmente, num momento de constantes mutações dos modelos 
da imagem corporativa, os designers gráficos têm um papel funda-
mental na criação de canais de comunicação entre as organizações 
e o seu público. Para tal, como forma de projectar uma identidade 
corporativa coerente tem sido pacificamente aceite a necessidade de 
conhecer e articular quatro elementos: produto ou serviço, ambiente, 
comunicação e comportamento (Ollins, 2006). 

2. Identidade e imagem corporativa

Quando se inicia um processo de criação de uma identidade visual 
é imperioso ter presente o que esta representa e quais os diferentes 
elementos que a compõem de forma a dotar a organização de uma 
personalidade visual coerente. Essa coerência é uma característica es-
sencial para que a imagem corporativa de uma organização seja um 
elemento forte ao nível da comunicação. A desarticulação de recursos 
leva à fragmentação do elemento corporativo, tornando a comunica-
ção fraca e de difícil eficácia perante os seus destinatários.
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Segundo Strunck, a identidade visual é composta por quatro ele-
mentos: logótipo e símbolo que são os elementos centrais e obriga-
tórios, aos quais se associa a cor e o tipo de letra (Strunck, 2007). São 
precisamente estes elementos que alicerçam e caracterizam uma 
identidade visual e que estiveram sempre presentes no desenvolvi-
mento do projecto sob análise. Nessa medida, antes da fase de desen-
volvimento, e até mesmo em momento prévio à concepção, o designer 
deve situar-se, em abstracto, perante os elementos vindos de citar. 

O logótipo, enquanto elemento unificador de todos os outros, é, se-
gundo Morgan (1999), o que distingue uma empresa, uma marca ou 
um serviço de todos os outros. E, portanto, segundo o mesmo autor, o 
logótipo, ligado ou não a um símbolo gráfico, é o que o individualiza. 
Já o símbolo, associado a um sinal gráfico, procura agregar os concei-
tos de todo o sistema de identidade visual através de elementos tipo-
gráficos, figurativos, ideogramas ou abstractos (Péon, 2001). 

Os outros elementos que poderemos caracterizar de acessórios, 
mas não secundários, como a cor e o tipo de letra são absolutamen-
te essenciais para a consolidação da identidade visual e servem para 
conferir unidade a todos os elementos. 

A cor é um elemento da linguagem visual e tem o seu significado 
próprio (Bonnici, 2000). Trata-se de um elemento de apreensão rápi-
da e, segundo Strunck (2007) essa cor padrão é representada por uma 
única cor ou por uma combinação de cores padronizadas aplicadas 
na identidade visual. Podemos mesmo chegar ao ponto em que uma 
determinada cor é imediatamente associada a um logótipo, símbolo 
ou organização. 

O tipo de letra, enquanto elemento da identidade visual, é capaz 
de gerar variações emocionais e como, por exemplo, salienta Bonnici 
(2000) cada família tipográfica “tem variações de peso – mudando da 
elegância para a impetuosidade – e, quando, combinadas com a cor, 
originam hipóteses infinitas de mudanças emocionais”. Os elementos 
tipográficos que podem variar e definir o tipo de letra são o tamanho, 
forma, peso e inclinação (Niemeyer, 2010). 

Na posse de todos os elementos descritos, a função do designer no 
processo de criação de uma identidade visual será encontrar um con-
ceito gráfico adequado que exprima a personalidade da organização, 
capaz de espelhar as suas principais características. E esta capacidade 
de expressão da personalidade vai-se tornando cada vez mais rele-
vante quando, lado a lado com o design gráfico, se procede de forma 
evolutiva a uma passagem do marketing 3.0, centrado na componen-
te humana e relacional, para um marketing 4.0, focado, também, na 
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componente humana e relacional mas, sobretudo, de modo a abran-
ger todos os aspectos da relação com a marca. 

Nessa linha de ideias, a identidade de uma organização reflecte a 
sua história, os seus valores, as suas áreas de actuação e a sua políti-
ca de comunicação com o público-alvo. Chega mesmo a dizer-se que 
a identidade de uma organização espelha a sua alma, o seu carácter 
e a sua personalidade. A identidade ao situar-se no plano dos con-
teúdos lógicos, concretos, apreendidos e assimilados pelo consciente 
convoca valores como a essência, a capacidade de permanência, a 
singularidade que preserva a especificidade e a unicidade, que ga-
rante a coerência (Torquatro, 2002). 

Neste campo da imagem corporativa não podemos esquecer que a 
estética ocupa um lugar de destaque como factor estratégico de dife-
renciação da personalidade de uma organização com recurso a arte-
factos simples ou complexos mas, acima de tudo, atraentes. E é preci-
samente este o contributo diferenciado do designer gráfico. Mas esta 
estética de que falamos só pode ser compreendida à luz da mensagem 
a transmitir, ou seja, o elemento estético é importante mas não pode 
sobrepor-se à eficácia da comunicação. 

É evidente que a imagem corporativa é o reflexo do imaginário vi-
sual colectivo. E tudo isto também pressupõe a apropriação de valores 
subjectivos internos e externos à organização. A interpretação do pú-
blico e a apreensão dos valores em causa dá-se de forma inconscien-
te. Assim, uma organização que adopta uma imagem dissonante dos 
seus valores, do seu produto, das suas políticas, torna-se irreconhecí-
vel pelo seu público-alvo. E, desse modo, a comunicação visual falha. 

3. Caso de estudo 

Tendo por base as ideias conceptuais vinda de expor, cabe agora cen-
trar a atenção na sua aplicação prática. O caso de estudo diz respeito 
ao processo de desenvolvimento da identidade visual e corporativa de 
uma marca de tintas denominada Dissoltin. Neste processo, solicita-
va-se, por um lado, uma alteração com baixo impacto no que eram os 
principais elementos da marca, mas, por outro lado, exigia-se eficácia 
na nova identidade. 

No caso de estudo em análise o processo de redesign de identidade 
visual implicou uma reinterpretação dos elementos associados à mar-
ca. Para o efeito, o projecto passou por diversas fases, designadamente 
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a análise da identidade visual então vigente, conhecimento da organi-
zação, discussão do conceito a atingir e suportes de aplicação da nova 
identidade e, por fim, uma proposta de nova imagem corporativa.

A comunicação visual é uma ferramenta essencial na comuni-
cação das organizações, dotando-as de uma identidade própria que 
lhes permite evidenciarem-se das demais. Uma identidade especial-
mente concebida para uma organização concreta contribui para a 
criação de uma imagem diferenciada e adequada à área de negócio 
em que se insere. Daí ser importante apostar na comunicação gráfi-
ca e pensar em soluções integradas de modo a criar valor e retorno 
para a organização. 

3.1. Análise da identidade visual existente 

Depois de uma análise a todo o material gráfico impresso constatou-
-se a existência de uma grande diversidade de linguagens e uma frag-
mentação evidente nos diferentes materiais de suporte. Seria de suma 
importância neutralizar as incoerências existentes na identidade vi-
sual da empresa representada nos diferentes materiais em circulação. 

Constatou-se a inexistência de um manual de identidade visual, 
o que, eventualmente, justificaria tamanha desordem. Ficou, então, 
evidenciada a necessidade de concepção desse manual de modo a ga-
rantir que, no futuro, seriam respeitadas as regras estabelecidas e mi-
nimizadas as dúvidas na sua utilização. Deste modo, a unidade seria 
instituída de modo progressivo e natural.  

Do levantamento efectuado, a reformulação do design de identida-
de tornava-se uma necessidade inultrapassável.

3.2. Discussão do conceito a atingir 

Esta fase é decisiva para o sucesso do projecto já que um profissional 
da área do design deve procurar conhecer em profundidade as neces-
sidades do seu cliente, de forma a evitar ineficiências nos processos de 
design que levam à desordem dos sistemas de identidade. 

Solicitava-se uma intervenção que deixasse alguns elementos de 
ligação com a imagem anterior, já que não se pretendia uma mu-
dança abrupta na imagem corporativa. Havia uma grande preocupa-
ção com a identificação rápida e imediata da marca perante o seu 
público-alvo. 
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Essa exigência tornava-se um enorme desafio para o designer que 
ficaria vinculado a uma estética sujeita, por um lado, a uma inegável 
liberdade criativa, mas, por outro, presa a determinados elementos 
pré-existentes. 

3.3. Proposta de intervenção

De acordo com o levantamento efectuado e exposto anteriormente, 
entendeu-se que seria necessário caminhar para uma unidade gráfica 
de modo a dotar a empresa e a marca de uma identidade gráfica coesa 
e devidamente estruturada, com todos os constrangimentos expostos 
ao que acresciam algumas limitações de custos. 

Para o efeito, propôs-se uma intervenção distribuída em duas fases:
- Intervenção inicial em que seria criada a identidade visual da 

Dissoltin com o objectivo de harmonizar todos os elementos dispersos 
e criar uma imagem forte e atractiva perante os clientes. 

- Intervenção contínua de modo a responder às diferentes necessi-
dades que o mercado iria colocando, nomeadamente campanhas pro-
mocionais e apresentação de novos produtos. 

Com base nestas premissas, a identidade visual proposta seria 
composta por um logótipo principal que se apresenta em duas ver-
sões: uma institucional e outra comercial. Nas suas versões, que se 
apresentam na maioria das vezes bidimensionais, existe também 
uma representação tridimensional do logótipo que foi desenvolvida 
para aplicações de divulgação em concreto, nomeadamente na apli-
cação em edifícios como as fachadas da unidade produtiva e das lojas. 

Relativamente ao logótipo tentou-se ilustrar uma pincelada de 
tinta, sem romper com o passado, para respeitar o referido elemen-
to de ligação que era exigido, mas dando-lhe uma maior unidade e 
dinâmica nos movimentos associados ao acto de pincelar e pintar. 
Evidenciou-se, também, a rotação como forma de demonstrar o sol 

Fig.6 Várias versões de 
logótipo precedente que 
circulavam em simultâneo.
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e a luz que dá sentido à cor. Apesar de outras propostas cromáticas 
acabou-se por não abandonar a paleta de cores existente para garantir 
a continuidade mas, também, por se entender que essas cores eram 
adequadas dentro do novo conceito.

Quanto ao tipo de letra, a escolha recaiu sobre a Priva Pro, dese-
nhada em 2013 por Dino dos Santos e comercializada pela DSType 
Foundry. Esta escolha respeitante à família tipográfica para a mar-
ca institucional da empresa, como também para toda a comunicação 
interna e externa, pareceu a que melhor se enquadrava no conceito. 

A sua mais valia residia, também, no facto de apresentar uma fa-
mília de letras suficientemente vasta para a aplicação nos diferentes 
meios e suportes de comunicação.

Fig.7 Versões 
bidimensionais e 
tridimensionais do logótipo 
da nova identidade visual.

Fig.8 Embalagens de 
tinta com a identidade 
visual precedente que 
circulavam em simultâneo. 

Fig.9 Nova identidade 
visual aplicada nos 
rótulos das embalagens 
de diferentes gamas 
do produto. 
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4. Conclusão

Os resultados de implementação da nova identidade, que, por não 
consubstanciarem um corte abrupto com a imagem precedente, se 
apelidou de redesign, embora de âmbito bastante alargado, foram 
bastante positivos. 

Esta afirmação tem suporte nos dados respeitantes ao crescimento 
da marca e do seu posicionamento no mercado. Efectivamente, os da-
dos financeiros passaram a evidenciar uma maior saúde da empresa 
coincidente com a implementação da nova identidade visual. A nível 
comercial foi também evidente uma maior procura de determinados 
produtos dentro de certos segmentos de mercado. 

No entanto, aponta-se como ponto fraco o facto de a empresa, por 
motivos de contenção de custos, ter mantido no mercado produtos 
que ostentavam a identidade visual precedente. Esta situação, pelo 
facto de se ter protelado no tempo e não ter correspondido a um mo-
mento temporal concreto, provocou alguma confusão no mercado e, 
de certa forma, enfraqueceu, a eficácia da afirmação da nova identi-
dade visual. 

Todavia, os aspectos positivos superam, em larga medida, os pon-
tos fracos. 
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a tomada de decisão dos 
consumidores influenciada 
pelos reviews: o caso zomato
Jéssica Campos1; Nuno Martins2 

Abstract
With Web 2.0 and the massification of smartphones, communication 
and digital interaction have been growing presence and influence in 
people’s daily lives, especially among younger generations.

In this article we analyze the specific case of catering, trying to 
realize how the mobile applications (apps) have been influencing the 
consumer in their decision in choosing a restaurant.

It is a decision that is heavily influenced by Internet search, in 
particular, by consulting ratings, reviews and criticism from clients 
that share, in different platforms, about their experiences in the 
restaurants.

At catering, brands are increasingly sensitive to this new digital 
and interactive reality in which the opinion of customers has a grow-
ing influence: on the reputation of the restaurants; and in the crea-
tion of empathy.

Resumo
Com a Web 2.0 e a massificação dos smartphones, a comunicação e 
a interação digital têm vindo a ganhar uma crescente presença e in-
fluência no quotidiano, nomeadamente nas gerações mais jovens. 

Neste artigo analisamos o caso específico da restauração, procu-
rando averiguar de que forma as aplicações móveis (apps) têm vindo a 
influenciar o consumidor na sua tomada de decisão. 

Uma decisão que é fortemente influenciada por pesquisas na 
Internet, em particular, através da consulta de ratings, comentários 
e críticas que os clientes partilham, em diferentes plataformas, sobre 
as suas experiências nos restaurantes. 

Na restauração, as marcas estão cada vez mais sensíveis a esta 
realidade digital e interativa em que a opinião dos clientes ganha 
uma influência crescente: na reputação dos restaurantes; e na cria-
ção de empatias.
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1. Novos comportamentos

1.1. A democratização da Internet

Com a Web 2.0, a partilha de opinião foi-se tornando comum. Esta 
evolução tecnológica ajudou à aproximação e interação crescentes en-
tre os consumidores e as marcas. 

A evolução dos dispositivos móveis, nomeadamente os smartpho-
nes, influenciaram também significativamente a mudança de hábitos 
e modos de consumo. Sites e apps de diferentes géneros permitiram 
ao consumidor um fácil acesso a informação variada e detalhada. 
Desta forma, o consumidor passou a ter uma participação mais ativa, 
em particular, através das redes sociais. 

No caso da restauração, refira-se também a blogosfera, onde blo-
guers de referência se tornaram poderosos meios de influência dos 
consumidores. Uma influência ao qual as agências de publicidade e 
marketing não foram insensíveis e que resultou no aparecimento cres-
cente destes bloguers em campanhas publicitárias de grandes marcas.

O impacto da Web 2.0 resultou no aparecimento do conceito User 
Generated Content (UGC), ou seja, o conteúdo criado e partilhado pelo 
consumidor através de análises, vídeos, fotos, comentários e reviews 
sobre um determinado assunto. O UGC obteve um elevado crescimento 
na última década. Os agentes de propagação deste conceito são indiví-
duos que se envolvem, conhecem e utilizam ativamente diversos tipos 
de plataformas que possibilitam a amplificação dos seus conteúdos. 
Um destes canais são as redes sociais.

Carolina Afonso, Professora no ISEG, resume no seu artigo “O User 
Generated Content na Travel Industry” (2016) a aplicação do modelo 
McKinsey relativo à consumer journey tendo em conta o papel do UGC 
ao longo de 5 etapas: consideração; avaliação; compra; experiência; 
e lealdade (Afonso, 2017). 

A primeira etapa é a consideração na qual o turista faz um pla-
neamento da viagem através de uma pesquisa online (ex.: motores 
de busca, travel research sites, apps e redes sociais). Cerca de 64% dos 
viajantes recorrem a travel research sites, como o Trip Advisor, para 
buscar inspiração e cerca de 49% afirma que este tipo de sites são a 
fonte mais credível de informação quando se planeia uma viagem. 

A segunda etapa é a avaliação dos turistas que maioritariamen-
te é influenciada pelas reviews de outros internautas. A EyeforTravel 
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realizou um estudo que indica que 88% dos viajantes consulta o UGC 
antes de marcar a viagem. Dados da PhoCusWright demonstram que 
os consumidores confiam 12 vezes mais nos reviews dos consumidores 
do que na propaganda das empresas; e que 53% dos turistas não reser-
vam um hotel que não tenha reviews no TripAdvisor. 

A terceira etapa é o momento da decisão da compra, onde a 
EyeforTravel demonstra que as reviews e o UCG influenciam significa-
tivamente a decisão dos turistas, 50% e 84%, respetivamente. 

A quarta etapa é a partilha da experiência, onde 86% dos consumi-
dores afirma partilhar as suas experiências ao longo da viagem e no 
destino através de redes sociais. 

Por fim, a lealdade, onde a experiência com a marca pode con-
tribuir para a fidelização do cliente e desta forma beneficiar conco-
mitantemente a marca através da oferta de serviços e/ou produtos 
complementares que adicionam valor às viagens. 

1.2. Redes Sociais

O homem é, por natureza, um ser social (Aristóteles)

O Facebook é a rede social mais popular. Um estudo feito por Raacke e 
Bonds-Raacke (2008) concluiu que, um dos maiores motivos para os 
estudantes universitários (o maior público-alvo da rede) utilizarem o 
Facebook, é manterem contacto com os amigos atuais. Ao analisar o fun-
cionamento desta plataforma nota-se que o usuário procura partilhar in-
formações que acredita ser relevante para si e para o seu grupo de amigos.

Nesta Era digital, de elevada informação, o tempo para ler é me-
nor. A informação rápida leva a leitura igualmente rápidas onde as 
imagens emotivas e os textos curtos ganham protagonismo. O sucesso 
do Twitter, que permite apenas escrever mensagens até 140 caracte-
res; e o Instagram, que apenas permite a partilha de fotografias atra-
vés do telemóvel, são apenas dois exemplos de duas plataformas de 
sucesso que exploram a informação rápida e descartável.

Mas o sucesso das redes sociais não está somente na fácil publica-
ção de informação na rede. A rápida e fácil procura de feedback posi-
tivo sobre aquilo que se publica ajudam a explicar também o sucesso 
destas plataformas. 

Sensível a esta questão, o Facebook introduziu em 2009 o botão Like. 
Através dele as pessoas passaram a ter possibilidade de dar um feedback 
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simples e rápido às publicações dos amigos, mostrar afinidade com o mes-
mo assunto ou simplesmente anunciar que a publicação foi visualizada. 

2. Instagram

O Instagram foi criado em outubro de 2010, o foco principal da apli-
cação é a partilha de fotos pelos usuários. Os criadores Kevin Systrom 
e Mike Krieger criaram a primeira versão e disponibilizaram-na gra-
tuitamente apenas para o sistema iOS. Em dois meses a plataforma 
atingiu um milhão de usuários registados e ao final de um ano já 
contava com 10 milhões de utilizadores. Em 2012, o Facebook comprou 
o Instagram e, no mesmo ano, lançou a versão para Android. Em 2017, 
o número de utilizadores atingiu os 700 milhões.

Ao longo dos anos a aplicação foi-se desenvolvendo de forma a ex-
pandir a sua rede. Atualmente, o Instagram possui inúmeros recursos 
para os utilizadores, mas o seu foco principal continua centrado na 
fotografia. Para utilização da plataforma o internauta deve criar um 
perfil e assim poder publicar fotos e vídeos, aplicar filtros e editar as 
imagens, além de também interagir com outras pessoas por meio de 
comentários, gostos ou mensagens.

A aplicação permite ainda adicionar legendas às publicações, lo-
calização e hashtags que criam hiperlinks para conteúdos que têm 
os mesmos temas em comum. As hashtags podem ser consultadas 
numa página separada dentro da aplicação, sendo encontradas todas 
as publicações que utilizem o mesmo título. 

As hashtags foram popularizadas com o Twitter. Com o Instagram, 
esta forma de partilhar conteúdo tornou-se ainda mais comum. A for-
te componente visual do Instagram, juntamente com a facilidade que 
as hashtags trouxeram para a partilha de um mesmo assunto, cria-
ram rapidamente novas formas de comunicar e de partilha do quoti-
diano, nomeadamente, as refeições. O fenómeno das publicações de 
comida difundiu-se amplamente nas redes sociais e popularizaram 
um dos termos mais utilizados pelos críticos de comida, o #foodPorn.

2.1. #foodPorn

#foodPorn é um termo que se acredita que tenha sido utilizado pela 
primeira vez em 1984, no livro Female Desire de Rosalind Coward:
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Cooking food and presenting it beautifully is an act of servitude. 
It is a way of expressing affection through a gift... That we should 
aspire to produce perfectly finished and presented food is a sym-
bol of a willing and enjoyable participation in servicing others. 
Food pornography exactly sustains these meanings relating to the 
preparation of food. The kinds of picture used always repress the 
process of production of a meal. They are always beautifully lit, 
often touched up. (Coward, 1984, p. 103)

Este fenómeno começou a ser popularizado por críticos de comida 
que publicavam as suas críticas em jornais e revistas. Eles utilizavam 
o termo para descrever não só o alimento, mas sim toda a experiência 
que envolve o momento da refeição. Com o surgimento dos blogs, pro-
gramas e reality shows de culinária, o termo foi ainda mais dissemi-
nado, aumentando o interesse das pessoas por este tipo de conteúdos. 
Estes programas televisivos e blogs utilizavam a comida não só como 
meio de alimentação, mas evidenciavam cada vez mais a estética e 
apresentação do conteúdo servido, expandindo ainda mais o conceito 
do #foodPorn.

Nesta Era Digital, onde a imagem tem um forte protagonismo, o con-
ceito FoodPorn — com ajuda da respetiva Hashtag — desenvolveu-se. 
Para tal, contribui também a crescente tendência de partilha de fotogra-
fias sobre esta temática nas redes sociais, nomeadamente no Instagram. 

O rápido desenvolvimento tecnológico dos smartphones e das suas 
câmaras fotográficas, ajudaram à produção e partilha de imagens. O 
sucesso do #foodPorn também está relacionado com o aumento das 
publicações a respeito do lifestyle. Publicar o que se está a comer, onde 
e com quem, faz com que os outros usuários possam analisar o modo 
de vida de quem partilha. E quanto mais a experiência partilhada é do 
interesse da rede, mais reconhecida e divulgada consegue ser. 

Nós adoramos o tangível, a confirmação, o palpável, o real, o visí-
vel, o concreto, o conhecido, o visto, o nítido, o visual, o social, o ar-
rumado, o que é pleno de emoção, o saliente, o estereotipado, o que 
comove, o teatral, o romanceado, o cosmético, o oficial, a verbor-
reia que soa a cultura (a treta), o solene economista gaussiano, a 
porcaria matematizada, a pompa, a Académie Française, a Havard 
Business School, o Prémio Nobel, fatos escuros com camisas bran-
cas e gravatas Ferragamo, o discurso eloquente e o resplandecente. 
Acima de tudo valorizamos o que é narrado. 
(Taleb, 2007, pp.186-187)
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Atualmente, as marcas investem cada vez mais no conceito #foo-
dPorn. Segundo um estudo da Millward Brown Digital, da Firefly e do 
Google, a geração Millennials* foi responsável pelo crescimento anual 
de 280% dos canais de culinária, sendo 75% das visualizações feitas 
em dispositivos móveis (Think with Google, 2017). 

O Buzzfeed, empresa de medias digitais, lançou um canal de culi-
nária, o Tasty, que em apenas um mês alcançou dois bilhões de vi-
sualizações, de acordo com o site Tubular Labs (Cappellato, 2016). Um 
estudo publicado pelo Journal of Marketing of Consumer mostra que as 
fotos aumentam o prazer de saborear os alimentos, tornando-os mais 
apetitosos durante a experiência cognitiva (Sju.edu., 2016). Também os 
restaurantes e estabelecimentos alimentares investem cada vez mais 
no #foodPorn, procurando, através deste comportamento dos usuários 
nas redes sociais, obter mais sucesso.

A expressão popular “comer com os olhos”, nunca fez tanto sen-
tido, uma vez que o FoodPorn se tornou mais que um fenómeno de 
publicações digitais. Ele também pode ser visto como uma nova forma 
de analisar hábitos sociais bem como a gastronomia. No contexto da 
comunicação, o ideal será utilizar, quando oportuno, os meios digitais 
de comunicação e o marketing aliados a este conceito angariando me-
lhores resultados para as empresas.

3. Millennials

O digital tem vindo a transformar a economia e os modelos de negó-
cio. Exemplo disso, são os casos de marcas como a Uber ou a Airbnb, 
que se centram no digital e que aportam, nas áreas dos serviços de 
táxis e na hotelaria, novas formas de comunicação, interação e de 
negócio. 

Os Millennials já não se preocupam em trabalhar para adqui-
rir bens de longa duração, estão mais interessados na experiência. 
Apenas 30% desta geração quer comprar uma casa própria, de acordo 
com a revista Visão (2016). A Internet e os smartphones são tecnologias 
comuns aos Millennials e são utilizados para a maior parte das tare-
fas diárias, principalmente quando se fala em comprar. 

O digital acabou com a Blockbuster (rede de clubes de vídeo) e a 
Kodak deixou de ser relevante… Isso foi uma hecatombe. Já a eco-
nomia da partilha é disruptiva, sim, mas o Airbnb não vai fazer 
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com que os hotéis desapareçam nem a Uber vai acabar com os 
táxis. Estão é a obrigá-los a mudar. Os setores mais tradicionais da 
economia têm de se adaptar[...]O seu consumo é mais racional, fa-
zem contas, falam com os amigos, comparam os preços, estão em 
pesquisa constante de informação. E querem menos compromisso 
e menor fidelização, o contrário daquilo em que o marketing tem 
vindo a apostar. (Rui Ventura, Presidente da Associação Portuguesa 
dos Profissionais de Marketing) 

O consumo desta geração não diminuiu, apenas mudou de objetivo. 
Sendo influenciados e até mesmo moldados pelo digital, além de se-
rem pessoas com mais preocupações ecológicas, que vivenciam mais o 
presente e com menor tendência para elevadas angariações materiais. 

Foram também os Millennials que impulsionaram a hashtag 
#foodPorn. Um estudo da YPulse (2017) mostra que 63% das pessoas 
dos 13 aos 32 anos publicaram uma foto de alimentos ou bebidas nos 
medias sociais e 57% postaram a respeito do que estão a comer. Os 
Millennials, caracterizam-se como uma geração plenamente familia-
rizada com a Internet e que começou a utilizá-la também na decisão 
de compra. Neste sentido, foram surgindo os próprios sites e aplica-
ções de opiniões pessoais a respeito de um serviço ou produto. O es-
tudo realizado pela revista Visão mostra que 55% dos Millennials são 
influenciados no poder de decisão de compra por comentários online 
feitos por outros consumidores. Uma pesquisa da Deloitte (2017), con-
cluiu que 72% dos Millennials foram influenciados por recomenda-
ções de internautas em redes sociais.

Fig.10 InfoMillennials1 
(Fonte: Site revista VISÃO)

Fig.11 InfoMillennials2 
(Fonte: Site revista VISÃO)
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Estes dados e o aumento das opiniões em sites como TripAdvisor, 
Booking, Yelp, Facebook, possibilitaram que o modo mais antigo de 
comunicação o “boca-a-boca” voltasse a ser um dos fatores mais im-
portantes na decisão de compra desta geração. 

Alguns setores como o turismo e a restauração são os mais visa-
dos. Um estudo da Harvard Business School, de Michael Luca10, mostrou 
que nas cidades onde os consumidores utilizam com maior frequên-
cia sites de opiniões houve um declínio nas vendas de grandes cadeias 
de restaurantes, enquanto os estabelecimentos de restauração locais 
apresentaram crescimento. 

4. Zomato

O Zomato é uma rede social para partilha de fotos e críticas exclusiva-
mente de restaurantes. 

A ideia da criação do Zomato surgiu na Índia onde é hábito pedir 
comida no trabalho. Em 2008, dois colegas de escritório em Deli, ob-
servaram que o facto de terem que se deslocar pessoalmente ao res-
taurante para escolher uma refeição, exigia um enorme dispêndio de 
energia e tempo. Então decidiram digitalizar as ementas e as disponi-
bilizaram no site da empresa apenas para os restantes colaboradores. 
O escritório inteiro aderiu e ao final de um mês alguns restaurantes já 
os procuravam para também estarem presentes nessa lista. 

Os dois jovens viram então uma oportunidade de criação de um 
negócio. E assim nasceu a Zomato, que começou por ser apenas uma 
plataforma de partilha de menus dos restaurantes e informações 
acerca das entregas.

Em 2014, a aplicação foi lançada em Portugal, tornando-se também 
a sede europeia da marca. A aplicação passou a desenvolver-se no sen-
tido de se transformar na rede social dos “foodies” (utilizadores da apli-
cação). Foi criado um feed, onde as pessoas podiam partilhar fotografias 
da sua refeição, o local e posteriormente fazer uma avaliação do espaço. 

Cada foodie poderia seguir outros utilizadores e acompanhar suas 
publicações. Os restaurantes também podiam criar páginas e ter se-
guidores. Todas estas mudanças ajudaram à popularidade da Zomato, 
que passou de 300 mil visualizações por dia, para cerca de um milhão. 

Além de ser rede social para críticos de comida, o site destaca de-
terminados restaurantes em coleções, como por exemplo “As melho-
res esplanadas do Porto”. 
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Entretanto, em Portugal não havia uma cultura de pedir comida 
para o local de trabalho, como acontece, por exemplo, em determi-
nadas regiões da Índia ou dos Estados Unidos. Porém, como afirma o 
diretor da aplicação em Portugal, Miguel Ribeiro: “Portugal é um país 
bastante app savvy: tudo o que sejam novas tecnologias, plataformas, 
aplicações, nós queremos conhecer, testamos e usamos com alguma 
frequência. Uma aplicação deste tipo veio em bom momento: depois 
da crise, as pessoas estão a querer sair cada vez mais, e quando saem 
querem ter uma experiência como deve ser.” (Moura, 2016)

Para os fiéis utilizadores, as opiniões que partilham na aplicação 
são muito mais que o degustar da refeição, é a experiência que envolve 
todo o momento, desde a decoração do espaço, atendimento e até o 
estilo de música que utilizam. É, portanto, um conceito muito seme-
lhante ao termo FoodPorn.

O facto de vivermos na sociedade do espetáculo: quando vamos 
a um concerto, não queremos só ouvir a música, queremos ver o 
espetáculo. Quando comes um prato, não são só os ingredientes, é 
o restaurante, a maneira como és recebido, o tipo de pessoas que 
estão à tua volta — estar num restaurante a comer uma coisa de-
liciosa e ter alguém a dizer asneiras atrás é a pior coisa que pode 
acontecer. (Pedro Mota, in Zomato, 2017)

4.1. Comunicação

Ao entrar no mercado Português, a Zomato teve de se moldar a uma 
nova cultura que não possuía hábitos de delivery para o trabalho. 
Como afirma Miguel Ribeiro: “Portugal é um país onde tudo que é im-
portante se passa à mesa”. 

A aplicação adotou novas funções para atrair mais usuários, mas 
também procurou interagir com este público utilizando diversos canais.

Um destes canais foram os bloggers. Antes da Zomato, já existiam 
inúmeros blogs relacionados com gastronomia. Os temas abrangiam 
desde críticas aos restaurantes até à culinária. 

A marca decidiu então convidar estes críticos para trabalhar com 
a Zomato. O nome da plataforma passou a circular nos blogs destes 
influenciadores, chegando mais rápido aos outros possíveis usuários. 
Alguns blogues migraram os seus reviews para a aplicação, como foi o 
caso de Mafalda Beirão, do blogue Um Malmequer. 
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A estratégia inicial da Zomato foi o contato direto com os influen-
ciadores digitais para angariação de mais utilizadores. Começaram 
então a organizar encontros entre a equipa da plataforma, utilizado-
res, chefs de cozinha e donos de restaurantes, sempre num espaço 
de restauração escolhido por eles. Estes encontros são chamados de 
meet ups. 

Posteriormente, a Zomato passou também a distribuir convites 
aos utilizadores mais assíduos da plataforma. Com este convite o uti-
lizador tinha direito a um jantar gratuito para duas pessoas, num res-
taurante selecionado pela plataforma. 

Segundo Miguel Ribeiro, é importante que os restaurantes respon-
dam às críticas, porque, mesmo que a opinião não seja favorável ao 
espaço, os outros utilizadores ao lerem a avaliação terão disponível 
também o feedback do local. Isto pode ser uma maneira do restauran-
te constatar o que deve melhorar no seu estabelecimento.

A Zomato também oferece serviço de consultoria aos restaurantes. 
No site e na aplicação, na área reservada a donos e gerentes, pode-se 
consultar os resultados mensais da página do estabelecimento, as-
sim como a gravação das chamadas telefónicas feitas a partir da apli-
cação. O site também possibilita ao restaurante realizar publicidade 
paga, de forma a se destacar da concorrência. 

O primeiro restaurante a participar da Zomato foi o Volver by 
Chakall, no Lumiar. Alexandra Gameiro, gerente deste restaurante, 
relata que a aplicação ajudou a divulgar o espaço (sobretudo o público 
mais jovem), dado que este se encontra num local reservado e pouco 
evidente para quem circulam na rua. Gameiro, salienta ainda:

É uma maneira de estar a par do que se passa no mercado e de afi-
nar pormenores. Não consigo apontar uma alteração profunda que 
tenha feito por causa das opiniões dos utilizadores, mas há detalhes, 
chamadas de atenção pontuais que para mim são importantes. Por 
exemplo, se mais que uma pessoa refere que há pouca iluminação, 
se calhar tenho de repensar isso.

A Zomato utiliza também outras redes sociais para autopromoção. 
No Facebook procura comunicar com uma linguagem mais informal. 
Trabalha muito com os timings dos acontecimentos criando publica-
ções alusivas a diversos tipos de eventos, como por exemplo o Euro2016.

No Instagram as publicações seguem o conceito do #foodPorn. 
Utilizam fotografias bem enquadradas e extremamente trabalhadas 
graficamente onde o foco principal é sempre o alimento.



  45DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

A plataforma também realiza o Zomato Summit, um evento onde 
diversos profissionais da área da comunicação, assim como donos de 
restaurantes, gerentes e utilizadores da aplicação são convidados a 
debaterem diversos temas que envolvem o futuro do marketing, do 
digital e das tecnologias na área da restauração. 

5. Conclusões

O FoodPorn e o aumento da partilha de fotografias de comida, cria-
ram o ambiente ideal para a Zomato, que explorou esta nova ten-
dência numa aplicação. A plataforma registou um rápido e expo-
nencial crescimento, tornando-se uma das principais referências 
mundiais tanto para as marcas como para os consumidores, na área 
da restauração.

Num mundo cada vez mais digital, a partilha de opiniões online 
a respeito de um produto ou serviço vulgarizou-se, bem como o hábi-
to dos consumidores de consultar previamente comentários antes da 
sua tomada de decisão. 

Estes novos meios digitais amplificaram o poder de alcance deste 
tipo de comunicação. Deste modo as marcas têm ao seu alcance a 
possibilidade de se adaptarem a estes novos meios digitais para con-
seguirem interagir de uma forma mais eficaz e próxima dos clientes. 

O novo modo de vida desta geração Millennials facilitou que plata-
formas como a Zomato adquirissem uma maior influência na decisão 

Fig.12 Portugal/Polónia 
(Fonte: Facebook Zomato)

Fig.13 Portugal/Polónia2 
(Fonte: Facebook Zomato)
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implementation of multimedia 
technologies in electronic education 
of graphic engineers and designers
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Abstract
Graphic engineering and design is an interdisciplinary field which 
encompasses many interconnected disciplines. As a growing and 
fast-changing industry field, it demands a flexible education in both for-
mal and lifelong education. The evolution that has happened in graphic 
technology in the past three decades reflects the complexity of education 
in this field. The necessity for changes in education approach is proven 
just by looking at the transition from analogue to digital printing, with 
almost yearly advancements. The pace of technological development 
cannot be efficiently followed if only conventional educational tools are 
used. Fortunately, technological advancing in e- communication offers 
the possibility for integration of a wide variety of multimedia formats 
that supplement conventional teaching methods. With the recent de-
velopment of mobile technologies and internet accessibility, it becomes 
possible to enrich education experience by integrating new multimedia 
technologies into the education process. Alongside sound, video, interac-
tivity, virtual and augmented reality technologies are finding their place 
in educational materials. This paper aims to present possibilities for in-
tegration of multimedia content, interactivity and augmented reality 
technology in higher and lifelong education of graphic engineers and de-
signers that can lead to better comprehension of the topic and enhanced 
interest in technological advancements. The concepts presented in this 
paper can be easily implemented in other engineering fields as well.

1. Introduction  

Importance of face to face education cannot be underestimated but tech-
nological development during past few decades offers new and exciting 
possibilities to complement and further improve the education process 
(Rosenberg, 2001). Traditional education, predominantly based on stand-
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ard teaching methodologies and knowledge transfer (printed materials, 
classroom teaching), cannot fulfil its tasks in the graphic engineering 
and design education. The observed problem in this field is a broad va-
riety of costly equipment needed to achieve the complete and thorough 
education. The economic situation limits the possibilities for acquiring 
those production systems and measuring equipment. This obstacle can 
be overcome through virtual simulations of the equipment where sim-
ulator production costs are a fraction of a price of real systems. In this 
way, the quality and efficiency of education and training are enhanced, 
and a fluid transition from education process to real production systems 
in enterprises is ensured resulting in better employment possibilities. 
The online platform that includes theoretical knowledge base enriched 
with multimedia and interactive materials provides a supplement to 
traditional teaching methods forming modern blended learning en-
vironment. Limitations of student numbers, instructors and available 
facilities can be eliminated in this way. The implementation of virtu-
al teaching tools and its integration into daily teaching practice seems 
inevitable. Fortunately, technological advancing in e- communication 
offers the possibility for integration of a wide variety of multimedia for-
mats that supplement conventional teaching methods. With the recent 
development of mobile technologies and internet accessibility, it be-
comes possible to enrich education experience by integrating new mul-
timedia technologies into the education process. Alongside sound, vid-
eo, interactivity, virtual and augmented reality technologies are finding 
their place in educational materials. This paper aims to present possibil-
ities for integration of multimedia content, interactivity and augmented 
reality technology in higher and lifelong education of graphic engineers 
and designers that can lead to better comprehension of the topic and 
enhanced interest in technological advancements. The recent develop-
ment of virtual and augmented reality, web, communication and mobile 
technologies made possible to enrich education experience and to stay up 
to pace with dynamic changes with employment of these cost-effective 
technologies. Some studies show that online and classroom learning are 
essentially equally effective, so cost-effectiveness is leverage for online 
modality (Sitzmann, 2006). The 3D virtual environment reproduction of 
graphic production systems (printing presses, folding and cutting ma-
chines etc.) offers possibilities to gain an overview of production system 
functions and, also, to disassemble systems in order analyse their com-
ponents. This provides students with lifelike experiences, mimics the 
real-life usage scenarios, ensuring deeper immersion in the learning 
process. Besides higher education, vocational training as a lifelong pro-
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cess benefits from new learning technologies available anywhere and 
anytime that do not interfere with the job. The desire to make education 
less dependent on time and location is mainly related to the increasing 
number of people who combine study and work in order to stay well pre-
pared for changes in job requirements, to improve career perspectives, 
and achieve personal growth (Wim, 2004). 

2. Information technologies suitable  
for implementation in the educational process  

Several different approaches with the utilisation of various technologies 
can be taken in order to enhance educational process and bring it up to 
date. The basic approach, with lowest cost and engagement, would en-
tail dissemination of the learning materials through electronic media in 
contrast to the classical printed material. Online learning platform today 
usually implies LMS (Learning Management Systems) which offer pos-
sibilities of online discussions, uploading learning materials, videos and 
audio presentations, learning activities, assessment of student work etc. 
Synchronous and asynchronous interactions between faculty and stu-
dents and students and students are possible. There are numerous LMS 
companies such as Moodle, Desire2Learn, Blackboard, etc. offering fea-
tures like analytics, assignment submission, discussion forum, online 
quiz, grading, instant messages, news and announcement, connections 
to social media. Latest technological advancements in mobile device 
technology offer possibility for pleasant use of augmented reality. Virtual 
reality utilisation is still is in a development stage, but it is expected to 
take hold in future years. Department for graphical engineering and de-
sign has so far developed a significant number of simulations available 
to students in the virtual laboratory. Development of mobile applications 
based on augmented reality technology and integration with the availa-
ble printed material is also in focus of department’s interest.

2.1. Multimedia interactive presentation 

As mentioned before, in addition to making learning material accessible 
in electronic form, it is recommended to enhance that material with mul-
timedia content. Besides text, images, animated gifs and videos, knowl-
edge base can be enriched with interactive presentations. Presentations 
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based on a virtual 3D visualisation of equipment allow examination of 
all system elements with the insight into the knowledge base contain-
ing information about the theoretical and practical functioning of each 
item. An example of such dynamic interactive presentation, dealing 
with the process of digital printing using RISO EZ570, is shown in Figure1. 
Information about operation carried out by the device and its basic parts 
are presented in series of models and animations (Novaković, 2016).

This approach to the learning material presentation facilitates the 
acquisition of knowledge about the system and its parts. Although dy-
namic and interactive, animations in the presentation are linear and 
do not offer lifelike experience. In order to make a further step in stu-
dent training, simulation of functionality is necessary.

2.2. Equipment simulation 

Functional simulations of graphic equipment as mentioned is a natu-
ral progression of the electronic education process since they offer full 
functionality reproduction in a virtual environment. They can complete-
ly simulate the equipment operation, reproducing a wide variety of con-
ditions and problems that can be used for training, skills assessment, 
performance enhancement and process analysis. Simulators can also be 
used to familiarise users with the printing process, improve teamwork 
and increase process efficiency. This is a significant step in the expan-
sion of electronic education, but it comes with significant costs. Time 
and expertise needed to produce functional simulations exceed those 
required for simple interactive presentation. Expertise in system func-
tionality and programming skills are needed for simulator production. 
Figure 2 shows one such functional simulation of the paper cutting sys-
tem. This project-based learning tool that simulates machine operations 
and JDF programming can prepare the trainee for operating real ma-
chines by mimicking user interface of graphic equipment (Vladić, 2011).

Fig.14 Interactive 
presentation of RISO EZ570



  51DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

While Figure 2 shows a simulation of machine software and its 
functionality, the next example demonstrates physical manipulation 
of the device to prepare the student for device operation. Simulation-
based training tool for operating HP-200 colorimeter is shown in 
Figure 3. This application offers the functional simulation of the in-
strument with preprogrammed tasks for the trainee and appropriate 
corrections in case of a mistake. 

Simulation program essentially allows the user to conduct phys-
ical manipulation of the device in order to position device correctly, 
and then to access the device menu in order to finish the operation. 
Training without actually occupying device, leaving it free for other use 
is added benefit as these colorimetric devices are usually expensive and 
not available to the students without supervision (Vladić, 2016). 

Fig.15 Simulation 
of Perfecta paper 
cutting machine

Fig.16 Simulation 
of Perfecta paper 
cutting machine
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2.3. Augmented reality application

Although it is an old concept, augmented reality technology achieved 
its full potential in the past few years through advancements of the 
hardware performance in mobile devices. Today, numerous mobile 
applications are exploiting this technology.  Augmented reality over-
lays computer-generated virtual elements onto the real-world images 
by capturing the real world images, while simultaneously process-
ing the virtual content and combining them into augmented reality 
displayed on the device’s screen. This can be used for enhancing the 
informative value of the real world content. Books can be supplement-
ed by this technology, where the overlay content is context-sensitive, 
which means that information displayed is triggered by the specific 
figure in the book in real time. CADEDU application developed by the 
Department for graphical engineering and design uses Marker track-
ing technique, where the corresponding image descriptors are provid-
ed beforehand, stored in the database and used as triggers. 

CADEDU application intended for Android platform and can be  
downloaded at: www.grid.uns.ac.rs/symposium/download/cadedu.apk.  
When application is installed and run, interactive 3D model triggered 
by the image shown in figure 4 offers possibility to the user to ma-
nipulate the model and to get much better understanding of the ob-
ject shape (Wim, J., 2004) Application offers integration of augment-
ed reality into the cad modeling and engineering drawing training 
of designers and offers interactive 3D model augmentation and video 
augmentations, triggered by the figures 4 and 5. 

Fig.17 Interactive 3D 
model trigger
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3. Problems implementing multimedia based 
electronic education content

There are general problems in implementation like: problems with stu-
dent motivation, lack of social interaction, instructor availability, diffi-
culty to simulate some processes, usage learning curve, slow or unrelia-
ble internet (Vladić, 2016). Beside mentioned problems during the years of 
multimedia technology changes. Sometimes to the point that it the con-
tent cannot be used or repurposed so it could be integrated into new plat-
forms. Rise and fall of Macromedia now Adobe Flash and action script 
technology is one of the most difficult to overcome. Content produced us-
ing Flash technology proved very difficult to maintain, integrate and even 
play on new platforms. When time proofing electronic platform simple 
technology like GIF, video files etc. proven most resilient, but on the other 
hand offer the least possibilities. Even mobile applications in some cases 
need to be recompiled in order to be able to work on modern platforms. 
Having in mind that experts in specific fields that are responsible for con-
tent are often not experts in multimedia this poses a problem.

4. Conclusion

This paper presented few different approaches to the implementation of 
electronic educational technology in higher and lifelong education of graph-
ic engineers and designers. Integration of multimedia material, interac-
tivity and augmented reality technology in the educational material can 
surely improve comprehension of the learning material in comparison to 

Fig.18 Fig 5. Video 
augmentation trigger, 
placement and creation 
of the orthographic 
projections
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the static images accompanied by text. The basic approaches implemented 
in the development of e-learning platform at Department of graphic en-
gineering and design are explained followed by examples of applications 
utilising that technology. So far functional simulations showed the most 
potential and had justified additional costs required for their production. 
Augmented reality technology as the most recent technology offers excit-
ing possibilities, which will be exploited further and more creatively for 
integration with existing teaching materials. Problems with implement-
ing these technologies in electronic education are mainly related to time 
proofing the platform, which can be difficult or sometimes demands to 
rework the materials from the start. All the results shown are the effort of 
the small group of authors. Future research will be focused on the exploita-
tion of the other possibilities of the augmented reality technology and the 
introduction of virtual reality technology in the educational process.
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typelab: tipografia à mão

Patrícia Reina1; Pedro Petiz2; Tiago Dinis3

Abstract
Typography is a key element to communication, both for its oral and 
visual representativeness – considering that the type is not only a 
minimal unit of the written record (word) but it is too a way of ex-
pression in its formal aspect. Its plastic expressivity announces and 
reinforces perceptions, thoughts and ideas that the words themselves 
present in a certain context.

From that reality, we acknowledged a demand for typographic 
characters that would be built and used in such a natural way as the 
language that we use on a daily basis. A way of building types that 
wouldn’t require the usage of calligraphic nudges or drawing notions. 
A way to share such typographic experiences and obtain, in practice, 
types that are actually usable.

That’s what was planned with the TypeLab project: the conception of 
a portable laboratory as a kit, in which any person who identifies them-
selves with the multifunctionality of the typographic language could ex-
plore and invent, using everyday materials, its own typographic font. 

Besides increase acessibility in the use of typography as a way of ex-
pression easier, TypeLab intends to offer the sharing of fonts and ideas 
among its users using the same software that allows the conversion of 
the manual compositions into vectorials characters. A way of integrat-
ing practice and learning of new kinds of knowledge in typography.

The purpose of the project is to bring spontaneity to type design 
and to written expression still not devaluating fonts digitization and 
virtualization of the composing and processing system of texts during 
the present age.

Resumo
A tipografia é um elemento essencial de comunicação, tanto pela sua 
representatividade verbal quanto visual – dado que a letra não só é a 
unidade mínima constituinte do registo escrito (palavra), mas tam-
bém um meio de expressão no seu aspeto formal. A sua expressivida-
de plástica anuncia e reforça perceções, pensamentos e ideias, que as 
palavras por si apresentam num dado contexto.
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A partir dessa realidade, compreendeu-se uma demanda por ca-
racteres tipográficos que fossem construídos e usados de forma tão 
natural quanto a própria linguagem que utilizamos no quotidiano. 
Um modo de construir tipos que não tivesse como exigência a des-
treza do uso de aparos caligráficos ou noções de desenho. Um modo 
de partilhar tais experiências tipográficas e de obter, na prática, tipos 
realmente utilizáveis.

Foi o que se planeou através do projeto TypeLab: a conceção de um 
laboratório portátil em proposta de kit, no qual qualquer pessoa que 
se identifique com a polivalência da linguagem tipográfica possa ex-
plorar e inventar, com o uso de materiais mundanos, a sua própria 
fonte tipográfica. 

Além de aumentar a acessibilidade no uso da tipografia como re-
curso de expressão, o TypeLab propõe a partilha de fontes e de ideias 
entre seus usuários através do mesmo software que possibilita a con-
versão das composições manuais em caracteres vetoriais. Um modo 
de integrar a prática e a aprendizagem de novos conhecimentos no 
âmbito da tipografia.

O intento do projeto é trazer espontaneidade na conceção das le-
tras e na expressão escrita sem, contudo, desvalorizar a digitalização 
de fontes e a virtualização do sistema de composição e processamento 
de textos na atualidade.

1. Introdução

O projeto TypeLab iniciou-se como um projeto para a discipli-
na de mestrado Explorações Digitais Interativas e Tipografia, sob 
a orientação dos professores Mónica Mendes e Pedro Ângelo, na 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Foi proposta a 
criação e o desenvolvimento de um objeto que relacionasse a tipo-
grafia com tecnologias multimédias, no qual o utilizador pudesse 
usufruir de novos conhecimentos e experiências proporcionados 
pela sua utilização. 

A abordagem conceptual foi baseada em três ideias, provenientes 
de referências iniciais. Da aplicação XO Card (“XO Card,” 2017), retirou-
-se a ideia de construir um objeto que integrasse o físico e o virtual. Já 
o projeto “Hansel & Gretel: a shadow theatre book”, de Joe Freedman 
(North, 2013), fez refletir sobre trabalhos que, apesar da conceção ma-
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nual, necessitam de um trabalho tecnológico para se considerarem. 
Por fim, o alfabeto de Epps And Evans (Spencer, 1969, p.62), que trouxe 
à memória a versatilidade da tipografia, na exploração das suas mais 
variadas possibilidades formais.

Em cada proposta, discutida e avaliada em sua potencialidade pelos 
integrantes do projeto, buscou-se algo que explorasse as vertentes cria-
tiva, educativa e comunicativa da tipografia. Tornou-se inegociável que 
o objeto criado fosse de fácil montagem e utilização, acessível economi-
camente e sem quaisquer exigências de cunho social – inclusive etária. 

Escolheu-se, então, como ponto de partida, o desenvolvimento de 
um kit que pudesse ser apresentado como uma ferramenta didática 
e lúdica. O kit traria consigo informações básicas a respeito da clas-
sificação tipográfica e, ao mesmo tempo, permitiria ao usuário expe-
rimentar as formas das letras, e até mesmo extrapolar os limites da 
classificação com a sua criação. 

No entanto, era preciso pensar uma forma de armazenar e com-
partilhar as experiências tipográficas obtidas através desse kit. A ideia 
do TypeLab precisaria estar atrelada a uma rede de utilizadores. A re-
ferência conceitual mais influente para a estruturação global de uti-
lização do kit acabou por ser o Desktop Spectrometry Kit (Public Lab, 
2015) e a sua plataforma complementar de coleta de dados digitais e 
partilha global, spectralworkbench.org.

Esse kit espectrométrico foi criado no âmbito de um projeto do 
Public Lab com o objetivo de democratizar as análises de água, na 
suspeita de traços de contaminação devido ao vazamento de petró-
leo da BP em 2010 (Public Lab, 2015). Desde o seu início, o Desktop 
Spectrometry Starter Kit (DSSK) já previa a contribuição de seus utili-
zadores para melhorias em design e aprimoramento da parte técnica. 
O próprio Public Lab também disponibiliza em seu site outras possibi-
lidades de construção de espectrómetro DIY (ToF, 2012).

O aspeto mais versátil deste projeto, contudo, está na base virtual 
do programa responsável pelas leituras espectrométricas. Por desk-
top ou dispositivos móveis, é possível aceder à plataforma Spectral 
Workbench de qualquer parte do mundo através da internet, sem ne-
cessidade de instalação do software. É um lugar tanto para coleta e 
análise de dados quanto para a sua partilha, a fim de integrar uma co-
munidade online que é também um ambiente de pesquisa e discussão  
(Public Lab, 2016).

A pretensão do TypeLab, contudo, é mais modesta, porém bastante 
análoga. Quanto à parte física do projeto, tem-se perseguido, assim 
como no caso do DSSK, a questão do uso materiais de fácil acesso e 
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baixo custo. Já quando à proposta da base virtual, desde seu início, o 
TypeLab só contempla os utilizadores do kit. Além disso, ainda perma-
nece incógnita a questão de a aplicação tornar-se web-based.

O projeto veio a desenvolver-se, numa primeira etapa, mais em sua 
base física do que na base virtual. Teve-se como principal guia para o 
processo de otimização do protótipo a questão da qualidade da vectori-
zação dos tipos construídos pelos utilizadores do TypeLab. Escolheu-se 
dividir o projeto em duas partes – hardware e software – para uma 
maior clareza e fidelidade quanto as etapas reais do processo.

2. Desenvolvimento do Protótipo Hardware

O TypeLab começou por ser um kit com menos potencialidade experi-
mental do que veio a adquirir. Numa espécie de geoplano, a construção 
da letra seria feita sobre uma base de grelha única, composta por pinos 
equidistantes, como um papel milimétrico. A montagem do tipo seria 
feita a partir de um conjunto de réguas flexíveis. Já aqui pensou-se no 
aspeto virtual, com o desenvolvimento de uma aplicação de telemóvel, 
responsável pela conversão da plataforma física para o meio digital.

No entanto, em consideração ao esboço de um software de conver-
são da imagem em vetor, algumas mudanças na base de construção 
física foram repensadas, de maneira a facilitar a captura e o armaze-
namento dessa informação, o que também veio ao encontro da cons-
trução de uma plataforma acessível e comunitária para os usuários. 

Ao invés de uma aplicação de telemóvel que o fotografasse, foi uti-
lizada uma câmara integrada ao kit, de forma que este fosse direta-
mente ligado ao computador via cabo USB, responsável pela fotografia 
do tipo. Esse sistema de captura de dados é similar ao do projeto DIY 
microscopy, no qual o uso de uma plataforma para a fixação da web-
cam promove a estabilidade do foco (Dusseiler, 2013). Também desse 
projeto retirou-se a ideia de fazer a contra luz para melhor delineação 
do objeto a ser fotografado. 

Uma outra referência de organização do objeto foi uma lightbox, 
feita num workshop promovido pelo Makers in Little Lisbon (MILL, 
2016), que consistia numa caixa de madeira contraplacada cortada a 
laser, com entrada para alimentação. Além de se tomar esse objeto 
como referência para o sistema de funcionamento do TypeLab, o sis-
tema de encaixe do protótipo que se projetou também foi inspirado 
nesse projeto (figura 1).
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As decisões que foram tomadas em relação à construção do pro-
tótipo desse ponto de desenvolvimento em diante tiveram por base 
os resultados obtidos nos três testes realizados: teste de distância de 
enquadramento e focagem, teste de opacidade da base de composição, 
e teste de composição e grelha. 

O jogo de contraluz, por exemplo, que a princípio seria feito por 
uma luz led externa (também integrada à caixa, tal como a câmara), e 
acenderia a partir do momento que o cabo USB fosse ligado. No entan-
to, o funcionamento dessa lâmpada led traria algumas dificuldades, 
tanto a nível de projeto quanto ao nível de utilização. Não foi possível 
encontrar uma solução satisfatória de suporte para a lâmpada, o que 
resultaria no facto do utilizador ficar a cargo de encontrar a melhor 
forma de iluminar sua composição. Havendo, assim, grandes chances 
de comprometer o resultado final da captura por essa variável.

Essa deficiência foi em grande parte solucionada pela subtração da 
lente principal da webcam o seu filtro de infravermelho, que possibili-
tou que a entrada de luz fosse mais abundante e o efeito de contraste 
fosse possível sem iluminação avulsa – basta estar num local com 
boa luminosidade (v. Figura 2). Contudo, de acordo com a opacidade, 
forma, ou mesmo cor, dos objetos usados na composição, tem-se uma 
interferência notável no resultado final.

Posteriormente as melhorias propostas após os primeiros testes 
efetuados, também foi feito um quarto teste, de captura de imagem e 
vectorização, na intenção de mimetizar a manipulação do kit por um 
usuário real.

2.1. Funcionamento do Kit em simulação de usuário 

Foi simulada a construção de tipos por um usuário com o objetivo de 
medir a eficiência da captura da imagem obtida através da câmara in-
tegrada na sua conversão para forma vetorial. Esse teste foi feito a par-

Fig.19 Da esquerda  
para a direita: caixa de luz 
em contraplacado para 
Lithophane feita  
no Workshop Lightboxes  
+ Lithophanes (MILL,  
2016); esboço inicial  
do corpo do TypeLab;  
e protótipo construído.
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tir da utilização de três imagens tiradas através do TypeLab, sendo utili-
zados objetos de diferentes níveis de opacidade, como mostra a Figura 2.  

Com o intuito de já estender a simulação para o aplicativo, procedeu-se 
aos ajustes previstos como automáticos no aplicativo antes da vectoriza-
ção da imagem: rotação da imagem (90º anti-horário), a correção de lente 
(remoção da distorção, sucção a 45º) e aumento de contraste (Figura 3). 

Ainda a simular a parte automatizada pelo aplicativo, procedeu-se 
a vectorização das capturas (Figura 4). Essa seria a aparência que o 
utilizador veria em tempo real a composição do tipo. 

Fig.20 A captura da esquerda 
mostra composição para a 
letra “g” com objetos de cor 
escura e base plana.  
A do meio, mostra 
composição para a mesma 
letra com objeto levemente 
curvo. A captura da direita 
mostra composição para 
a letra “i” com objetos de 
cor clara ou luminosa. Os 
objetos de cor escura e/ou 
forma plana nitidamente 
fazem mais contraste o que, 
consequentemente, melhora 
a qualidade do vetor final.

Fig.21 Aparência das 
mesmas capturas da 
figura 2 após otimização 
da imagem para posterior 
vectorização. Todas 
as imagens foram 
alteradas segundo os 
mesmos parâmetros.

Fig.22 Aparência 
das capturas após 
a vectorização das 
capturas da figura 2. 
Todas as imagens foram 
alteradas segundo os 
mesmos parâmetros.
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Foi feita, então, uma simulação de idealização de uma tipografia 
a partir da manipulação dos vetores. Em direção a aplicabilidade real 
dos tipos feitos, idealizou-se uma tipografia a partir da manipula-
ção dos vetores para formar o que seria uma palavra, “gio” (Figura 5). 
Constatou-se que a manipulação nesse sentido é facilitada e versátil, 
dado que a captura da esquerda, intencionada a ser convertida em 
uma letra “g”, acabou por funcionar como “o”.

3. Desenvolvimento do Protótipo Software

O Software do TypeLab foi pensado com base na experiência de uti-
lização que se obteve a partir da construção da parte física do proje-
to. Num primeiro momento, julgou-se ser necessário que o aplicativo 
TypeLab funcionasse tanto em ambiente offline quanto online. A ideia 
era que o kit fosse usado em qualquer local, a serem consideradas a 
versatilidade e a acessibilidade como motes do projeto. 

No entanto, foi mais pertinente pensar, neste primeiro momento, 
a questão de um ponto de contacto online entre os usuários, através 
de uma espécie de comunidade no qual fosse possível partilhar as fon-
tes e descarregar fontes feitas por outros utilizadores. Também seria 
o local de divulgação do projeto e seu objetivo, e onde se teria acesso a 
todo acervo de criação pessoal, passível de descarregar o seu conteúdo 
quando e onde fosse oportuno. 

Fig.23 Na imagem da 
direita, as letras G, I e O, a 
formar uma pseudopalavra, 
como parte de uma fonte 
feita a partir do TypeLab. 
As fontes foram criadas 
com objetos encontrados 
numa mesa secretária: 
fita adesiva, óculos de 
leitura e marcador. 
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3.1. “User experience”

Logo no início, após as primeiras páginas introdutórias, aparecerá a op-
ção de fazer o login (Figura 6a). O menu exibirá as opções fixas e outras 
variáveis, de acordo com as últimas atividades sincronizadas (Figura 
6b). O usuário poderá escolher iniciar um novo trabalho (alfabeto), ou 
continuar no último trabalho seu em que trabalhou com um tipo de 
letra. Uma lista com os últimos trabalhos e um atalho para os dois últi-
mos (completos ou incompletos) também está previsto. Além disso, po-
de-se-á aceder através de um botão no menu à comunidade, bem como 
alterar configurações de conta e outras preferências de configuração.

Depois de passarem pelo menu, a verdadeira ação iniciar-se-á na 
janela com os diferentes caracteres (Figura 7a). É a partir dela que o 
usuário escolhe o caractere que deseja começar a desenhar. Como um 
pré-requisito de acessibilidade, também nessa janela seria possível 
escolher o alfabeto da fonte a ser construído, uma vez que esta ferra-
menta será disponibilizada para qualquer ponto do mundo.

Depois de escolher um caractere, o utilizador seria remetido para 
uma janela onde poderá pré visualizar, em tempo real, a captura da su-
perfície de composição, no intuito de ajudar na criação do tipo (Figura 7b). 
No sistema do TypeLab, além de ser o local “onde toda a magia acontece”, 
será o momento de deteção da a câmara da caixa de composição, ligada 
via USB no computador – e caso não a detete, um aviso está previsto. 

Fig.24 (a) interface de 
login do software. Na 
direita (b), opções de 
menu após o login.

Fig.25 (a) Escolha de 
caractere para atribuição 
da captura (b) A webcam 
terá sido reconhecida pelo 
software e as pessoas 
terão acesso à imagem 
enquanto trabalham; é 
uma pré visualização 
antes da captura final.
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Existirão, nessa janela, atalhos para ir para o caractere seguinte ou 
anterior; um botão com a opção de colocar a pré-visualização em ecrã 
inteiro (full screen), um menu lateral com as opções para mudar o 
caractere (para voltar à janela com os diversos tipos) e um botão para 
guardar o tipo em questão.

A nível de programação, a intenção é que nessa janela de pré-vi-
sualização a imagem reconhecida pela webcam esteja segundo os 
parâmetros que serão aplicados à imagem capturada, caso o usuário 
escolha guardar o seu tipo composto. Também, o que se quer é que, 
ao usar o botão “guardar”, toda a parte de ajuste de lente, contraste e 
conversão simulada pela pré-visualização seja aplicada automatica-
mente, por fim, dando origem ao vetor final.

4. Conclusão

Ao longo do percurso decorrido, as alterações foram significativas, no 
entanto, é possível compreender no trabalho a perseverança dos aspetos 
mais basilares da primeira ideia, ou seja, a criação do protótipo de um 
kit funcional que permitisse o desenvolvimento de tipos experimentais.

Na fase em que o projeto se encontra, as limitações foram impos-
tas pelo tempo disponível pelos elementos do grupo à sua conceção. 
É um objetivo comum, porém, dar continuidade ao projeto. Prevê-se 
melhorias substanciais no design do objeto, na sua construção e nos 
materiais, além de dar prosseguimento à programação do software. 

Foi considerado fazer o processo de contraste utilizando-se apenas 
da luz infravermelha. Nesse caso, deveríamos adicionar um conjunto 
de 4 luzes led infravermelhas ao redor da webcam, e colocar sobre o 
sensor um pequeno filtro de luz invisível, que poderia ser tirado de 
um floppy disk, por exemplo. Assim, ao invés da webcam capturar a 
luz visível, capturaria a luz invisível através do infravermelho, fazen-
do uma espécie de contraste “negativo” e possivelmente mais nítido 
(Amateur Photographer, 2013). 

Para a construção do website com a comunidade e da própria apli-
cação é preciso buscar apoio técnico e promover melhorias no que diz 
respeito à navegabilidade e à arquitetura. A parte da comunidade de 
partilha, por exemplo, ainda não foi desenvolvida. Também se consi-
derou uma opção na qual fosse possível a construção de um alfabeto 
por mais de um utilizador, com a finalidade de extrapolar a partilha 
para o lado prático das experiências, além da comunidade.
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O resultado simulado de um “logo” construído a partir da tipogra-
fia conseguida no TypeLab (v. Figura 5) foi gratificante e estimulante 
no que diz respeito a evolução do projeto. Entre as potencialidades do 
mesmo estão um kit comercializável (acessível e portátil), disponibi-
lização de instruções para protótipos análogos em open source e pos-
sibilidade de realização de workshops. Tudo isso ajudaria a cumprir a 
meta de divulgação e didática da tipografia em suas potencialidades 
comunicativas.
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proposta de um modelo de 
estudo de avaliação da leitura 
contínua no formato digital
Rita Albuquerque 1; Pedro Amado 2

Abstract
The Portuguese educational context has suffered significant changes 
throughout the last decades. These changes relate, essentially, to the 
teaching and learning strategies employed to improve the attention 
of students. Due to the introduction of new technologies into this con-
text, and to the constant technological development, printed school-
books have also undergone changes in many levels. One of the biggest 
changes was the emergence of a new reading format — eBooks —, 
which allow incorporating multimedia elements.
The purpose of this research is to identify and evaluate the different 
variables — such as the text body size, the typeface, margins or text 
breaks— that influence user reading and comprehension, thus, re-
ducing the ability to understand specific contents by the user. Either 
regarding its the comprehension, legibility or readability. This paper 
presents the methodology and research design of the quasi-experi-
mental method to employ throughout the research. 
In order to create and to test this methodology, we developed a cus-
tomizable open source software to run the eye tracking studies. The 
main advantages of this model is that it was developed with a low 
cost equipment, and that can be adapted and put into use in many 
different contexts with a reasonable degree of accuracy.
Besides validating the efficiency and accuracy of the software and 
hardware solution in this experiment methodology, the main find-
ings of the pilot study confirm the positive influence of the font size 
in the speed and efficiency of reading. Yet, despite the positive correla-
tion, in longer text samples, this correlation inverts. We also highlight 
identifying line break position as an influent variable, as it seems to 
compromise the fluidity of the eye saccade movement and compro-
mise reading speed and efficiency.

Resumo
A introdução das novas tecnologias no contexto educativo e o constante 
desenvolvimento tecnológico pressiona a mudança dos manuais im-
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pressos. Exemplo disto foi o aparecimento de um novo formato, com a 
possibilidade de incorporação de elementos multimédia – o ebook. 

Este artigo apresenta um modelo de estudo com o objetivo identi-
ficar e avaliar as diferentes variáveis— tais como o tamanho (corpo) e 
o tipo de letra, as margens, ou as quebras no conteúdo — que influen-
ciam leitura— o conforto e capacidade de compreensão do conteúdo 
pelo leitor. Seja na compreensão, legibilidade, ou leiturabilidade do 
conteúdo para o utilizador. Apresenta-se o modelo e os resultados pre-
liminares de um estudo piloto de uma avaliação quase-experimental 
com estudantes do Ensino Superior Público. 

Para a criação e operacionalização deste modelo de avaliação de-
senvolveu-se um software Open Source personalizável para correr es-
tudos de eyetracking. As principais vantagens deste modelo é utilizar 
equipamento de baixo custo, e de ser fácil e acessível de implementar 
em contextos variados, onde não é possível usar soluções profissionais. 

Para além de verificar a eficiência do software e do equipamento 
adotado nesta experiência, como principais resultados, confirma-se 
a influência positiva do corpo do texto na rapidez e eficiência de lei-
tura. Mas, apesar da correlação ser positiva, em textos mais longos, a 
correlação inverte-se. Destaca-se ainda a identificação das quebras de 
linha como uma variável que pode influenciar a fluidez das sacadas e 
comprometer a eficiência e rapidez de leitura. 

1. Introdução

Com o desenvolvimento tecnológico e com o aparecimento de novas 
tecnologias, tem-se verificado o surgimento de novas estratégias de 
ensino (Azevedo, 2012). Assim, a educação deverá corresponder às 
necessidades correntes dos alunos, aumentando, não só a sua mo-
tivação, como também as suas habilidades académicas. Deve-se dar 
a possibilidade aos alunos de interagirem com as novas tecnologias, 
pois essa experiência potencia um desenvolvimento mais aproximado 
com as exigências do meio onde estão inseridos, mas também de for-
ma a tirar partido de todas as vantagens destas tecnologias (Santos, 
2006). Não se pode afirmar que, com a chegada do ebook se perdeu o 
gosto pelo livro físico. Apenas o suporte do livro sofre alteração, não 
sendo o conteúdo afetado. O que se tem vindo a verificar é a utilização 
de ambos os formatos, sendo o formato digital um complemento do 
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livro físico. No ano letivo de 2008/2009, a sua evolução foi notória, 
sendo que, desde então, as editoras têm tentado adaptar-se a todas as 
mudanças tecnológicas, introduzido materiais educativos que fazem 
uso desta tecnologia — CD-ROMs, sites, filmes (Azevedo, 2012; Coutin-
ho & Pestana, 2015).

É necessário compreender se o uso de dispositivos digitais face ao 
tradicional livro impresso é uma mais valia no quotidiano do utiliza-
dor no processo de leitura, ou se por sua vez, o dificulta.

Este artigo apresenta o desenho uma metodologia de avaliação 
quase experimental de legibilidade1, suportada por um estudo eyetrack-
ing, utilizando diversos métodos e instrumentos para a observação, 
registo e análise dos dados. Pretende-se responder a questões como: (1) 
Compreender quais as principais variáveis que influenciam a leitura 
contínua, a nível da legibilidade e da leiturabilidade, nos dois form-
atos – tipo de letra, tamanho de letra e espaçamento entre  linhas; 
(2) Verificar se a compreensão de determinado conteúdo por parte do 
utilizador é afetada devido às variáveis em ambos os formatos; (3) 
Compreender se a leitura contínua em dispositivos digitais torna-se 
mais cansativa e lenta face à leitura em livro impresso;

Esta avaliação consiste numa sessão experimental única em que 
os participantes efetuam um teste de leitura em formato digital com 
recurso ao uso de um eye tracker. E tem como objetivo perceber a in-
fluência dos diferentes fatores visuais do formato do texto na com-
preensão e conforto do leitor em diferentes media, para que se adapte 
e melhore a experiencia como um todo.

A principal contribuição deste trabalho é não só o modelo de aval-
iação de legibilidade adaptável a diversos contextos, com também o 
desenvolvimento de um protótipo de software Open Source compatív-
el com Eye Trackers de baixo custo.

A longo prazo, pretende-se que este modelo possa ser utilizado 
noutros contextos de avaliação em diferentes cenários educativos. Ou 
ainda a outros contextos, tais como o design de websites, revistas ou 
jornais. Em contextos socioeconómicos menos favorecidos, onde de 
outra forma seria impossível realizar este tipo de avaliação.

Este artigo começa por apresentar um breve enquadramento sobre 
os processos físicos e psicológicos envolvidos na leitura em diferentes 
meios, apresentando vantagens e desvantagens de ambos. De seguida 

1  Definida como a clareza dos caracteres individuais (Tracy, 1986)
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apresenta-se a metodologia de desenvolvimento da abordagem exper-
imental—o software desenvolvido e o modelo de avaliação, bem como 
de recolha de dados. Por fim, conclui-se com a apresentação a análise 
preliminar dos dados recolhidos na experiência piloto que serviu para 
validar o modelo.

2. Enquadramento

2.1. O processo de leitura

Muitas vezes os jovens começam a ler um livro físico e facilmente 
ficam desmotivados e não terminam a leitura devido à grande quan-
tidade de texto existente (Azevedo, 2012), como também devido à lin-
guagem ser por vezes complicada. 

No que diz respeito ao processo de leitura, existem três particulari-
dades relativamente ao sistema visual (Smith, 2004): (1) o ser humano 
não vê tudo o que está a frente do seu olhar; (2) não vê as coisas im-
ediatamente; (3) não recebe as informações provenientes dos nossos 
olhos constantemente. 

O truque de ler eficientemente não é ler de forma indiscriminada, 
mas sim parte do texto. O cérebro deve fazer o maior uso do que já 
é conhecido pelo sujeito, analisando o mínimo de informação visual 
necessária para verificar ou modificar o que pode ser previsto.  Por 
isso, o tipo de letra desempenha um papel muito importante neste 
processo. Existem dois aspetos fundamentais de um tipo de letra que 
devem ser considerados para a sua eficácia durante a leitura — a leg-
ibilidade e a leiturabilidade2. Segundo Sofie Beier (2009), o conceito de 
legibilidade diz respeito à clareza das letras, sendo esta influenciada 
pela familiaridade em relação ao tipo de letra. Por sua vez, a leiturab-
ilidade diz respeito ao nível de tensão que o leitor experiencia quando 
o olho se movimenta ao longo do texto.

Zuzana Licko (citada por Rudy VanderLans, 1990) afirma que é a fa-
miliaridade do leitor com os diversos tipos de letra que é responsável 
pela sua legibilidade, sendo que os leitores lêem melhor aquilo a que 

2  Termo mais abrangente, que diz respeito ao conforto durante a leitura (Tracy, 1986)
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estão acostumados. Mark Thomas (n.d.)  afirma que a velocidade de 
leitura varia consoante os sujeitos e a sua profissão. Um adulto con-
segue ler 250 palavras por minuto, coincidindo com a informação de 
Smith (Smith, 2004), contudo, um aluno têm a capacidade de ler até 
300 palavras por minuto. Esta diferença deve-se ao facto de que um 
estudante é exposto a mais atividades de leitura no seu quotidiano 
quando comparado com um adulto.

Durante a leitura, o sujeito faz diversos movimentos oculares rápi-
dos, irregulares de um ponto focal para o outro — conhecidos como 
movimentos sacádicos —, e sempre que faz uma pausa nestes movi-
mentos, ocorre uma fixação.

Todavia, os leitores produzem outro tipo de movimento, semel-
hante com o movimento sacádico, designado de regressão. Uma re-
gressão é exatamente o mesmo que um movimento sacádico, contu-
do, na direção oposta ao sentido de leitura padrão. 

2.2. Aprender e ler nos diferentes media

Tendo em conta a dispersão causada pelos aparelhos no contexto de 
sala de aula (Sana, Weston, & Cepeda, 2013), alguns autores (Jabr, 2013; 
Mangen, Walgermo, & Brønnick, 2013; Wästlund, 2007) são da opinião 
que a leitura em dispositivos digitais, é desvantajosa para o leitor. E 
que o individuo compreende e recorda mais facilmente o texto lido 
em papel impresso do que em ecrã. Os ecrãs podem ainda inibir a 
compreensão dos textos impedindo que as pessoas naveguem intuiti-
vamente e criem mapas mentais dos textos longos. O scrolling de um 
texto num tablet ou em qualquer dispositivo digital exige um esforço 
constante por parte do utilizador — fazendo com que a compreensão 
do texto em si seja diminuída. Os leitores conseguem mais facilmente 
recordar a essência de uma determinada história quando a leem em 
papel — devido à acumulação de páginas lidas e que faltam ler — cri-
ando uma progressão ao longo do texto, mais difícil em dispositivos 
digitais (Jabr, 2013). O brilho dos ecrãs também pode causar dores de 
cabeça ao leitor (Wästlund, 2007).

Mas nem tudo são aspetos negativos. Os dispositivos digitais possi-
bilitam ao utilizador a personalização das diferentes variáveis – como 
o tipo de letra, o tamanho, a luminosidade, etc. 

Devido a fatores como estes, o rendimento dos alunos em contacto 
com as novas tecnologias parece ser menor quando comparado com 
meios mais tradicionais como a simples impressão em papel. 
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Fig.26 Diagrama da 
metodologia do teste 
de legibilidade

3. Metodologia

O objetivo da experiência de avaliação de leitura é avaliar e com-
preender de que forma as diferentes variáveis referentes à legibilidade 
— tipo de letra, tamanho de letra e espaçamento entre linha –, influ-
enciam, ou não, o processo de leitura contínua. Por exemplo, o leitor 
ao olhar para uma página de texto tem a perceção que vê as linhas 
todas de uma única vez, todavia, na prática provavelmente vê muito 
menos do que acha (Smith, 2004). Assim, pretende-se compreender se 
participante consegue percecionar as diferenças a nível das variáveis 
e se estas influenciam a performance ou conforto da leitura 

3.1. Contexto de investigação e instrumentos

Utilizou-se uma metodologia mista, de carácter quase-experimental. Os 
participantes são uma amostra probabilística aleatória de alunos do En-
sino Superior da Universidade de Aveiro, com visão perfeita ou corrigida. 

A experiência de avaliação de leitura consiste em três fases princi-
pais (figura 1). Nomeadamente: (1) Acolhimento e instruções; (2) Teste 
de avaliação de legibilidade, acompanhado pelo software Open Source 
personalizado, desenvolvido em Processing, utilizado paralelamente 
com um eyetracker de baixo custo – Tobii EyeX3; (3) Questionário final 
de forma a compreender o grau de compreensão e conforto de leitura.

3 O modelo foi desenhado e testado originalmente com um tracker Eye Tribe.  
No entanto, por motivos logísticos, mudou-se o tracker e adaptou-se o software  
para a nova solução. 
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 O software desenvolvido na linguagem de programação Pro-
cessing, tem o intuito de ser utilizado, simultaneamente com um 
eyetracker de baixo custo —  neste estudo usámos o Tobii EyeX. Con-
tudo, pretende-se que seja de fácil utilização para os indivíduos — es-
pecialistas na área da tecnologia ou não. A sua arquitetura de sistema 
está organizada em 2 áreas e 5 secções/partes principais (figura 2):

O software permite fazer a calibração do sistema de eyetracking no 
início de cada utilização, tendo o participante de olhar para 5 pontos 
que aparecem aleatoriamente no ecrã. 

O avaliador cria e deposita na estrutura de ficheiros fornecida o 
conjunto de composições escolhidas para avaliar — neste caso que 
irão ser utilizadas na experiência de teste de avaliação de usabilidade 
—, que serão mostradas numa sequência aleatória, intercaladas de 
noise images que servem para limpar a retina ocular, evitando a ha-
bituação do sistema ocular a conteúdo semelhante.

Durante a sessão recolhem-se os dados através do uso de eyetrack-
ing, como foi referido anteriormente, mas também através da ob-
servação direta e do registo audiovisual (através da gravação das ses-
sões de teste), no qual as informações serão analisadas de forma a 
compreender se os diferentes dados se complementam. O eyetracker 

Fig.27 Diagrama da 
metodologia do teste 
de legibilidade
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regista o movimento ocular do participante durante a sessão de teste, 
nomeadamente, movimentos sacádicos, fixações e regressões, visual-
izados posteriormente através de gaze paths sobre impostos às ima-
gens das composições.

Cruzando a informação caracterização do participante com a infor-
mação dos dados recolhidos pela observação e eyetracking, podemos 
inferir algumas conclusões como a relação de movimentos sacádicos 
com dificuldades de leitura (cruzando todas as variáveis registadas). 
Este cruzamento é validado pela análise estatística de correlações de 
Pearson (two tailed) na leitura contínua.

3.2. Resultados preliminares

Este modelo foi testado numa experiência piloto com 13 partici-
pantes (7 mulheres e 6 homens), com idades compreendidas entre os 
21 e os 35 anos, em ambiente laboratorial (numa sala com iluminação 
controlada no Departamento de Comunicação e Arte), durante os 
períodos finais da manhã e da tarde. Todos os participantes auto-re-
portaram graus de cansaço baixo e atenção elevada. Bem como um 
grau de acuidade visual 20/ 20 corrigida (n=5) e não-corrigida (n=8), 
sem patologias. Criou-se 6 sequências diferentes de teste, fazendo 
variar apenas o tamanho (corpo 9, 12 e 14,5 pt, equivalente a 12, 16 e 
20 px, com uma entrelinha +0,25pt) da fonte serifada utilizada (Ado-
be Jenson) num ecrã com a resolução FullHD, para aplicar de forma 
aleatória aos participantes (evitando um efeito de familiarização ou 
aprendizagem). O número de linhas (min= 3; med=4; max = 5), de pala-
vras (min=11; med=41,6; max=56) e média de palavras por linha (min= 
3; med=11; max=15) variava dependendo o material de leitura (entre 
slides), mas manteve-se entre as variações de tamanho (entre versões 
dos testes). O material de leitura apresentado aos leitores—excertos 
do manual “Introdução ao Design de Interfaces” de Fonseca et al. (FCA, 
2012)—era da área científica de estudo, pelo que a familiaridade com 
os termos e linguagens estavam assegurados. Os resultados prelimin-
ares, apesar de não serem suportados por robustez (significância) es-
tatística, confirmam a validação da influência de fatores conhecidos 
através da correlação de Pearson. Nomeadamente a relação do tama-
nho com a facilidade e rapidez de leitura. O software e o eyetracker de 
baixo custo revelaram robustez e precisão adequadas (em milissegun-
dos) para uma avaliação desta natureza, apesar de não ser possível 
utilizar em avaliações mais precisas (Gibaldi, Vanegas, Bex, & Maiello, 
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2017) devido, principalmente à limitação da taxa de amostragem de 
aproximadamente de 70Hz do eyetracker, e desvio na calibração dos 
vários participantes (retificado na análise de dados, figura 3).

No entanto, a experiência forneceu os resultados preliminares 
interessantes. Primeiro, nem sempre o tamanho parece beneficiar o 
conforto da leitura. Tal como identificado por Legge e Bigelow (2011), 
confirmando os resultados de Tinker, a leitura mais eficiente de ti-
pos serifados parece encontrar-se numa gama compreendida entre 
o tamanho crítico de aproximadamente 8 pt (a uma distância de 40 
cm) e os 12 pontos. E, tal como os autores afirmam, em blocos de 
texto de corpo inferior e superior, a relação do corpo inverte-se com 
a rapidez diminuindo a eficiência e rapidez de leitura. Segundo, as 
quebras de linha (semânticas) que ocorrem em frases com estru-
turas de mais do que uma oração (de período simples ou composto) 
parecem afetar também a eficiência de leitura — esta relação entre 
a análise sintática e interpretação semântica foi identificado e sug-
erido como uma hipótese para as diferenças na eficiência de leitura 
por Staub (2015). No caso observado, quando as quebras de linha cor-
respondiam à troca de orações a correlação é positiva. No entanto, a 
correlação é negativa quando a quebra ocorre indiscriminadamente. 
Os dados de eyetracking recolhidos parecem reforçar a confirmação 
desta hipótese, pois não só o tempo de leitura foi superior, como o 
número de movimentos sacádicos de avanço e regressão aumenta 
nestas composições.

4. Conclusão

Apresentou-se o desenvolvimento de uma metodologia de teste de 
legibilidade adaptada a diferentes contextos, bem como a criação de 
um software personalizável para correr estudos de eyetracking. Os re-
sultados confirmam os resultados da influência do tamanho do tipo 
de letra na velocidade de leitura de estudos empíricos prévios (Katzir, 
Hershko, & Halamish, 2013; Legge & Bigelow, 2011), bem como confir-

Fig.28 Exemplo (slide 12, 
corpo 14.5 pt) de um gaze 
plot registado com desvio 
de calibração retificado 
(participante m03) 
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mam as suspeitas sobre a influência da relação estrutural e semân-
tica na velocidade e eficiência de leitura das frases identificadas por 
autores mais recentes (Staub, 2015).

A conjugação do estudo da usabilidade com recurso a eyetracking 
e a questão da legibilidade no caso desta investigação, em contexto 
educativo, é inovador, uma vez que existem poucos autores —como 
Ann Bessemans (Readsearch); Kevin Larson (Microsoft); e Dobres e 
Chahine (Monotype) — a fazer estudos nesta área.  

Espera-se que esta metodologia possa ser melhorada e aplicada, não 
apenas no contexto da educação, mas também em diferentes áreas, 
nomeadamente no desenvolvimento web, Internet of Things, Comuni-
cação e Design Editorial, e outras áreas de aplicação não-tradicionais. 

Desta forma, pretende-se que, o teste de avaliação de leitura e o 
software sejam adaptáveis a diferentes áreas. Pretende-se que sejam 
usados não só por especialistas da área (com experiência em Design 
ou TIC), mas também pela comunidade geral. 
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design e experiência do utilizador 
na criação de uma rede social

Vitor Magalhães1; Ana Filomena Curralo2; Alexandre Silva3

Abstract
Emergent technologies modify modern society in a reciprocal way, 
their habits and the way people assume and acquires information. 
As digital technologies goes on and we get closer to a subject if society 
compacted in only one environment, man always asking for simplicity, 
becomes dependent of the answers to his questions. This information 
in a new abstract world and immature digital society request a kind of 
mental wake-up to satisfy curiosity, doubts, knowledge and emotional 
contact. In the relationship between Man and machine, design acts as a 
technological interface that eases the user in his search of a simple and 
emotional way. Considering this new technological world it’s impor-
tant to find new ways to convey in a balanced way all the information 
available. This project consist in a new mobile application that explores 
the possibilities of digital information to locate natural environments, 
architectural sites etc. and share the information between application 
users and social networks, but also allowing interaction of all users.

Resumo
De uma forma recíproca, as tecnologias emergentes modificam a so-
ciedade, os hábitos e as formas como o homem se relaciona, adquire 
e assimila informação. Com o evoluir dos processos digitais e a apro-
ximação de uma sociedade subjetiva compactada num só ambiente 
o homem, ávido de simplicidade e facilidade torna-se dependente da 
resposta aos seus interesses. 

Tendo em conta o relacionamento entre estes dois elementos, 
Homem-Máquina, o design relaciona-se como uma interface tecno-
lógica, nos quais tem por função o benefício de facilitar o indivíduo 
numa experiência de utilização e responder às necessidades do utili-
zador de uma forma simples, direta e emocional. Considerando este 
novo mundo tecnológico que nos rodeia, é importante encontrar no-
vas formas de levar os serviços às massas de forma equilibrada peran-
te as evoluções tecnológicas. Assim sendo, este projeto aborda o design 
na experiência do utilizador (UX) no protótipo de uma aplicção (app) 
de telemóvel destinado a uma rede social. Esta possui o objetivo de rei-
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vindicar locais naturais, elementos arquitetónicos, a partir da intera-
ção e partilha de conhecimento por parte dos utilizadores no suporte 
desenvolvido, mas também na partilha de conteúdo nas redes sociais, 
cedendo não só conhecimentos, mas interação entre utilizadores.

1. Introdução 

De Norte a Sul do país, Portugal possui inúmeros locais, espaços natu-
rais ou mesmo edifícios históricos que constituem o legado cultural e 
natural do nosso país. É de salientar que a nível nacional, existe uma 
variedade de locais com história e posse de elementos das variadas 
formas alusivas às várias épocas, os quais, impulsionaram e concede-
ram uma identidade ao nosso país. É relevante identificar e descorti-
nar estas obras e simbologias, e dar a conhecer à sociedade atual o que 
possuímos como marcos da nossa história evolutiva.

Pelo país existe um grupo distinto de estruturas de habitação, ca-
minhos, terrenos, jardins, esculturas, entre outros, nos quais o seu 
significado e importância fundamenta-se sobretudo na sua genuini-
dade, seriedade e método construtivo relativamente ao meio urbano 
ou rural da época, sendo esta medieval ou anterior. Em sequência, é 
importante destacar e reafirmar a importância destas estruturas e 
locais, e incutir à sociedade a obrigação de defender e proteger a sua 
herança artística, arquitetónica, natural e histórica. 

Consequentemente, nos últimos anos tem gerado uma grande 
quantidade de teorias e considerações que ratificam a importância e 
interesse que as sociedades modernas apresentam relativamente ao 
património e ao seu passado. Socialmente, originou uma itinerância a 
espaços históricos e locais habilitados para a conservação de elemen-
tos alusivos a outras épocas. 

Torna-se por isso imperativo encontrar soluções que resolvam 
ou criem um passo primordial para este problema ou falha cultural.  
Neste sentido, este artigo consiste na aplicação do design na expe-
riencia do utilizador na criação de uma app de uma  rede social, que 
permita aos utilizadores publicar lugares ou edificações descobertas 
em passeios casuais, como o objetivo de proporcionar ao utilizador 
uma ferramenta de turismo e de conhecimento de novas estruturas 
ou locais, possibilitando a partilha destes espaços com os utilizadores 
a partir das redes sociais.
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2. O design na experiência do utilizador

É importante ter em consideração que no desenvolvimento dos aspe-
tos do design da experiência do utilizador numa aplicação móvel, esta 
ferramenta digital terá de possuir um sistema de navegação intuitivo, 
útil e eficaz, assim que o utilizador final tenha uma missão e um ob-
jetivo no momento da sua aquisição e manuseamento.

Segundo Krug (2006), a navegação é uma das áreas de maior impor-
tância para a experiência do utilizador. A navegação é uma ferramenta 
composta por vários elementos estruturais, destacando alguns como 
a paginação (botão anterior e seguinte), os links, os textos de ajuda, 
os botões, entre outros. Estes elementos permitem ao utilizador a sua 
movimentação dentro da aplicação, criando uma acessível e objetiva 
interação entre homem-máquina. Desta forma, entendesse que a na-
vegação é um sistema constituído por diretrizes de alinhamento e or-
ganização estrutural, ou seja, a navegação pode ser considerada como 
a arquitetura da informação, possibilitando uma fácil exploração dos 
diversos conteúdos inseridos nestas ferramentas digitais, sem atribuir 
sentimento de frustração e desilusão por parte do utilizador Krug (2006).

A experiência do utilizador determina-se pelas várias etapas e 
participantes envolvidos no seu processo. Para a realização de uma 
experiência exequível é fundamental existir um composto de proprie-
dades e aspetos capazes de desencadear esta particularidade, a partir 
de ações efetuadas pelo utilizador, o espaço envolvente nele inserido e 
o produto, serviço ou sistema em questão. 

Para decorrer o processo do design na experiencia do utilizador, 
segundo o estudo elaborado por Roto, Law e Vermeeren (2011), existem 
diversas propriedades e caraterísticas a respeitar, nomeadamente 
no seu contexto de uso existem os aspetos físicos (ambiente em que 
está inserido, os ruídos exteriores, o clima), a tarefa a desenvolver 
(o seu propósito, o seu tempo, a importância do uso) e os fatores 
socioculturais (normas sociais, crenças, modas, idiomas). Existe um 
processo/relação entre o utilizador e o sistema.  Podemos considerar 
que o utilizador sofre de aspetos momentâneos (sentimentos, emo-
ções, humores, vontade), predisposições e caraterísticas (personali-
dade, experiências, princípios) e as suas limitações e capacidades 
(comunicação, competências, sentido sensorial) enquanto o sistema 
abarca caraterísticas diferenciadoras, destacando a sua eficiência, 
a sua simplicidade, a sua adaptabilidade e finalidade, tudo isto é 
determinado pelo utilizador através da sua utilidade, originalidade, 
complexidade e reputação.
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2.1. Descrição da aplicação Xplore

Esta aplicação tem como propósito a partilha de descobertas cultu-
rais, relativamente a elementos/espaços históricos e ambientes na-
turais, assim como, particularidades arquitetónicas, monumentos, 
arte popular que podem estar ou não abandonados e descartados 
pela sociedade atual.  Temos como objetivo aplicar o design na ótica 
do UX  para o desenvolvimento de um protótipo que encaminhe o 
utilizador a descobrir, usufruir, partilhar e interagir no legado cul-
tural alusivo às várias épocas, mas também ao que a natureza nos 
pode oferecer.

A aplicação xplore, dirige-se para pessoas que tenham o gosto pela 
descoberta e aventura e ao mesmo tempo a partilha das suas expe-
riências com outros utilizadores, originando temas e conversas em 
volta de novos destinos e percursos, assim como para aquele público 
que pretende apenas descobrir novos locais para sair, descontrair e co-
nhecer. É destinada para ambos os géneros, de idades entre 16 e mais 
de 60, idioma português e compatível com o sistema Android.

2.2. Logótipo Xplore

A xplore enquanto serviço dinâmico e energético, que atua no sector 
tecnológico, possui uma logomarca semelhantemente simples, efi-
caz e direta, como principal representação visual do serviço. A apli-
cação define-se na partilha e descoberta de locais entre indivíduos, 
era, portanto, fundamental desenvolver um sistema contemporâneo 
e adaptável, capaz de acompanhar o dinamismo e a evolução deste 
setor. A criação da sua imagem visual teve por base a letra “x” de-
rivado do próprio nome do serviço, xplore. Assim sendo, esta tinha 
como foco principal o formato “x”, procurou-se incorporar uma for-
ma percetível por todos que definisse o conceito do serviço. Surgiu 
nomeadamente a bússola, símbolo representativo da procura. Posto 
isto, manifestou-se um x em forma de rosa dos ventos, na qual foi 
adicionado uma mira de modo a representar tanto os locais que po-
dem ser descobertos e partilhados, assim como as pessoas que os po-
dem encontrar e partilhar. Por consequência surgiu como elemento 
final, a conjugação de todos estes elementos. O elemento final enten-
de-se como uma rosa dos ventos, integrando a mira de localização 
em forma de x.
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2.3. Ícones digitais

Os ícones digitais, também denominados como botões físicos ou vir-
tuais são detentores de funções, portanto estes são pensados e de-
senvolvidos para criar a interação de serviços e/ou produtos, com o 
intuito de apresentar respostas ao utilizar bem como à sua forma de 
funcionamento. O desenvolvimento adequado de um produto ou ser-
viço é entendido como inteligente, uma vez que, responde ao utili-
zador, e expõe uma tendência alegre ao olhar, como mencionado na 
obra de Donald Norman, (2004), produtos atraentes funcionam me-
lhor, uma vez que quando o design causa prazer, os erros não são 
tanto valorizados.

São entendidos como elementos visuais, com o intuito principal 
de apoiar de forma direta e correta a sua utilização. Neste estudo, 
foi fundamental criar um sistema iconográfico que se adaptasse ao 
serviço em questão. Assim sendo desenvolveu-se uma linha de fácil 
compreensão, e intuitiva de forma a ser percetível por vários utiliza-
dores, de várias faixas etárias. A sua construção baseia-se na silhueta 
dos vários ícones informativos, de forma a integrar-se na perfeição do 
restante design da aplicação.

2.4. Cor e Tipografia

A cor é considerada um elemento crucial na identificação visual de 
uma marca ou serviço, com o objetivo estratégico de identificar e 
caraterizar o seu reconhecimento por parte dos seus utilizadores. A 
cor predominante utilizada na construção da aplicação, é o azul de-
pendendo das suas variantes, esta transmite personalidade e leal-
dade, assim como, ajuda a baixar a pressão arterial, provoca clareza 
mental e calma. Favorece a tranquilidade, ternura, afetuosidade, 
segurança, entendimento entre as pessoas e concede a atividade in-
telectual. O serviço Xplore possui seis cromias na utilização dos seus 
veículos comunicacionais, mantendo a originalidade e personalida-
de do serviço e conceito.

A família tipográfica escolhida para este processo foi a Helvetica 
Neue. Esta convive harmoniosamente com o próprio logótipo assim 
como a legibilidade do próprio texto, completando-os eficazmente 
com as versões Bold e Light.

Fig.29 Logótipo xplore

Fig.30 Ícones Digitais
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2.5. Navegação e os seus passos

Para poder usufruir da aplicação é necessário instalá-la no dispositivo 
móvel. A aplicação foi desenvolvida numa primeira fase para versão 
Android, acessível na plataforma Google Play. Assim instalada a app, 
segue-se o registo do  utilizador na base de dados do serviço, com o in-
tuito de notificar o utilizador acerca das novidades, mas também para 
poder usufruir de todas as funcionalidades.Para publicar determinado 
local basta tirar uma foto, obrigatoriamente com a opção “câmara” 
fornecida na aplicação. Desta forma, a fotografia será captada com as 
coordenadas para ser possível encaminhar o utilizador interessado 
para o serviço GPS. 

Na opção encontrar lugares, existem duas formas de encontrar 
lugares. Numa primeira abordagem, através das publicações que os 
utilizadores vão adicionando diariamente, basta apenas clicar na pu-
blicação para ter acesso à sua informação e localização. Numa segun-
da abordagem, através da opção “procurar” no menu da aplicação, no 
qual é possível restringir a procura a partir dos vários distritos do país, 
onde são apresentados todos os locais pertencentes ao distrito selecio-
nado (Fig.4).Quanto à Localização, após selecionar a publicação deseja-
da, esta permite visualizar toda a informação disposta pelo utilizador, 
assim como a sua opção de navegação, a qual permite encaminhar 
o utilizador interessado ao local a partir do serviço GPS.Com a opção 
Notificações o utilizador recebe alertas e avisos de novas publicações, 
assim como mensagens dos restantes utilizadores, partilhas e gostos 
das suas fotos.

Fig.31 Publicação
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Quanto à opção Locais (Fig.5), permite salvar publicações do inte-
resse do utilizador a para futuras descobertas. Nas Mensagens, o uti-
lizador tem a possibilidade de receber e enviar mensagens para outros 
membros. Esta opção permite-lhes conversar sobre assuntos relaciona-
dos com as publicações, bem como interagir entre todos os membros 
Xplorer.  No Perfil, é permitido visualizar todos os locais publicados pelo 
utilizador, assim como seguir os membros que o utilizador ache mais 
interessante, de forma a receber com prioridade os seus conteúdos.

Fig.32 Procurar lugares

Fig.33 Locais

Fig.34 Mensagens

Fig.35 Perfil
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2.6. Teste à Usabilidade

Com o intuito de verificar se o serviço responde às necessidades reais 
do utilizador, decidiu-se elaborar um questionário, de modo a avaliar 
diretamente a aceitação do mesmo pelos utilizadores.  Os testes pre-
tendem simular ações rotineiras do serviço, de forma a identificar 
possíveis problemas que possam prejudicar a usabilidade da mesma, 
bem como a sua navegação, a sua estruturação gráfica e informati-
va. Estes testes destinam-se em avaliar resultados tangíveis afim de 
aperfeiçoar o uso do serviço.  Com base nos resultados dos testes obti-
dos, considera-se que foram bastante positivos, 80% dos participantes 
consideram que a aplicação podia estar disponível no mercado, 60% 
dos participantes refere que usava a aplicação no seu dia-a-dia, 100% 
dos participantes afirma que a aplicação é fácil de ser manuseada, 
70% dos participantes gosta da sua aparência assim como a legibilida-
de e comportamento da aplicação, 100% dos participantes referem que 
esta é objetiva, 70% dos participantes referem que o uso de publicidade 
no feed torna-se um aspeto negativo, 100% dos participantes recomen-
daria futuramente este serviço a amigos e conhecidos.

3.  Conclusão

O presente artigo assumiu-se como um processo aberto, direcio-
nada para o processo. Aborda o design na experiencia do utilizador, 
no desenvolvimento de um protótipo para uma aplicação de telemó-
vel destinado à partilha de uma rede social, focada na descoberta do 
património cultural. Outro fator relevante consiste na utilização do 
mundo virtual de modo a transportar o utilizador ao mundo físico.

A proposta apresentada procura ser um modelo de aplicação fun-
cional, de modo a que a sua utilização seja intuitiva e de fácil manu-
seamento pelas várias faixas etárias.  Ao longo deste projecto surgi-
ram diversos parâmetros para a aplicação dos princípios do design 
assim como os atributos relevantes da usabilidade. Estes incluem a 
tipografia, a cor, a perceção, a emoção, a navegação, a experiência do 
utilizador, a intuição, o conteúdo e a coerência informativa.Este es-
tudo revelou que é importante existir um equilíbrio entre a estética 
e a usabilidade. Mais especificamente, percebemos que se valorizar-
mos apenas a parte estética da aplicação móvel esta debilita a sua 
usabilidade tornando-a dispensável. Por outro lado, se nos focarmos  
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apenas na usabilidade seja o único aspeto realçado, sem considerar 
as questões estéticas, o design da aplicação não transmite positiva-
mente o fator emocional e criativo ao utilizador, o que pode diminuir 
a sua frequência de uso por parte do mesmo.Consequentemente, a in-
trodução do UX no processo de desenvolvimento da aplicação móvel 
define uma sequência de interações entre o utilizador e a navegação, 
no sentido de dar resposta às necessidades do utilizador através de 
meios interativos permitindo-o alcançar os seus objetivos  perante  a 
aplicação móvel. 

Encontramos a necessidade de realização de testes para a aplica-
ção móvel desenvolvida, os quais foram realizados em utilizadores em 
ambiente real. Estes testes serviram para definir a usabilidade, assim 
como a estética da mesma. Os resultados apresentados revelaram que 
a aplicação em questão, responde de forma positiva aos vários campos 
desenvolvidos.

Esta proposta, segue o paradigma oposto ao que acontece habitual-
mente com o indivíduo. Usualmente projeta-se do mundo real para o 
mundo virtual, no caso deste projeto acontece exatamente o inverso, 
isto é, a aplicação pretende transportar o individuo do mundo virtual 
para omundo físico. 
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design de interação em infografias 
digitais de cariz noticioso: 
um estudo comparado.
Rita Salomé Esteves1; Marco Neves2

Abstract
The revolutionary growth of digital media has imposed deep altera-
tions on designers’ and journalists’ modus operandi. Production and 
dissemination of content is highly different because the prerequisites 
also differ. The excess of information and its immediacy have accel-
erated the process of journalistic content creation. In many media, 
the immediacy overshadows clarity, perception and user experience.
What happens if journalism, information design and interaction de-
sign come together, in order to produce more useful and usable con-
tent? It is possible interaction design has the ability to better apply and 
disseminate infographics in digital media. In other words, interaction 
design might be the answer to the future of journalistic infograhics.
Through this research, we aim to create an overview of Portuguese 
journalistic infographics, in order to understand if there are short-
comings in those infographics  and if they are common throughout 
them. At last, we seek to verify if the graphics are accessible and legi-
ble on mobile devices.
The results were evident and consistent: there is no interaction in most 
cases. As well as there is no clear preoccupation on the legibility of the 
graphics in mobile devices. In conclusion, in terms on digital journal-
istic infographics in Portugal, the user experience is majorly neglected.

Resumo
O crescimento revolucionário dos meios digitais impôs alterações pro-
fundas no modus operandi de, entre outros, jornalistas e designers. A 
própria forma de produzir e disseminar conteúdos é altamente diferen-
te, porque até os requisitos da audiência diferem. O excesso de infor-
mações noticiosas e o caráter imediato que a internet implica acelera-
ram, em grande escala, o processo de criação do jornalismo. Em muitos 
órgãos de comunicação social (OCS), o instantaneidade sobrepõe-se à 
clareza, à perceção da mensagem e à experiência do utilizador.  

O que acontece se se aliarem o jornalismo, o design de informação 
e o design de interação, de modo a produzir conteúdos mais úteis e 

Keywords
Information Design, 

Interaction Design, 

Journalism, Digital 

Media, User Experience

1 Universidade de Lisboa, 

r.salome.esteves@gmail.com; 

2 Universidade de Lisboa, 

marco.fautl@gmail.com



86 Portugal 2017

usáveis? É possível que o design de interação possua características que 
favoreçam a aplicação e disseminação do design de informação em jor-
nalismo, no que concerne os meios digitais, ou seja, é possível que o de-
sign de interação seja a resposta para o futuro da infografia jornalística.  

Através deste estudo, pretende-se criar uma imagem sobre a info-
grafia digital portuguesa, com o intuito de perceber se existem lacu-
nas de interação nas infografias analisadas; se essas lacunas se veri-
ficam nos mesmos pontos e com as mesmas características; se existe 
um padrão de interação comum a todos os órgãos; e se o conteúdo é 
acessível e legível em vários dispositivos.  

Os resultados foram claros e consistentes: não há interação na 
maioria dos casos. Como também não se verifica uma preocupação 
pela leitura dos gráficos em dispositivos móveis. Do que se conclui 
que, em termos de infografia digital de cariz noticioso em Portugal, a 
experiência do utilizador é maioritariamente negligenciada.

1. O mundo entre a infografia digital e o indivíduo 

Edward W. Tufte (1990:33) escreveu que “nós emitimos informação de modo 
a racionalizar, comunicar, documentar e preservar o conhecimento”.  

Ao contrário do que é falsamente evidente, os termos design de infor-
mação e infografia não partilham um significado. De um modo muito 
conciso, o design de informação é “a arte e ciência de preparar informa-
ção para que esta possa ser usada pelo ser humano” (Horn, 2001). Assim, o 
design de informação pode ser encarado como uma área de conhecimen-
to. Ao passo que a infografia é um formato ou uma estrutura de apresen-
tação de informação gráfica: “a execução estrutural de combinações de 
texto, imagens e design gráfico” (Petterson, 1989,1993). O conceito de info-
grafia ao deixar de ser um conjunto de gráficos incluído numa determi-
nada peça, de cariz jornalístico ou não, para uma noção mais abrangente 
e profunda, que se traduz na conceção de mensagens verbo-visuais por 
vários meios (Petterson, 2002:21). Alberto Cairo (2016:31) apresenta uma 
noção mais atual, acrescentando-lhe uma dimensão multiseccionada, 
em que os “gráficos resultam de uma mistura entre diagramas, mapas, 
ilustração e texto (ou som) que fornece explicações e contextos. Elas po-
dem ser estáticas ou dinâmicas” realçando os pontos de interesse que o 
designer considerar pertinentes. Para Wildbur e Burke (1998:7), o designer 
age como ‘transformador” de informação – quer seja de dados, de uma 
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sucessão de ações ou de um processo – num modelo capaz de revelar a 
sua essência para que a audiência o possa compreender facilmente.  

Em Portugal, as infografias publicadas nos sites noticiosos são, em 
muitos casos, apenas uma adaptação daquelas impressas no jornal, 
tendo como única diferença o modo de navegação, uma vez que a in-
teratividade inerente aos meios online permite uma diferente leitura 
do conteúdo apresentado ao leitor (Freitas, 2008:9).  

Estes meios online, ou new media - nos quais se centra esta inves-
tigação - são forçosamente ligados a mecanismos computadorizados 
(Chatfield, 2012; Neves, 2016; Manovich, 2001), porque estes permitiram 
a conversão de todos os antigos meios em códigos numéricos acessí-
veis, de modo que qualquer conteúdo se torne computável, ou seja, se 
transforme em código passível de ser processado por um computador: 
“In short, media became new media” (Manovich, 2011:25). Manovich 
acrescenta que um meio digital é “automaticamente interativo”, 
assim como todos os conteúdos nele inseridos. Esta interação pode 
descrever-se como “alternating transmission between two parts of a 
communication relationship. A message sent is related to a previously 
received one. It is more a matter of precedence, than time, space or con-
tent.” (Neves 2013: 25). Bill Moggridge (2007:xvi) simplifica a questão 
ao explicar que o design de interação não trata apenas a aparência do 
artefacto, mas o seu comportamento. A preocupação centra-se no es-
tabelecimento de relações entre um indivíduo e, no caso desta inves-
tigação, o seu dispositivo digital e a infografia que ele alberga. Alberto 
Cairo (2008:63) acredita que o objetivo final do design de interação é 
melhorar a experiência do utilizador, minimizando o esforço e os re-
cursos necessários para utilizar e compreender um dado objeto, atra-
vés da facilitação do fluxo de informação entre os dois. A experiência 
é construída neste processo de intercâmbio de estímulos entre e in-
divíduo e dispositivo, numa série de funções que o segundo, a priori, 
disponha. Quando a meta é a experiência, o objeto em si passa, para 
o utilizador, a ser um veículo para a conseguir. Assim, ele perde valor 
enquanto objeto em si, mas ganha-o na medida em que apenas aque-
le objeto, com as suas especificidades, pode possibilitar ao utilizador 
uma história e experiência únicas (Hassenzahl et. al, 2010).  

A qualidade dessa experiência ou da interação em si, deriva, se-
gundo Preece, Rogers & Shap (2011) de quatro tipos de interação: instru-
ção, conversação, manipulação e exploração. Alberto Cairo (2008:70) 
acredita que, em relação à infografia digital apenas três se adequam. 
A instrução é o “nível mais básico de interação” (Cairo, 2008:71), em 
que o utilizador dá instruções ao sistema, através de botões, para na-



88 Portugal 2017

vegar sobre uma estrutura linear uni ou bidirecional. O autor acres-
centa que este é o tipo de interação mais frequente em infografia di-
gital, principalmente porque é o mais simples de conceber e não exige 
conhecimentos profundos de programação, nem de software especia-
lizado. A manipulação define-se pela ação de alterar (dimensão, cor, 
posição) um determinado elemento ou conjunto; como por exemplo, 
o drag-and-drop (Cairo, 2008:73). Por último, a exploração permite ao 
utilizadore mover-se dentro de um ambiente físico ou virtual, como 
espaços 3D, realidades aumentadas e virtuais, e tecnologias sensoriais 
(Preece, Rogers & Sharp, 2011).  

Cada um destes tipos pode, também, ser apresentado segundo 
estruturas distintas, dependendo do tipo de informação e da relação 
entre parcelas de dados: “horizontal e vertical ou de profundidade” 
(Cairo, 2008:77), que vão ser aplicadas segundo a complexidade da in-
formação a tratar. Frequentemente, as infografias de cariz noticioso 
ilustram fenómenos lineares inseridos numa estrutura horizontal. 
Esta tipologia é própria da instrução, para expressar uma continuida-
de temporal ou uma sequência, através da qual se avança ou retroce-
de. Quando o caráter da infografia é mais denso, pode aplicar-se uma 
estrutura vertical ou de profundidade, segundo a qual são permitidas 
várias opções de interação em cada um dos estágios principais. A es-
trutura vertical associa-se, portanto, à manipulação e à exploração. 

1.1. Como estamos de infografia digital em Portugal?  
Estudo de casos

Para a investigação, foi vital avaliar a condição atual da infografia di-
gital nos websites dos órgãos de comunicação social portugueses, de 
modo a compreender se estes fazem o devido proveito do design de in-
teração. Com este estudo, pretendia-se, em primeiro lugar, descortinar 
se existe interação nos casos analisados. Depois, se a existência ou ine-
xistência de interação era transversal na análise e se se verificava um 
padrão comum. Por último, se as infografias eram responsive, ou seja, 
adaptáveis consoante o formato e dimensão do ecrã onde visualizadas. 

Nesse sentido, considerou-se uma amostra o mais transversal e 
abrangente possível. Foram coletadas dez infografias, cada uma per-
tencente a um OCS distinto. São elas:  
 - “Portugueses estão a mudar a dieta. Para pior.”, Expresso, publi-

cada a 24 de fevereiro de 2016, da autoria de Vera Lúcia Arrigoso e 
Jaime Figueiredo;  
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 - “O mapa do trágico acidente que matou 12 portugueses”, Jornal de 
Notícias, publicada a 25 de março de 2016, de autoria desconhecida;  

 - “Mercado da habitação cresceu 30%”, Público, publicada a 24 de mar-
ço de 2016, da autoria de Cátia Mendonça e Raquel Almeida Correia;  

 - “Vem aí a época da sardinha. Sabe porquê?”, do Dinheiro Vivo, com 
data e autor desconhecidos; 

 - “Infografia: Vai beber este fim de semana? O que precisa de saber 
sobre o consumo de álcool”, Observador, publicada a 9 de janeiro de 
2016, da autoria de Maria Leite Ferreira;  

 - “Sistema da Mobilidade do Mondego: Transporte através de autocar-
ros elétricos”, Correio da Manhã, com autor e data desconhecidos;  

 - “Museus com transportes grátis no sábado à noite”, Diário de 
Notícias, publicada a 18 de maio de 2016, por autor desconhecido;  

 - “Sunitas vs Xiitas. Mil e quinhentos anos de discórdia”, I, publicada 
a 5 de janeiro de 2016, por autor desconhecido;  

 - “Os locais dos atentados em detalhe”, Sol, publicada a 15 de novem-
bro de 2015, por Joana Andrade e Hélder Brites;  

 - “Próximo treino já será na cidade do futebol”, Record, publicada a 
29 de março de 2016, por autor desconhecido.  

A escolha dos casos de estudo prendeu-se com fatores característi-
cos de cada OCS: o Expresso, o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, 
o Correio da Manhã, o I, o Sol e o Público pela sua natureza generalista, 
centrada na atualidade nacional e com periodicidade semelhante na 
suas edições impressas (Expresso como semanário com edição diária 
online e todos os restantes como diários com edição digital); o Dinheiro 
Vivo como OCS exclusivamente online nas temáticas económicas, fi-
nanceiras e empresariais; o Observador como o órgão mais recente em 
Portugal, exclusivamente digital e de cariz generalista; e o Record como 
jornal específico desportivo com edições impressa e online. Quanto a 
cada um dos artigos, a escolha não residiu em fatores particulares.

Posteriormente, construiu-se uma grelha de análise (tabela 1), de 
modo a reunir dados que pudessem ser comparados a posteriori. Esta 
foi baseada em Cairo (2008:93-94) sobre as infografias digitais e inte-
rativas do The New York Times, entre setembro de 2007 e abril de 2008. 
Existe um parâmetro específico que foi absorvido dessa análise, pela 
sua pertinência. Cairo (2008:94) analisa a profundidade interativa de 
cada infografia, tendo em conta 5 graus: (1.º) interação mínima, atra-
vés de botões de avanço e retrocesso que permitem a navegação numa 
estrutura horizontal;  (2.º) inclui a hipótese de rollover num nível de 
profundidade vertical; (3.º) apresenta uma estrutura mista com ten-
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dência horizontal, mas em que um ou dois níveis se ramificam;  (4.º) 
existe uma estrutura com tendência vertical, entre três a cinco níveis 
de profundidade, ou o mesmo número de elementos interativos;  (5.º) 
estrutura de tendência vertical com mais de cinco níveis de profundi-
dade ou com o mesmo ou maior número de interações.  

Esta grelha de análise incluía seis parâmetros: número de gráfi-
cos, graus de interação, número de interações, estrutura de interação, 
tipo de interação e responsive (sim, não).  Quanto ao número de inte-
rações, foram considerados elementos como botões vários (avançar, 
retroceder, início, entre outros), hover, popups e outros que permitis-
sem ação e feedback dentro da infografia em si.

OCS N.º Gráficos N.º Interações Tipo de 
interação

Grau de 
interação

Estrutura de 
Interação

Responsive 
(s/n)

Expresso 1 - - - - S

JN 1 - - - - N

Público 9 2 Instrução 1 Horizontal N

Dinheiro Vivo 6 - - - - N

Observador 6 6 Instrução + 
Exploração 4

Horizontal 
c/ tendência 

vertical
S

Correio da 
Manhã 1 - - - - N

Sol 1 - - - - S

I 1 - - - - S

DN 1 - - - - S

Record 1 - - - - N

Oito das infografias analisadas (Expresso, Jornal de Notícias, Dinheiro 
Vivo, Correio da Manhã, Sol, I, DN e Record) não apresentam interação de 
qualquer espécie. Tanto na infografia do Expresso, como na do Dinheiro 
Vivo, dá-se uma grande possibilidade de scroll, uma vez que a infografia, 
juntamente com o texto, tem uma altura considerável; contudo, esta in-
teração é inerente ao website e não à infografia, pelo que não foi consi-
derada para a análise. A infografia do Público enquadra-se no primeiro 

Tabela 36 Grelha de análise
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grau de interação, dado que tem uma estrutura exclusivamente horizon-
tal de cariz instrutivo, na qual a navegação é feita através de botões para 
avançar e retroceder. Por último, o Observador apresenta uma infografia 
de grau 4 de interação, porque tem seis interações (hover), nas quais são 
evidenciadas parcelas de informação pertinente ou especificada aquan-
do da passagem do cursor sobre o gráfico. Esta última enquadra-se nos 
tipos instrução e exploração.  

Assim, podemos afirmar que a infografia do Observador é a mais 
interativa. Porém, ela não foi produzida por uma equipa de infogra-
fia, sequer um designer, mas por uma ferramenta online, o Infogram. 
Existem ferramentas que permitem a construção de infografias digi-
tais interativas através da inserção de dados em templates. Estas fer-
ramentas são úteis em várias ocasiões, como por exemplo, trabalhos 
escolares ou apresentações. Todavia, o seu uso por parte de um OCS, 
para mais exclusivamente online, pode ser questionável.  

Portanto, uma vez que todas as outras inforgafias foram, com ou 
sem interação, produzidas na totalidade pelos profissionais de cada 
órgão, têm mais fiabilidade que a do Observador, que se resume a um 
conjunto de dados agregados numa ferramenta.  

Era relevante descortinar se estas infografias se adaptariam a 
qualquer dispositivo, uma vez que o acesso à internet é cada vez mais 
móvel e mais cingido a pequenos ecrãs. Além disso, nem todos os dis-
positivos apresentam o mesmo formato de visor, sejam eles compu-
tadores portáteis, smartphones ou tablets. Das dez infografias anali-
sadas, cinco são responsive (Expresso, Observador, Sol, I e Diário de 
Notícias); o que significa que as restantes apresentam dificuldades de 
leitura por falta de adaptação ao formato.  

2. Conclusões

Os resultados, concordantes entre si, vieram a confirmar que os ór-
gãos de comunicação social portugueses não retiram proveito das po-
tencialidades dos meios digitais, desvalorizando a interação nos seus 
conteúdos infográficos. Principalmente no que concerne os dispositi-
vos móveis não há, ainda, uma consciência transversal da experiên-
cia do utilizador, principalmente da legibilidade dos gráficos apresen-
tados. Esta é, até, uma lacuna dos websites em si: se a página do OCS 
não for responsive (imediatamente legível em qualquer ecrã), nenhum 
dos conteúdos nele alojados o será. 



92 Portugal 2017

Não é forçoso que a interação seja omnipresente no jornalismo onli-
ne, nem que se criem infografias interativas só pela interatividade; 
porém é enriquecedor que se valorize o design de interação enquanto 
promotor da experiência do utilizador.
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an unlikely seamless combination – 
future curators designing museum 
experiences towards  
the desires of actual teenagers

Vanessa Cesário1; António Coelho2; Valentina Nisi3

Abstract
This paper describes a user-driven innovation study conducted with 
teenagers of Madeira Island to probe their desires for technology aided 
experiences inside a natural history museum. After gathering the re-
sults of the sessions with 43 teens (15-17 years old), such results were 
shown to 17 students of museum curatorship course at the local univer-
sity (average of 26 years of age). These students enrolled in the Master in 
Cultural Management were required to design an experience targeting 
the teenage audience desires and preferences. Subsequently, a compar-
ison between the results found in both groups was made in order to as-
sert if the curators of tomorrow are prepared to design meaningful ex-
periences for the teens of today, who will be the future adult audience.

1. Introduction

Museums are described as places that materialize and visualize 
knowledge (Fyfe, 2006), and their goals are to collect, preserve and 
share that knowledge with the public. Museums are slowly but sure-
ly moving away from the metaphor of being just collections of ar-
tifacts to become centers where people can engage and empower 
their knowledge by discovering and challenging themselves (Falk 
& Dierking, 2000; Hawkey, 2004). With the use of new technologies, 
visitors are turning from passive to active participants (Mancini & 
Carreras, 2010; Simon, 2010). Although the museums’ spatially con-
structed narrative might be presented in a logical and consistent way, 
not all visitors choose to follow, learn and engage with it (Stenglin, 
2004). There are cases where the visitor’s mental model discords with 
the design of the exhibition that they are interacting with (Norman, 
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2013), changing the focus from the experience into the design itself, 
interrupts the flow (Csikszentmihalyi, 1998); which eventually leads 
to frustration and negative user experiences. According to Falk (2009), 
the so-called “one-size-fits-all” experiences does not apply to most of 
the museum visitors. The same can be said about the “net generation” 
which is perceived differently from previous generations, particularly 
regarding beliefs and behaviors (Napoli & Ewing, 2000). This genera-
tion is identified as an audience group that is often excluded from a 
museum’s curatorial strategies (Tzibazi, 2013). Consequently, it is not 
only museums that seem to ignore a younger audience, but this group 
itself appears to be disinterested in what museums might offer. The 
realities of the museum also play a role in bending and shaping the 
individual’s museum visit experience. 

2. Museums and Teenagers

Museums tours are seen as social events because they are most-
ly visited by school field trips, tourism trips and even family trips. 
However, not all museums are designed to offer an interesting expe-
rience to suit all demographics. We often tailor solutions around chil-
dren, adults, and even families. However, the teenage audience is left 
somewhere in the middle of children and adults in the HCI research. 
This specific demographics often tend to have valuable design inputs 
and creativity; moreover, as found by Fitton et al. (2013), they are in 
a better position of combining both child and adult perspectives. The 
younger audience today are born into a world which is flooded by 
technology and are overloaded by information, which comes with its 
own perks and quirks.

3. Research question

Museums are not always designed to serve the teenage audience. We 
mostly verify in local museums programs for children and guided 
tours for adults. Regardless, what about the teens? Where do they fit in 
both programs? Where are the future museum audiences going if the 
curators are not able to grasp the attention of this specific audience? 
For this study, we used the venue of the Natural History Museum 
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of Funchal (NHMF) as an example to foster creativity in teens and 
young museum curatorship students. We perceived the local teens 
(15-17) as a challengeable target at the NHMF. They mostly visit the 
museum as the part of school field trips without being keen to repeat 
the tour, due to their lack of interest and focus towards the exhibits. 
In addition, the NHMF is one museum of those many which excludes 
teenagers from the curatorial strategies. With the current problem 
statement, we envisage to answer, or have at least a glimpse, to the 
following research question: How young student curators perceive the 
actual desires of the teenage audience regarding a natural history mu-
seum experience? We envision improving the message that Natural 
History Museums convey through the eyes of teenagers and young 
curators, separately. Do we have a seamless match between the both 
possible strategies to enhance these museums experiences targeted 
at today’s teenagers?

4. Study

For both groups (teenagers and young future curators), the NHMF was 
introduced through a series of photos of their collection (marine and 
mammal animals, geological and reptiles). Researchers stated that 
it is a venue with a plethora of Funchal’s fauna and rich in content; 
however, the museum building itself is quite old-fashioned, lacking 
the technology to engage the visitors to interact with the exhibits in 
an enjoyable manner. In light of the above, the researchers made a 
concluding remark regarding guidelines on how to design mobile ex-
periences for museums (research, ideation, low-fidelity prototypes, 
usability feedback, high-fidelity prototypes, development, user test-
ing). Windows, icons, menus and transitions/gestures were also 
highlighted as important elements when sketching a mobile app. At 
the very end, students and future curators were approached regarding 
several technologies that they could think of, such as NFC, RFID, QR 
Code, Augmented Reality, Mobile Virtual Reality, and Beacons. All of 
these technologies were explained elaborately along with examples 
of their usages.

Finally, the teenagers were involved in a 45-minute co-design ses-
sion. For this co-design process, the students were divided into groups, 
and then they received two sheets. The sheet A contained three spaces 
to fulfill regarding the whole experience: 1) Narrative – What is the 
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story of the experience? 2) Species/Artifacts – How do they interact 
with the visitor? Also, 3) Mechanics/Tutorial – Which steps do we have 
to take to complete the experience? The sheet B contained the wire-
frame of a smartphone and teens were asked to draw some screens 
for the mobile application that they had previously thought of. During 
the co-design process, the researcher conducting the study was relo-
cating each group, taking notes on the students’ behavior while dis-
cussing the ideation and design process. The researcher made sure 
that the participants were thinking about experiences that teenagers 
could enjoy and get involved. The researcher told them to think about 
an experience that they wanted to try out at the selected museum, 
asking them to think of something engaging for them rather than for 
other target groups.

After obtaining the results from the sessions of the teenagers, they 
were communicated in the session with the future young curators in 
order to prompt them to design an interactive experience targeted to 
this young audience. This design session was conducted in the same 
manner as the one that teenagers performed in 45 minutes with the 
sheets A and B.

4.1. Sample & Analysis

The researchers approached 43 teens aged between 15-17 years old 
through a local secondary school in Madeira Island. The students, en-
rolled in a professional course on multimedia, participated in one of 
the two sessions conducted during two days. The sample gathered, 
containing 30 males and 13 females with an average age of 17.12, was 
divided into 13 groups. Then, researchers approached 17 students from 
the Master in Cultural Management at the University of Madeira, 
studying to be museum curators. These master students participated 
in one session. The sample gathered, containing 9 males and 8 fe-
males with an average age of 26, was divided into 4 groups.

A detailed analysis of sheets A and B was conducted to evaluate the 
ideas of the groups and drawings. All the sheets of both groups (teen-
agers and future curators) were analyzed in detail. The relevant words 
and phrases that each group wrote on sheet A and drawn on sheet B, 
were transcribed and then categorized in themes containing similar 
words emphasized by the participants. The purpose of this qualitative 
analysis was to find patterns of words; which correlates to the desire 
for interactive experiences.
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5. Results

5.1. Design work – Teenagers

A total of 310 transcripts were obtained. These transcripts were then 
grouped into similar words, derived into five categories, namely 
Gaming (156); Interaction (92); Localization (31); and, Social Media (31).

The Gaming category encompasses the following words tran-
script: “rewards” (25), “quiz” (21), “clues” (17), “game” (15), “treas-
ure-hunt” (15), “points” (11), “riddles” (8), “challenge” (7), “collect” (6), 
“unlock” (6), “levels” (5), “progression” (5), “ranking” (5), “score” (4), 
“player” (3), “shop” (2), and “achievements” (1). The Gaming category 
is related to the desire of adding game elements to the digital expe-
riences inside the museum.

The Interaction category recalls the desire of the teenagers to 
have some interaction within the artifacts inside the museum. 
This kind of interaction could happen in three ways: by receiving 
information about the exhibits, by the user taking a role inside the 
museum instead of being a regular visitor, and also with the kind 
of technology that they are desiring to have those interactions. We 
grouped this category into three sections regarding the type of in-
teraction and information delivery styles that the students would 
like to experience in the museum. Sub-category A) the user’s in-
teraction with the artifacts (68 transcripts) where the participants 
recalled words regarding having “information in several types” (51) 
such as textual, sound, video and image. Also to have the power to 
select options in form of “categories” (15) in order to choose which 
kind of content they want to consume as well as “different nar-
ratives” (2) they could follow. Sub-category B) User take the role of 
an artifact (6 transcripts), where the participants had the desire 
to “see the museum through the eyes of an exhibit” (6) such as a 
shark, who its views would be different from the eyes of another 
animal such as a little turtle. Sub-Category C) Technology (18 tran-
scripts) encompassed the technology that the participants thought 
to have an interaction with such as “beacons” (13), “QR Codes” (3) 
and “Augment Reality” (2).

The Localization category relates to the desire of the teenagers to 
localize themselves inside the museum building and included words 
relating to movements within the museum as well as the discovery 
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of artifacts. It encompassed words such as “localization” (10), “search” 
(9), “discover” (7) and, “map” (5).

The Social Media category is related with the desire of sharing the 
experiences on social media channels within a mobile application. 
The transcripts were grouped into the words: “social networks” (14), 
“photos” (11), “news” (4) and “friends” (2).

5.2. Design work – Future Curators

The future curators had access to the categories derived from the 
sessions with the teens. Moreover, they were required to sketch an 
experience grounded on those categories which were considered the 
desires of teenagers for interactive experiences inside museums.

A total of 76 transcripts were obtained from the design work of 
the future curators. These transcripts were then grouped into sim-
ilar words, derived into five categories which were the same as the 
ones of the teenagers, namely Gaming (32 transcripts); Interaction (31); 
Localization (8); and, Social Media (5). 

The Gaming category encompassed the following words: “chal-
lenge” (7), “game” (6), “quiz” (3), “clues” (3), “points” (3), “levels” (3), 
“ranking” (2), “collect” (2), “unlock” (2) and “riddles” (1). The Interaction 
category was this time grouped into two subcategories. Category A) 
User’s interaction with the artifacts (29 transcripts) containing the fol-
lowing word groups: “information” (12), “categories” (11) and “narra-
tives” (6). Category B) Technology (2 transcripts) contained “QR codes” 
(1) and “augmented reality” (1). The Localization category (8 transcripts) 
englobed words regarding “search” (4), “discover” (2), “map” (1), “local-
ization” (1). Finally, the Social Media category (5 transcripts) encom-
passed words about “photos” (3) and, “social networks” (2).
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6. Discussion and concluding remarks

Teenagers faithfully approach and adapt to new technologies, while 
the curators attach their importance to the story that the museum 
wants to convey (Kelly, 2007). Curators find it difficult to put them-
selves in the shoes of the teenagers, which is an undeniably noticea-
ble fact; since they grew up and educated in a completely different era 
with different sets of technologies.

Although the order of the categories discussed was the same in 
both groups, we noticed some discrepancies in the number of words 
within the categories. Young people value games and interactions 
more in the museum than the curators, as noted by number of tran-
scripts in the Gaming category by young people (156) and by curators 
(32). The teenagers significantly emphasized on more game me-
chanics than the curators themselves. These youths were born and 
brought up in the generation interactive technological bloom and are 
more prone to embrace them than the previous generations (Napoli 
& Ewing, 2000). These youngsters have the desire to have a reward at 
the end of accomplishing a task; which is something that was not 
mentioned by the curators. The desire of rewards leads us to think to 
what extent do these youths yearn for achievements in the form of 
rewards? Alternatively, what kind of rewards for their achievement 
can be awarded in order to make a museum experience sustainable? 
Although the curators had access to the list of teenagers’ desires, they 
did not think about rewarding their experience. What differs in the 
Interaction category is that teenagers have thought of interacting 
with the museum through a role of selected species exhibited in the 
museum. With these types of interaction, they could have numerous 
experiences in the museums; simply by selecting which specie’s role 
that they would like to take. Both groups stated they want to have 
the power to choose between a list of categories of exhibits. Since the 
museum is vast and rich in content, it may become difficult to seg-
ment all the content without having different guided visiting routes. 
Another aspect to accentuate are the narratives. Although the group 
of teenagers only spoke once in narratives (actual stories of the mu-
seum), the group of future curators, despite being small, gave more 
prominence to narration. We can also verify that the use of technol-
ogy was significantly mentioned by the teenagers (18 transcripts), 
in comparison to the curators who barely mentioned it twice. The 
Location category was the only one that did not have many discrep-
ancies between the two groups. Nevertheless, the word location has 
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been detected more often among the group of teenagers than in the 
group of future curators. The teenagers have managed to wrap their 
heads around the aspect of having to relocate themselves within the 
premises in order to encounter the exhibits (species). We can conclude 
that these teenagers value the mechanics of interacting with species 
more than the future curators. Teenagers strongly referred the Social 
Media section as highly relevant by using terms such as social net-
works, newsfeeds about the museum and sharing the experience with 
their friends. Although curators had access to this picture about social 
media and teens at the begin of their co-design session, this has not 
prevented them from using it, because they effectively did not use it 
a lot. The quintessential discussion echoed in this work is: the new 
technologies and the ability of future curators to implement them in 
museums in order to enhance the museum’s experience for teenag-
ers. However, not all technological options will be thoroughly explored 
by the curators. Teenagers have a desire to speak, share and actually 
be part of the new technologies. On the other hand, the curators prefer 
to think of an experience as a whole without much attention to the 
type of technology that can be used.

We noticed an unlikely seamless pair between the views of future 
curators and actual teenagers regarding enjoyable museum’s expe-
riences: future curators believe that the most prominent method to 
provide enjoyable museum experience for youths is via story based 
narratives and the youths themselves believe that the most appealing 
aspect would be the implementation of game mechanics within the 
museum experience. We agree that merging those perspectives, the 
narratives and the game mechanics, would combine in to derive a 
better relationship between the teenage visitors and the contents in 
order to create an enjoyable visiting experience. In order to achieve 
this, we suggest and accentuate that future curators should be in-
structed to segment the audiences (Falk, 2009) at an early stage of 
their careers and also have access to design guidelines for the teen-
age audiences who would be the future adult audience of tomorrow. 
We argue that the reward that teens are desiring could be the expe-
rience itself; nevertheless, marketing communications should take 
meticulous care on the type of experiences that the teenagers aim to 
take. Moreover, we also argue the target audiences are the final users; 
hence, it is crucial to study their interests and desires, in order to de-
ploy a high quality and enjoyable product.
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participatory culture in design 
ecosystems — a case study approach

Jorge Brandão Pereira1

Abstract
Participation is currently a trendy concept in the field of cultural stud-
ies and is interpreted as a multiple expression, directly linked to a 
notion of community and purposeful transformation.

The following paper identifies participatory culture as a phenom-
enon that has developed in close relationship with communication 
and digital media. The traditional message flow changes and digital 
media communication and interaction are magnified. In this case 
study approach, we present a series of examples that embody this 
bridging between participatory culture, design and digital culture, 
building relevant ecosystems.

The analysis of case studies allows the development of this dis-
cussion, adding relevant enlightenments about the application of this 
participatory culture rationale in projects or activities.

1. Introduction

The present study identifies participatory culture as a phenomenon 
that has developed in close relationship with media, digital and com-
munication design. The traditional message flow changes and digital 
media communication and interaction are magnified. This context 
influences the diversification participation, according to the interests 
and motivations of citizens and communities. 

Design’s relation with participation forms part of the acknowl-
edgment of the validation of cultural knowledge. This approach pos-
es significant challenges, namely a mediation work that constitutes 
a borderline that is fundamentally cultural. The intervention that is 
proposed—one of participatory features—enhances mobilization pro-
cesses, since it proposes a ground for dialogue and interaction. This 
opens an opportunity for creative citizenship, for its culture, action, 
experience or narrative, that is enhanced by digital media.
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2. Culture, a ground for participation

Contemporary communication, marked by interactivity and the pos-
sibility for all parties concerned to be simultaneously producers, dis-
tributors and consumers of communication, reshapes communica-
tion practices at the level of processes, media and content.

This consolidation of the digital as tool for communication and 
interaction has paved the way for creativity in which design has 
a role to play. It is based on various technology-supported systems 
that foster a closer relationship between organizations, consumers 
and other stakeholders connected to this network. The development 
of the internet, digital media and social networks facilitates the 
global exchange of information and experiences from physical or 
virtual platforms, opening up further space for cooperation and the 
sharing of ideas. 

The growing accessibility of technology strengthens interaction 
and the way in which people combine different media devices. The 
methods of appropriation of media by individuals to create a network, 
support the re-fashioning of communication practices and media. 
The proliferation of production, collaboration and content distribu-
tion leads Shirky to identify a culture of participation, from which 
we may infer that its emergence is one of the consequences of cyber 
culture and mediatization.

The moment when the culture of participation comes into the 
limelight is also the moment when individuals interact with technol-
ogy and digital media in a ubiquitous way, spelling the relevance of 
the bridge between these two realms. However, it is not this technolo-
gy that is interesting but its intended use to establish contacts and be 
present on the network. Participatory culture’s concept is developed in 
reference to consumer culture: individuals do not only act as consum-
ers, but also as contributors or producers, being active participants in 
defining its structure.

For Jenkins, “the web provides a powerful new distribution chan-
nel for amateur cultural production” (Jenkins, 2006, p. 131). The ease 
of access to technologies and tools, that enables content to be created 
and distributed by amateurs, gives rise to what the author calls par-
ticipatory culture—as opposed to mass culture. In participatory cul-
ture, the members of the social fabric believe that their contributions 
matter, and they feel some degree of social connection with one an-
other and care about what other people think about the content that 
they produce and share. 
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The digital media contribute to the dematerialization of knowledge 
as a collective, participated product. The culture of participation allows 
each participant to interact independently from the geographical, tem-
poral and even motivational moment. The origin of this change is relat-
ed to the expression “cognitive surplus” coined by Shirky (2010). 

3. From individual to collective

The introduction of computers, digitization and Internet networking 
into communication processes marks a new moment in the relation-
ship between organizations and their target audiences. The introduc-
tion of these digital technologies and the establishment of Web 2.0 
reshaped the performance possibilities of the public. This public, indi-
vidually, communicates by interacting not only with other individu-
als but also with brands and companies. 

Toffler (1980) refers to “prosumers”, individuals who no longer ac-
cess products and services exclusively from the professionals who pro-
duce them, and start making the products and providing the services 
themselves. According to the author, this convergence between produc-
er and consumer is not a recent phenomenon: it has resurfaced. The 
concept has also been reinterpreted and reformulated by Bruns (2006), 
who proposed the notion of “produser”, a mixture of producer and user. 
Jenkins (2006) proposes to analyze the forms of content consumption 
and production, taking into account both individual and collective par-
ticipation. It means being able to understand how new forms of partic-
ipation and collaboration, enabled by convergence, have an impact on 
the relationship between audiences, producers and content.

From the perspective of organizations, Jenkins (2006) relates them 
to this orientation towards convergence. Organizations must rethink 
their assumptions about what media relations with the public means, 
given that the practices of consumers are no longer the same. This 
new scenario implies a culture of participation, a continuity that is 
suitable for the new, simultaneously individual and collective com-
municational practices. 

We research into what drives people to participate and collaborate 
in digital ecosystems related with digital communication. This issue be-
comes even more relevant when the participation refers to organizations’ 
proposals or projects. It is important to analyze their motivation, because 
that is what will determine the degree of involvement and belonging.



106 Portugal 2017

4. Participatory design ecosystems

Participation in the various possibilities for its interpretation, is pre-
sented as a relevant tool for the development of a design culture. In 
participatory design, technology emerges from its own users, rather 
than being delivered to them. It is an opposite position to the tradi-
tional approach to design, which gives the designer the role of spe-
cialist and owner of knowledge. The participatory approach is not 
limited to allowing the involvement of the stakeholders, and actually 
proposes that they are the owners and the most knowledgeable about 
the “complex problem” for which a response is required, and that it 
is therefore they who should respond to project issues (Pereira, 2015).

Digital media allows an acceleration in organizational processes. 
Promoting the engagement ability and the active participation of in-
dividuals, we conclude that this constituent is enhanced and stim-
ulated by participatory digital media. Within interaction and in ex-
periencing, that takes place in this process, the symbolic universe of 
individuals is then increase. What makes it an attractive feature is 
its ability to generate new ideas, driven by processes and methods as 
tools for creativity.

In this section, we present briefly four case studies that embody 
features, concepts or insights that connect specific case studies with 
this participatory culture within digital communication.

4.1. connectingcities.net

European Urban Media Network for Connecting Cities is an ongoing 
European project, funded by the Culture Programme 2007-13 of the 
European Union. This creative network focuses on urban screens “as 
a medium to establish a translocal infrastructure for the citizens to 
encounter the public space across a coextensive dimension that con-
nects online and offline layers, local neighborhoods and cosmopoli-
tan European clusters.” (connectingcities.net, 2013)

The initiative aims at creating conditions for producing, present-
ing and circulating artistic and social content on media facades in ur-
ban public space. It was initiated by Public Art Lab Berlin and currently 
involves 22 international partners in 20 cities, not only in Europe but 
also in America, Asian and Australia. The usage of public space in re-
lation with digital media and digital citizenship is one of the main 
questions concerning the project.
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Although the specific focus on the presentation channels, this 
is an input to creative cities discussion, proposing it through audi-
ences and citizens. The research program combines workshops and 
conferences with creative production of digital artworks, showcased 
in yearly events. Connecting Cities is a proper example of the dy-
namics of urban creativity that finds its territory in digital devices 
showcased in public spaces. The projects are presented in the web 
platform and gather the summarized information, necessary for 
their interpretation, creating a twofold communication: online (the 
Internet) and offline (the Cities). The way they are described makes 
them accessible and understandable to everyone, regardless of their 
level of technological expertise.

4.2. Creative Citizens

Media, Community and the Creative Citizen is a project exploring the 
value of creative citizenship, and its core research deals with how 
creative citizenship can generate value for communities within a 
changing media. The project’s research questions are stated in the 
Research Plan:  “(i)  How does creative citizenship generate value 
for communities within a changing media landscape and (ii) how 
can this pursuit of value be intensified, propagated and sustained?” 
(Creative Citizens, 2012, p. 1)

These questions refer to different forms of value popping from 
new interactions of mediation and civic activity, namely that which 
can be considered creative. A new attribute of citizenship is identified, 
as a result of new forms of media engagement. 

This creative engagement is enhanced by communication, par-
ticipation in collective activities and collective creation of new spac-
es, services and businesses. It is proposed as a practice-based action 
where individual citizens—from specific communities related to the 
project—are given the opportunity to engage directly and creatively 
in the formulation of solutions for their own environment, whether 
these are physical spaces, buildings, neighborhoods or services. This 
action is intended to offer new opportunities for community-led de-
sign, ultimately transforming the ways in which people take part in 
the process and their ability to make an impact.

Creative citizens’ research is concerned with understanding how 
traditional and new media practices, physical and digital media, can 
be used together to create new ways to facilitate community-led design.  
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4.3. Neighborland

Neighborland is an online and offline participatory project, multi-
plied in numerous cities in USA. It aims at promoting changes in the 
relationship between residents and their cities by simplifying col-
laboration, participation, and engagement. People know what their 
neighborhood needs, and organizations and place makers need this 
participation outcomes.

The online feature is a web-based platform that empowers organ-
izations to collaborate with residents on local issues. The offline fea-
ture consists of engagement activities, conducted in loco, using design 
tools to engage residents in public space in participatory planning.

The goal of this media mix project is to provide the online tools to 
easily share ideas for what people want in their neighborhoods, at a 
local level and very close to them. It empowers citizens to participate 
on local issues, sharing insights and motivations, identifying local 
human and material resources, and connecting with decision makers 
to make ideas happen. It is a simple platform to engage with people 
both online and on the neighborhood, but very engaging and effective. 

This tool involves citizens throughout the discussion process, and 
the reason for this discussion involves issues that are also reflected on 
these citizens. It is a way of making cities better places, according to 
the dynamics and intents of its citizens, who discuss and decide about 
it in a participatory way. Users connect with other users, who share 
their neighborhood or city, engage local government, and gather sup-
port for their ideas.

4.4. FUTUREPLACES

Futureplaces is a media lab for citizenship. It is curated by Heitor 
Alvelos and Karen Gustafson and it has been addressing the dynam-
ics between digital media and the socio-cultural fabric. The first edi-
tion of the festival was held in 2008, and ever since it has been a 
yearly event in Porto focused on the discussion between digital me-
dia and local cultures. 

The event is an opportunity for discussion and presentation of cre-
ative possibilities that rely on the participation of citizens, and com-
munities in the construction of shared experience. These possibili-
ties are connected with the creative will of many of its participants. 
Throughout its activities, conferences, and workshops we observe the 
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impact of digital media to provide new avenues for cultural production, 
community-building, and participation. “Digital media is not announc-
ing a brave new world, but attempting to unravel a healthier world.” 
(Alvelos et al., 2012)

5. Final remarks

Participatory culture in design is more strategic and no longer just 
methodological. An emotional and affective meaning ought to be en-
gaged with the creative content itself, whether it is an object, a message 
or a interaction—this may be considered the engagement in design. 

It is within this symbolic dimension of narrative that lies the focal 
point of the motivated strategy for design. The social, cultural and tech-
nological context is different enough to force a conceptual and practical 
reframing of what can be an institutional point of view to strengthen 
design dimensions in strategy, communication and participation.

Digital media acts as mediator of this shift. The analysis of case 
studies allows the development of this discussion, adding relevant en-
lightenments about the application of this rationale in relevant projects. 
Through the participatory culture “lens” we observe new environments, 
a new ecosystem, where the strategic development of organizations hap-
pens, regarding issues such as interactivity, collaboration, collective con-
struction and, above all, the development of different citizenship models.
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second life: a hope for ideal, 
but only in its imaginary

Xiaowei Huang1

Abstract
Second Life, one of the most popular of virtual world was invented by 
Linden Lab Corporation: its philosophical statement is that Second 
Life is ‘a place where you can turn the pictures in your head into a 
kind of pixelated reality’ (Rymaszewski, 2007, p. iv). Second Life is, 
for many reasons to be considered in this essay, a representative 
example of the (offline/real) world. This paper will argue that virtual 
worlds such as Second Life are an extension of the real world. Two 
major questions were posed earlier in this essay: ‘Does the virtual 
world represent the real world?’ and ‘Is it a refuge for its participants 
from the real world’. 

1. Howard Rheingold and Virtuality

Chalmers defines virtual reality as ‘an immersive, interactive, com-
puter-generated environment. “Virtual reality” simpliciter can be 
considered a mass noun covering virtual reality environment and/
or the technology that sustains them’. On the other hand, it seems to 
Howard Rheingold that the invention of virtual space and the rise of 
the notion of the virtual community constitute a major development 
for humanity. It changes the way people live, work, behave and think, 
and almost every aspect of human life. 

According to Rheingold, a virtual community can have a number 
of forms. It can be a computer conference system, this allows people 
to hold their conversations and send emails to each other. It can be 
a role-play game where people take an alternative identity. It can be 
a community that crosses different countries and cultures via email 
to connect with people all over the world. Rheingold explains that 
‘words’ are the only way people get to communicate on the screen. 

Compared with contemporary technology, using “words” only can 
be seen as a restriction. However, it does not seem to have limited 
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people’s fascination with virtuality. Some people shared that using 
words (typing messages) could easily lead to misunderstanding. 
However, there are people seek emotional support and friendship in 
virtual worlds, and even fall in love with one and another (Rheingold, 
1992, p. 274). The only thing missing from the virtual world is physical 
interaction: you cannot touch the physical body of a virtual friend. 
In addition, Rheingold draws readers’ attention to his major concern 
about new technology, specifically in terms of the mixing of technol-
ogy (Rheingold, 1992, p. 275). 

For Rheingold the technology provides its users with lots of free-
dom and positive experiences; however, it is crucial that people devel-
op a vision ‘of the way the Net ought to grow, a firm idea of the kind of 
media environment we world like to see in the future’ (Rheingold, 1992, 
p. 276-277) in order to avoid being manipulated by commercial and po-
litical power holders (Rheingold, 1992, p. 275). Rheingold concludes by 
sharing his experiences in the virtual world and relating how it some-
times becomes confused with the real world. For Rheingold virtual 
communities do influence real life experience.

2. A Virtual Community – Second Life

The notion that virtual communities such as Second Life can function 
as real communities, in the way that characterizes a village, town, 
state or even a nation, is taken up and explored by Boellstorff (2008). 
In his book, which is a kind of ‘virtual ethnography’, he argues that, 
although online sites such as Second Life differentiate themselves 
from the real world and seem to offer something more or better than 
ordinary, real world life, the ‘virtual worlds reference and respond to 
the actual worlds in many ways’ (2008, p. 4). 

Boellstorff makes the point that virtual worlds play a key role in 
influencing social life (2008, p. 5). He suggests that ‘in virtual worlds 
we are not quite human – our humanity is thrown off balance, con-
sidered anew, and reconfigured through transformed possibilities for 
place-making, subjectivity, and community’ (2008, p. 5). 

Second Life is and always will be a representation of the world as we 
know it. People create their alternative worlds in ways that are strongly 
influenced by the real world; they try and perfect things, or reproduce the 
best things, or they want to have access to the things that they are de-
nied in the real world. It does not matter whether the world they’re in is 
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virtual or real: to some extent there is a crossover between the two, since 
people are products of the real world, and they use their ideas, values, 
desires and experiences taken from real life to shape their virtual life. 

3. Virtual Culture and Discourse

Second Life is a particularly useful case study for researching virtual 
worlds, because it has a particularly well developed culture and a dis-
course on and about that culture and activities, values, imperatives and 
logics. While there is a single ‘official’ culture to Second Life, there are also 
subcultures. If we go into the site we can find people participating in a 
church service, virtual newspapers being sold on a newsstand, and vir-
tual courses being offered by a virtual university (Boellstorff, 2008, p. 8). 

There are no temporal or geographical limitations: people can visit 
your friends in San Francisco in the early morning, then dinner with 
your mum in Beijing. Your virtual life experience can begin with say-
ing hello by typing words onto the screen and waiting for answers. 
You may get response from a numbers of people within a minute. You 
can go shopping for new clothes for your avatar or a costume party. 
In this way, our real world, physical identities are transported and 
integrated into the virtual world.

4. Virtual Achievements and Satisfaction

People go into and use Second Life for a variety of purposes. People who 
are dissatisfied or unhappy in the actual world because of problems 
regarding their family, career and sexuality, may access Second Life to 
give themselves a second chance, a second life, and for some users, 
moving to Second Life constitutes a sort of escaping from the realities 
of everyday life.

It represents itself as a free space, where people can move beyond 
the limitations of their offline existence, and as a venue for self-expres-
sion. It is a place you create and is, to some extent, an extension of each 
participant’s will (‘I want to be like this’; ‘I want the world to be like 
this’), and an escape from the realities and everyday problems, dissat-
isfactions and limits (‘I wish I was more attractive’; ‘I wish I could act as 
if I were a different gender’) of the world and of people’s lives.
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It can be argued that virtuality has always characterized human 
culture (Boellstorff, 2008, p.33). McLuhan points out, for instance that 
‘the development of writing can also be seen as the technology mak-
ing virtual worlds possible’ (1962). Ong connects the idea of writing 
with Plato’s argument that writing is a thing, a product that has been 
modified in mind; it is a piece of artificial modification. Boellstorff 
suggests that the invention of role-playing game and the development 
of video games are ancestors of virtual worlds (cited in Rheingold, 
2000, p. xv; Sterling, 1992, p. 108). Bartle also argues that ‘virtual worlds 
originate above all from video games’ (2004:4). On-line games, espe-
cially role-playing games, provide opportunities for the players to take 
on and perform various identities. 

5. Virtual World vs. Actual World

Since the virtual world is a new concept, it is to be expected that peo-
ple bring actual life meanings and ideas to virtual worlds. However 
people’s sociality in virtual worlds is not the same as in the actu-
al-world. Moreover, scholars have considered and discussed whether 
or not virtual worlds can be considered as places. According to Rutter 
and Smith, ‘“place” and “virtual” cannot coexist: “there is not ‘place’ in 
the virtual beyond the metaphor”’ (cited in 2005, p. 85). 

People who participate in virtual worlds such as Second Life are 
now offered 3D environments that simulate the actual world. It brings 
so much actual experience to the users as what they use to gain from 
the real world. This simulation of the actual constitutes the basis of 
social relations. As Cosgrove points out:

In the dominant Western tradition, vision and place are linked 
through the idea of the landscape, which “represents a way of see-
ing — a way in which some Europeans have represented to them-
selves and to others the world about them and their relationship 
with it, and through which they have commented on social rela-
tions (1998, p. 1).

For Healy virtual worlds such as Second Life are places, because 
even a simulated place is made meaningful as a place by an observer 
who sees by and through socio-cultural frames (and limitations. A 3D 
environment provides users with a real world experience: as it is a 



  115DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

simulation of the real world, the meanings given to a place through 
seeing and observing effectively ‘make that place’.

Second Life encourages people to pursuit their owe happiness, 
dreams, desires and fantasies in a sense they become as free as a 
child who has not come to terms wit social rules, regulations and 
requirements. The few restrictions that do apply in Second Life are 
non-intrusive. In fact, the only thing that may obstruct people in their 
virtual pursuit of their desires is the intrusion of real life; although to 
get what people want from Second Life, they need to have both cultural 
capital and cultural literacy relevant to the world of Second Life. 

Philip Rosedale, the CEO of Second Life was interviewed by asking 
the question of whether or nor there is a big different between the 
experience that people gain from Second Life and those they gain from 
the real world. Philip Rosedale claimed that:

There is no difference between a life lived in virtual reality versus 
real reality. We already live in a virtual world – it is called our 
brain. The difference between subjective experience and sensa-
tion that is already happening in your brain (caused by your past 
experiences) is certainly bigger than the difference is going to be 
between hanging out in the virtual Smithsonian Museum versus 
the real one. Living a happy meaningful life is a function of your 
internal state, not the nature or diversity of your sense inputs – 
just ask a blind person! (Interview on 4 May, 2016)

6. Virtual Identity

It is important to analyze issues and differences of identity across vir-
tual and actual world. What is at issue is the extent to which actual 
and online identity is continuous. In Second Life people can behave and 
act differently to what they might do in the actual world. Participants 
in virtual worlds used to be called “users”, “gamers,” or “players”, and 
these terms are still used quite often in the study of Second Life: howev-
er, other terms have been added, such as residents and members. 

In order to survive in the actual world, people have to play multiple 
roles, and assume different identities. We are a different type of identi-
ty with out family (a daughter, a sister, a mother) from the identity we 
have in social and work contexts. Everyone has to change their perfor-
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mance once their role-as-identity changes. Different nationalities are 
often expected to perform in keeping with national stereotypes.

Fornas et al write about ‘how identities “are not produced by sov-
ereign and autonomous subjects alone … identity-producing interac-
tions take place in the use of communicative and signifying practice”’ 
(cited in Fornas et al. 2002:34). For Foucault, ‘such “identity-producing 
interactions” are “technologies of the self”’ (cited in Foucault 1986). The 
gap between virtual and actual world identities (and performances) 
has caught the attention of researchers. 

One of the most significant differences between Second Life and other 
virtual worlds is the avatar. As Taylor and Hudson-Smith explain, avatars 
are not just abstract anchors of virtual perspective; they were the modal-
ity through which residents experienced virtual selfhood, and “central 
to both immersion and the construction of community in virtual space 
(cited in Taylor, 2006a, p. 110; see also Hudson-Smith, 2002, p. 82). 

The avatar is the screen name and representation that stands 
in for you to the other. Some residents confirm that the avatar does 
play an important role in their interaction with other residents in 
Second Life. The style, content and decorative aspects of an avatar is 
a personal decision. Some people choose an avatar that reflects their 
physicality. 

The question of the relationship between actual identity categories 
based on factors such as gender and race, and online or virtual iden-
tity has been an important topic of research in this field. Second Life 
provides its residents with the freedom to select their gender. The first 
step for Second Life residents is to set up a gendered avatar: but this 
not need be consistent with their actual gender. People who are dis-
satisfied with their gender (or the limitations that are placed on their 
desires because of their gender identity) in actual life use the virtual 
world as an escape and as a chance to change their identity, even if 
only temporarily. Gender has been a topic of interest in virtual worlds 
and has attracted much scholarly attentions. 

7. Communities and Friendships

Besides offering so much confident to its residents, Second Life also 
plays a key role in building up social communities, networks and 
friendships. One of the key aspects of social life on Second Life is 
sexual activity and finding sexual partners. For Mills, sex is main 
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reason why people visit and frequent virtual worlds: regardless of 
claims about the breadth of other social activities in virtual worlds, 
sex is still the primary goal of virtual activities. Mills suggests ‘the 
ostensibly generic term “cybering” had become a synonym for sex, 
rather than for chatting, building a structure, or any other activity’ 
(cited in Mills 1998). 

It is interesting to note that at a public level, avatars cannot in-
clude certain parts of the human body, such as genitalia. However 
businesses do cater, at a private level, for ‘sexual services’ that in-
clude genitalia, bondage devices and ‘sexualized’ landscapes All these 
products produce an environment/place for virtual sex activity. Sexual 
activities include both private relationships and group sex, as well as 
sexual work such as ‘prostitution or sexualized environments such as 
strip clubs’ (Boellstorff, 2008, p. 161).

8. Society of the Spectacle

The spectacle, like Second Life, replaces the actual world with a series 
of dramatic, unusual, fascinating fantasies and performances: think 
of the way in which, in Second Life, the actual person is replaced by 
something more beautiful, interesting, glamorous, colorful, attractive 
and unusual, to the extent that the actual person (in fact, any actu-
al person) cannot compete with this kind of ‘spectacular identity’. As 
Debord writes: the spectacle ‘manifests itself as … out of reach … All it 
says is: “Everything that appears is good; whatever is good will appear”’ 
(Debord 1983: 15). 

9. Conclusion 

It is clear that, first of all, the virtual worlds such as Second Life are 
an extension of the real world, because it is built from, and continues 
to make use of, ideas, meanings, identity categories, performances, 
narratives and values derived from the real world. People in Second 
Life gain much greater freedom than what they do in real life. Anyone 
who does not like what is going on can leave the world with a sin-
gle mouse click. However you could say pretty much the same thing 
about various sites in the real world (school, for instance).



118 Portugal 2017

Secondly, Second Life is clearly not, in the long term, a refuge for 
its participants from the real world. Second Life can be understood as 
a virtual place that allows people to have temporary fun; however, it 
is only for a moment or for a short period, because the relationship 
between the virtual and the real world is interpenetrated. 
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teenagers as experience seekers 
regarding interactive museums tours

Vanessa Cesário1; António Coelho2; Valentina Nisi3

Abstract
Museums promote cultural experiences through the exhibits and 
the stories behind them. Nevertheless, museums are not always de-
signed to engage and interest young audiences, especially the “net 
generation”. According to the Falk model of visitor user experience, 
the visitor uses their visit experience to improve and change their 
sense of identity and thoughts of the museum along with, in a small 
but significant way, how society understands their sense of identity 
and other museums. According to the above model, we see our target 
group, teenagers, as experience seekers since this typical visitor’s type 
is usually motivated to collect an experience. In order to verify if this 
hypothesis is true, we created a series of focus groups with a total of 
130 teenagers (15-17 years old) to gather their thoughts about museums 
and what they could add to a museum to make their visit more en-
joyable. Through the notes gathered from the focus group above men-
tioned, we then validated our assumption that teenagers of 15-17 of 
age could be related as experience seekers regarding a first tour to an 
interactive museum.

1. Introduction

The Falk model regarding visitor experience (Falk, 2009) takes into 
account that a visit to a museum develops long-term memories and 
meaning, predicting that different entering motivations result in dif-
ferent existing understandings. Also, the visitor notices that their mu-
seum visitor experience was less than satisfying if expectations are not 
met. Falk (2009) argues that museums should segment their audiences 
since each audience group, especially teenagers, is different regarding 
motivations, beliefs, and what to expect from a cultural heritage space 
(Napoli & Ewing, 2000). Museums mostly provide different guided tours 
for children and adults, without having any appropriate guidelines for 
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the teens’ generation in particular. Tzibatzi (2013) argues that the mu-
seum curators often exclude the teenage audience from their curatorial 
strategies, which causes museums to ignore this age group, and as a 
result this group is disinterested in visiting these cultural spaces.

Throughout this contribution, we describe the model of visitor 
experience from Falk, and we argue that teenagers (15-17) could be 
seen as experience seekers regarding this model. To check if this hy-
pothesis is true, we created a focus group with teenagers to gath-
er what are their perceptions regarding museums, and what they 
would like to encounter there in order to have a more enjoyable vis-
itor experience. 

2. The Falk model of visitor experience

The model predicts that different entering motivations result in dif-
ferent existing understandings, suggesting that cultural institutions 
should try to segment audiences as a function of their identity-re-
lated motivations, starting with the five motivational categories pro-
posed: Explorers (looking for interesting things for them); Facilitators 
(looking for interesting things for others); Experience Seekers (seek-
ing to reach an experience of a kind); Professional/Hobbyists (look-
ing for intellectual interests); Rechargers (looking for museums as 
peaceful places).

Although the museum visitor experience model will not let us pre-
dict with certainty what every visitor will do and remember all of the 
time, it would enable us to describe and predict the underlying trajec-
tory of a significant percentage of museum visitor experience. Though 
the details of what the visitor remembers will vary, the basic form 
and structure of their memories are likely to be predictable. The key to 
understanding what is recognized depends on the filters which every 
visitor brings with them to museums. These filters create the lens by 
which memory is formed and recalled. Depending on the visitor’s cur-
rent identity-related visit motivations, the same individual can en-
gage with the same exhibitions in fundamentally different ways (as 
an Explorer, Facilitator, Experience Seeker, Professional/Hobbyist, and 
Recharger). After the tour, the visitor uses their visit experience to im-
prove and change their sense of identity and thoughts of the museum 
along with, in a small but significant way, how society understands 
these aspects and other museums.
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3. Teenagers as experience seekers

After the description of the model of visitor experience from Falk, we ar-
gue that the teenagers of 15-17 years old would fall into the Experience 
Seeker’s category. That is because these type of visitors, experience seekers, 
are described to be attuned to see what they were meant to see, if they go 
to see a particular exhibit, their exhibit will be a real high for them and 
quite memorable. These regular visitors are usually motivated to collect 
an experience, so they feel they have “been there, done that”. Attracting 
them requires convincing those potential visitors that the experience 
deployed at a museum is an experience of a kind, something that they 
cannot miss if they want to feel they have had a complete experience. 
These Experience Seeking visitors are looking for the whole package. 
Hence, marketing materials should emphasize how much fun they will 
encounter while participating in this experience of a kind. These visitors 
are keen to get an overview of the place rather than deep understanding 
of the exhibition. Experience Seekers desire to make memories of the ex-
perience. Therefore, they like to take and share pictures of their museum 
visitor experience. Museums with high numbers of these visitors should 
create great spots for photo opportunities. In theory, these photo opportu-
nities would help promote the museum among the others and via their 
word-of-mouth to future visitors. The usual Experience Seeker is hardly 
likely to return; still if satisfied, they are likely to spread the word about 
the experience taken and encourage others to visit (Falk, 2009).

4. Study

In order to check whether the teenagers from today could be assumed 
as experience seekers, we created a focus group with groups of teen-
agers (15-17 years old) to gather conclusions about this assumption. 
During these focus groups, the researcher asked two quintessential 
questions which sparked a discussion and started gathering notes on 
the particulars of the discussion to see if it relates to the experience 
seekers view. Those questions were as follows: Q1) What do you think 
about museums? To collect information regarding whether they like 
to visit these institutions and in what situations they usually go to 
museums. Q2) How do you think museums could enhance your experi-
ence at the museum to be more enjoyable? To collect information about 
which kind of experiences they would like to have inside museums. 
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4.1. Sample & Method

After obtaining the approval of one secondary school to participate in 
this study and with the collaboration of its teachers, 130 teenagers (96 
males, 34 females) 15-17 years of age from 7 classes (informatics and 
multimedia classes) were assigned to perform the study. The focus 
groups took place on several different days in their classrooms where 
nine slots of the focus group of 20 minutes each were performed, 
having around 14 participants per session. During the sessions, the 
researcher only asked those two questions above mentioned and 
gathered notes on the verbal expressions of the teenagers and on the 
particulars of the discussion which emerged among them. Then those 
expressions were categorized into groups of related expressions to 
gather assumptions about the views of the participants. 

5. Results

Participants had multiple verbal expressions each, that is why we 
ended up with a total of 224 expressions for the Q1 and 443 for the Q2.

Q1) What do you think about museums?

Regarding the Q1, we transcribed a total of 3 related expressions 
which were verbally referred 224 times by the participants. These 
expressions were grouped into one main category (Table 1). In gen-
eral, participants think going to museums is a good way to learn, 
although they “usually don’t go there frequently”. Participants relat-
ed museums with the “boring” word, considering museum visits as 
a mundane activity. However, it depends on their motivations, and 
forty participants agreed and highlighted “if it is a theme that I like, 
I am confident that I am going to enjoy the visit”. All 130 participants 
stated and agreed that as a general rule, museums do not show any-
thing new, which implies that these young participants do not want 
to visit them, or they only visit them when they are on holiday with 
their parents. Nevertheless, even when they are on vacation, these 

Table 37 Expressions of the 
130 participants related to 
the question: What do you 
think about museums?
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young people only visit the museums located  outside of their region 
in order to know other cultures. Four participants have expressed that 
they would like to try an interactive museum; however, they are “not 
aware of any”.

Q2) How do you think museums could enhance your experience at 
the museum to be more enjoyable?

Concerning Q2, we transcribed 14 expressions that were in the total 
verbally expressed 443 times by the participants. These expressions 
were then grouped into four categories: Interaction, Multimedia, 
Experiences, and Interestsa (Table 2).

Participants showed the desire of interaction (202 expressions) 
when inside the museum premises, such as interactive cutting edge 
technologies, virtual reality and also playing games in order to spend 
a good time there. According to these participants, games play a huge 
role in engaging people, and we heard the following expressions “It 
would be fun to explore a museum through a game. It would be engag-
ing because the games are engaging. Hence the museums will become 
charming places”; “I could go to a museum taking a tour by a digital 
game to have fun and to be the best and also the fastest one!”. Likewise, 
the integration of social media and pictures sharing were referred 
through such expressions as “If I saw a picture taken in the museum in 
my Facebook or Instagram I would go there for sure to try it”; “Taking 
pictures would be fun also as Snapchat does”. The latter is regarding 
the augmented reality effects that this social network, Snapchat, of-
fers to their users.

Table 38 Expressions  
of the 130 participants 
related to the question:  
How do you think museums 
could enhance your 
experience at the museum 
to be more enjoyable?
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These young participants pointed out that integrating multimedia 
(136 expressions) in the museums could appeal more to their gener-
ation as well as fulfill their expectation to interact. Participants ex-
pressed interest towards integrating videos and digital content and 
interaction in the museum with expressions such as “the integration 
of cutting edge technologies would be for sure more appealing for muse-
ums and teenagers alike!”; “The museums are usually boring, and with 
the implementation of treasure hunts they could be more attractive to 
visit and to spend a while”; “Of course I would visit a museum empow-
ered with technology!”. 

Participants pointed out that museums would be more engaging 
places if they were offered some experiences (55 expressions) for them 
to try out such us unusual museum’s events and different guided 
tours. They realize that the museums’ advertisements do not reach 
them, hence they are less interested in these cultural institutions.

Participants showed us that they would be intrinsically involved 
in a museum if this one was related to their personal interests (40 
expressions) in order to fulfill their intellectual needs. They mostly 
referred to photography, football, and electricity as some of their in-
terests inside a museum.

6. Discussion and concluding remarks

This model of visitor experience (Falk, 2009) suggests that the so-called 
“one size fits all” does not apply to the museum’s visitors. Hence, the 
marketing goal of the museum should not be a single promotional 
strategy. We cannot create a single message to attract all kind of vis-
itors, especially this “net generation” (Napoli & Ewing, 2000) flooded 
with new technologies. With this research we are forced to argue with 
(Tzibazi, 2013), teenagers do not see the museums as appealing places. 
However, different visiting-motivations will result in several different 
understandings (Falk, 2009).

Teenagers have the perception that museums are good places for 
informal learning. Nevertheless, these cultural heritage venues remain 
unappealing for them. Also, the participants had poor knowledge about 
interactive museums which prompted them to go wild when think-
ing about new methods to enhance museums as cultural and engag-
ing places. We agree that technology can create personal connections 
between the teenage user and the information content and to inspire 
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teenagers to give a closer look. In fact, Wikia (2013) reports that the 
“Generation Z” (teenagers in particular) is more and more engaged 
with open platforms. Besides, more studies argue that when working 
with this age group, emphasis should be placed on producing combined 
communication policies that connect the use of interactive technolo-
gies with more conventional media channels (Napoli & Ewing, 2000).

Teenagers related games, interactive content, virtual reality and 
social media as appealing methods to enhance their visitor experi-
ence. Also, the act of taking pictures to share a moment is a point 
from the experience seekers, which is reflected by the fact that the 
teenagers talked about taking pictures and spreading the word to 
their friends regarding their experience in a museum. This act of 
sharing pictures prompts not only an advertisement but as well cre-
ates memories of the experience. Teenagers desire experience inter-
action through something new, and experience interaction is simply 
to have an experience which can be related again with the experience 
seekers. According to Falk, a visitor in one single tour could be more 
than one type of visitor, however, according to the results of the focus 
groups, we argue that for a first interactive tour in a museum, teen-
agers should be seen as experience seekers because they will desire to 
experience something new. 

Falk also argues that people who visit a museum with very par-
ticular and content-oriented interests fall into the category of 
Professional/Hobbyists. Some students felt themselves to be in this 
category by arguing that if the museums offered an exhibition which 
fits their interests they would certainly visit it. However, this is a mi-
nor group of 40 expressions gathered, in comparison to the 403 ex-
pressions gathered about the use of interaction (202), multimedia 
(146), and taking part in experiences (55) inside museums.

Curators of museums should focus on this group by incrementing 
not only the experience to be tailored for this specific public, but as 
well concentrating on a specific marketing campaign by advertising 
the fun that visitors are certain to have.
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experimental editing strategies, 
methods and technics applied  
in ethnographic sound material 
to unravel hidden acoustic 
and phonetic values

Panteleimon Petmezas1; Daniel Brandão2; Heitor Alveolos3

Abstract
This project aims at finding hidden values on sound material recorded 
in a particular place through the creation of mechanical and random 
sound collages as a method to help in understanding a socio-cultural 
context that is rapidly changing. The sounds of the neighbourhood of 
Riobom, located in the eastern part of the city of Porto is the subject 
of study. This place has been the focus of sound recording sessions 
conducted by Radio Manobras in the scope of a funded project with an 
artistic, ethnographic and music composition approach. 

This research study has two major purposes. Firstly, to deny the 
original semantic meaning of field recordings and interviews through 
a set of editing strategies, methods and technics that may potentially 
provide alternative impressions, such as the phonetic and rhythmic 
values of voices and other sound sources. Secondly, to understand 
how can the applied methodology potentially enrich an ethnograph-
ical project that has as purpose to understand the socio-cultural 
framework of a place. 

A set of patterns were noted in the analysis of the outcomes, point-
ing out a potential research path to follow in future work, which can 
explore the connection between artistic avant-garde approaches to 
sound and ethnographic research projects. 

1. Introduction 

This project presents a very specific context to look into this aspect, 
which is the case of the Riobom neighbourhood, in the Fontainhas 
area, in the city of Porto. Exploring the soundscapes of that particu-
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lar region through sound editing and sound collaging as a method 
that could extract new considerations that are hidden by the semantic 
meanings. Through this research and through the practical process, 
the possibilities of experimental approaches such as sound collages in 
a specific soundscape archive are analysed in order to understand if 
this approach could possible contribute in an ethnographical process.

This research project comes in the wake of the dramatical-
ly changes that occurred in the city of Porto during the last decade. 
These changes are not only structural alterations but also intellectual. 
Places, objects, buildings and social practices are just some examples 
from the things that have been affected and changed in many ways. 

This paper intends to 1) explore the created abstracted soundscapes 
and sound collages that has been created with the purpose of reflect-
ing the identity of the Riobom neighbourhood. 2) Present the evolu-
tionary soundscape creating approaches that has been developed 
with the use of non-traditional sound editing methodologies and 3) 
understand the importance of soundscapes and the possibilities that 
different projects can provide through the use of soundscape sources. 

2. The importance of field recordings 

The term of field recordings is related to audio recordings that are 
produced outside of recording studios and are applied in the natural 
and human-centered sounds. Those field recordings can be used as 
a method to describe a place and document the different activities 
and correspondingly characterize the environment of a certain place. 
These recordings can be recognized as a primary source of information 
to secure and preserve the acoustic memory of an environment. Such 
sounds, from a certain community can be a key tool that has valua-
ble and significant meanings for the culture and the social life of the 
individuals and groups that are living in that society. Understanding 
their history, culture and behaviours are just some examples of the 
things that can be extracted (Landau and Fargion, 2012). 

Sound field recordings have a connection with a place and more 
importantly they are offering an engagement between place and 
sound that can extract meanings. Adding to this view, sound reflects 
to our senses information that allow us to gather knowledge of topol-
ogy, dimensionality and materiality about a community that lives in 
an intensely rich aural environment. (Feld & Brenneis, 2004). 
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3. Soundscapes connected to Culture 

Soundscape, and more specific its connection with culture, incorpo-
rates with many aspects such as a scientific and aesthetic way of lis-
tening that is featured in the relationship to their environment and to 
the social circumstances. Therefore, soundscape, like a landscape, has 
more to do with civilization than with nature and subsequently with 
culture that is constantly under construction and always undergoing 
changes. Additionally, soundscapes can provide not only a better un-
derstanding in our way of perceiving sounds but also means by which 
we can understand more generally the different changes and attrib-
utes that a culture or a place has (Thompson, E. A., 2004). Through the 
years, the area of soundscape achieved many different forms with the 
efforts of artists, writers, musicians and architects.

4. Dadaism and Futurism 

During the early years of 20th century, two of the most significant 
art movements that had an important role in the understanding of 
art through the rejection of the prevailing standards are the Futurism 
and the Dadaism. Both of those art movements, had as main ideology 
in their artistic expression the rejection of the logic and the seman-
tic meaning, replacing them with irrationality and anarchy (Saylor 
Academy, “Dada”, 2011). 

These particular cultural movements had as purpose to breakdown 
the traditional aesthetics that ruled the art world and the consumer-
ism and destroy older forms of culture in order to open it to new paths 
for finding new values in art, by breaking everything and creating 
something new that should reflect the new contemporary world. By 
using different techniques upon different materials, Dadaists tried to 
recreate a new value of art. By rejecting traditional standards, they 
introduced experimental sounds inspired by the contemporary world 
such sounds of machineries and other type of noises (Saylor Academy, 
“Futurism”, 2011).
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5. Musique Concrète 

The term musique concrète proposed by Pierre Schaeffer in the begin-
ning of 1940s indented to focus in the experimental technique of mu-
sical composition by suiting recorded sounds not in the traditional 
way of composing. The main principle of musique concrète is to focus 
in the combination of various natural sounds recorded and mixed 
with other different sounds, resulting in a sound montage. Important 
part of this process is the modification of the sound by different tech-
niques such as extending the sound and changing the speed, reverb, 
filters, loops that use echo and many other mechanical procedures. 
This particular type of experimental acousmatic listening has an in-
tentionally hidden approach of disconnecting sounds from its origi-
nal source and transform it to something different. The sounds used 
in this type of composition were mostly human voices, natural envi-
ronmental sounds or instruments and general sounds changed with 
the help of synthesizers (Holmes, T, 2012). 

6. Noise in Music 

The art of noise is a new approach in music composition that was pro-
posed by a member of the Futurism art movement named Luigi Russolo, 
in his manifesto entitled L’arte dei rumori that later became one of the 
most influential texts of musical aesthetics in the 20th century. This 
manifesto was demanding the creation of a new kind of music reflect-
ing the evolution of contemporary music related with the industrial-
ized society that started to spread. The main aspect of this proposal 
was the incorporation of noisy sounds of machines and urban life into 
a music piece. Through this, he wanted to produce noises in a musical 
content that would present the new modern industrialized world that 
changed fundamentals structures of the society (Christensen, 2009).

The idea of noise music was influenced by many different move-
ments, such as the music approaches of Futurists and other avant-garde 
movements. However, noise music is a subjective and controversial style.
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7. Voices in Electroacoustic Music 

The type of music that appeared in the last part of the 20th century that 
adopted new technologies such as the recording, editing and play back 
of sound had also a significant impact by incorporating the voice in the 
sound pieces but not in the way it was traditionally used, for singing. 
Those first approaches of applying human voices in a different context 
and manipulating it in a way that is not associated with the symbol-
ic meaning of what the voice was saying, were from the pioneers of 
musique concrète and more specific from Pierre Schaeffer and Pierre 
Henry. In contrast, he focuses in vocal sounds such as laughter, hum-
ming, breathing and general sounds that were highly connected with 
the people at that time. In conclusion, this kind of pieces can be charac-
terized as the first approaches on expanding the use of voice in music 
outside of the traditional way of signing. (Bergsland, A. 2010). 

8. The Sampling Culture 

Sampling in music is a result from the experimental music that 
musicians and artists used in the musique concrète movement and 
in the electroacoustic music. In the sampling music, different tech-
niques such as montage and manipulation of sound are being applied. 
Sampling is the method of taking a portion of a sound recording and 
reusing and reapplying it in a different song or piece with an unusual 
form. Those early attempts, had as theme the use of unconventional 
sounds that included recordings from a large variety of sounds such 
as natural or mechanical that were mixed together with the combina-
tion of sound effects (Navas, E., 2012). 

Sampling as an act is an essential part of the mechanical recording 
process where the copy, cut and paste are the main keys in the meth-
od of cut up. Keeping in mind the methods that are used in sampling, 
there is a perception that sampling can be conceived culturally as a 
meta-activity that leads to a final result that later is defined as a Remix. 
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9. Remix in Culture 

Remix culture can be described as a creative activity that exchange 
information that made possible through the technologies from the 
late 1960s. Remix can be characterized as the practice of cut, copy and 
paste that introduced in the methods of sampling. Notable, describing 
Remix in culture it is easier to define it as a part of music and specific 
as the act of reinterpretation of a pre-existing piece of sound. In the 
first decade of the twenty-first century, the remix and actually the 
act of remixing as a method of taking samples from a pre-existing 
material and combine them to create a new form started being a fun-
damental part in art. (Navas, E., 2012). 

10. Practical Project

Four different approaches and methodologies in creative process-
es were important inspirations to the methodology that was cho-
sen for this research project. The concept of Serendipity, the Oblique 
Strategies, the theory of Derive and the Cut-Up methodology are se-
lected as compatible procedures and techniques that can be used in 
the practical part of research.

Following the practical part of this research has two essential 
stages that are described following:

10.1. Soundscape Recording Process 

It was identified as an important part of the research to conduct sev-
eral soundscape recording sessions that could provide the possibility 
to understand more in depth the sociocultural context of that place 
and the people that are living there. The soundscape recording process 
has been done in two main steps: 

Firstly, a pre-recording session was the first approached into the 
neighbourhood by adopting a process of observation and listening 
(Figure 1) and secondly, a five step recording sessions that were con-
ducted in the neighbourhood of Riobom. (Figure 2)



  133DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

10.2. Soundscape Editing Process 

The soundscape editing stage includes the sound editing process that 
was used in the soundscape archive and the methodological proce-
dures adopted in the process of mixing the sounds. Furthermore, this 
specific process of editing has been done in several steps that lead to 
the creation of a set of soundscape collages. On these steps, it is impor-
tant to highlight the randomness approach that was used in selecting 
the soundscape recording material to be used in the process of sound 
editing, and also in the steps of cutting and pasting the samples. 

The main process of editing includes four steps, in each one of 
these steps there is a sound editing process from the sounds that were 
mixed in the previous step. In this process, none of the sound collag-
es were listened while the editing was going on. Moreover, the cho-
sen parts were copied and pasted multiple times in different parts of 
the sound collage as a method to create an abstracted and repeated 
representation of this soundscape. In the editing process, sounds are 
overlapping to each other due to the cut-up technique and as result an 
abstracted sound collage is created. 

The following process has as result the creation of a set of sound 
collages which has as an origin the equivalent soundscape archive 
and the same editing principles. Next, an image (Figure 3) illustrates 
the main steps:

Fig.39 Photo from the 
first day, sketching 
and observing

Fig.40 Figure 2 - Photo from 
the recording sessions
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This first sound collages are available in the follow link: 
https://soundcloud.com/pantelis-petmezas/sets/
sound-collages-vol1 

The second step sound collages are available in the follow link: 
https://soundcloud.com/pantelis-petmezas/sets/
sound-collages/s-EjVhT 

The third step sound collages are available in the follow link: 
https://soundcloud.com/pantelis-petmezas/sets/
sound-collages-vol3/s-OTTit 

Fourth step sound collages are available in the following link: 
https://soundcloud.com/
pantelis-petmezas/1stcollagefrom3/s-IBIv0

11. Conclusions

After the investigation in the conceptual and artistic exploratory ap-
proaches in sound, it is believed that experimental sound editing can 
be used as a tool that could possibly lead to a better understanding 
of the sound material. Furthermore, those experimental approaches 
may probably result in a further knowledge for the individuals, de-

Fig.41 Sound editing 
process image that 
presents the steps 



  135DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

pending the sound sources and the concept that are included in the 
sound pieces. The practical part of this research, likewise the theoreti-
cal investigation, point to the direction that abstracted sound collages 
may potentially extract information regarding to the context of the 
sound material. Therefore, the soundscape concept experienced an in-
creasing number of interest by different artists and researchers that 
led to evolutionary methods that attempted to remove the tradition-
ally way of perceiving sound and superseding it with an experimental 
approach that neglects the semantic meaning as a way to achieve a 
deeper knowledge and understanding. 

Taking in account the previous conclusions as well as the theoret-
ical and practical research of this study it is possible to acknowledge 
the possibilities that the techniques of avant-garde movements in 
sound. Those avant-garde movements that include the act of neglect-
ing the semantic meaning, can possibly help ethnographic projects 
and researches as supplementary tool in the understanding of unre-
vealed meanings.
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a polícia de segurança pública 
no facebook: um policiamento 
de proximidade através 
dos media digitais. 
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Abstract
The main objective of this article is to analyze how the Portuguese 
Public Security Police has adapted to the new media, focusing espe-
cially on its presence in the social network Facebook.

Digital media is a reality that companies, brands and institutions 
must be aware of, in order to produce communication strategies that 
strengthen the approach to their target audience.

Thus, in the context of the strategy on public security, one of the focal 
points is the Proximity Policing, a concept first explored in the 19th cen-
tury by Robert Peel (João Moura, 2017), and still being used to this day by 
the public security forces both in their internal and external communi-
cation, with due adaptations to the reality of the present century.

Thus, in this digital age of high citizen participation, it is impor-
tant to carry out strategic work that helps to improve the relationship 
and communication between the institution and its citizens. In the 
specific case of PSP, the author of this article proposes to analyze the 
presence of the institution on Facebook, namely: the way it approach-
es the target audience, what strategies it adopts and how some con-
flicts on the page are handled by the Office Press and Public Relations.

Resumo
O presente artigo tem como principal objetivo analisar a forma como a 
Polícia de Segurança Pública portuguesa se tem adaptado aos novos me-
dia, focando-se especialmente na sua presença na rede social Facebook. 

Os media digitais são uma realidade a que as empresas, marcas e 
instituições devem estar atentas, de modo a produzirem estratégias 
de comunicação que potenciem a aproximação ao seu público-alvo. 

Desta forma, no contexto da estratégia em segurança pública, um 
dos pontos fulcrais é o policiamento de proximidade, conceito explo-
rado, pela primeira vez, no século XIX, por Robert Peel (João Moura, 
2017), sendo, ainda hoje, tido em consideração pelas forças de segu-
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rança pública tanto no âmbito da sua comunicação interna como ex-
terna, com as devidas adaptações à realidade do século atual.

Assim, nesta era digital de elevada participação dos cidadãos é im-
portante a realização de um trabalho estratégico que ajude a melhorar 
a relação e comunicação entre a instituição e os cidadãos. No caso 
específico da PSP, propomo-nos a analisar a presença da instituição 
no Facebook, nomeadamente, a forma como se aproxima do públi-
co-alvo, que estratégias adota e como são geridos alguns conflitos na 
página, por parte do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas da PSP. 

1. Introdução

No início do século XIX, em face do crescimento da violência e da crimi-
nalidade em Inglaterra, o governo vê-se na obrigação de criar uma nova 
força policial: a Polícia Metropolitana de Londres. Sabendo, no entan-
to, da forte probabilidade desta força policial não ser bem-recebida, por 
atuar fortemente armada e, aproveitando os ensinamentos de Paris — 
que naquele período já registava um policiamento fortemente organiza-
do — Robert Peel, Primeiro-Ministro do Reino Unido, no século XIX, criou 
um novo conceito de policiamento. Pretendia-se, então, estabelecer prin-
cípios de ordem, organização, respeito e proximidade com a população. 

Atualmente, todos estes princípios explorados por Robert Peel são 
instrumentos usados pela maioria das forças policiais em todo o mun-
do, prevalecendo a contiguidade entre polícia e cidadão, fator esse que 
está na base do conceito de Policiamento Moderno (Liborio, 2016).

Segundo o subcomissário João Moura (2017), em Portugal, é alicer-
çada neste conceito que a Polícia de Segurança Pública (PSP) assegura 
a sua missão junto dos cidadãos portugueses no terreno, explorando 
diferentes programas de proximidade e proteção dos mais vulnerá-
veis, nomeadamente: a “Escola Segura”; o “Idosos em Segurança”; e 
o “Comércio Seguro”. Este tipo de programas tem como função a pre-
venção, o esclarecimento e maior proteção destes grupos de cidadãos.

1.1. Comunicação institucional

Segundo Nunes (2014), a comunicação institucional é a área de inter-
venção responsável pela construção da identidade de uma instituição, 
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cuja principal premissa é a obtenção de credibilidade e influência jun-
to do seu público-alvo. Este tipo de comunicação procura passar os 
valores da instituição de forma clara e eficaz.

É por força da comunicação institucional que são estabeleci-
das relações duradouras com os indivíduos pelo que se revestem de 
suma importância as ações personalizadas e segmentadas. Com isto, 
pretende-se a obtenção de informações que são fundamentais para 
a estratégia de comunicação. Essas informações podem ser obtidas 
através de questionários e relatórios que permitem o reconhecimen-
to das necessidades do respetivo público-alvo. Ferramentas essas que 
permitem alcançar e envolver todo o público integrante da instituição, 
sejam eles do tipo interno ou externo. 

Após uma análise profunda dos dados obtidos em estudo (questio-
nários e relatórios) devem ser feitas ações ajustadas aos propósitos da 
instituição, visando sempre as necessidades da mesma.

Um dos principais objetivos do trabalho feito pelas organizações é o 
de combater o desconhecimento da sua missão, visão, valores e filoso-
fia da instituição, através, sobretudo, de ações que envolvam e integrem 
o público de forma eficaz. Dentro da comunicação institucional existem 
dois segmentos: a comunicação interna e a comunicação externa.

1.2. Comunicação interna

Na comunicação interna são reunidas todas as energias em torno dos 
benefícios da instituição transmitindo-as aos seus colaboradores e 
levando a que este público-alvo seja igualmente o porta-voz da ins-
tituição, num tipo de comunicação que se pretende que seja positivo 
(Nunes, 2014).  Para tal, devem os colaboradores ser informados, mo-
tivados e incentivados a partilhar os valores da instituição de forma 
eficiente, como se tratasse de um canal de comunicação entre o indi-
víduo interno com o externo. No caso da PSP, o polícia deve ser forma-
do e incentivado a partilhar os valores da instituição com os cidadãos. 

1.3. Comunicação externa

A comunicação externa, por sua vez, é direcionada ao público exterior 
à instituição. Os emissores da comunicação, neste caso, os próprios 
polícias, devem assumir os valores da instituição e transpor estrategi-
camente para os cidadãos. A comunicação pode ser estudada através 
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de mensagens formais ou informais. É fundamental para uma insti-
tuição que a mensagem seja transmitida de forma clara, cumprindo 
com os objetivos e missão da organização (Nunes, 2014).

2. A Polícia de Segurança Pública no Facebook

A PSP desenvolveu uma estratégia pouco convencional de comunica-
ção com os cidadãos no Facebook. Produziu conteúdos, como conse-
lhos, alertas, recomendações ou informações úteis, mas num tom 
informal, criativo e até mesmo humorístico. 

Deste modo, a PSP, tradicionalmente associada a uma imagem rígi-
da, formal e séria, consegue agora contrariar essa tendência, com uma 
crescente popularidade nas redes sociais. Mas a PSP não pretende ape-
nas que a construção dessa nova imagem se limite às redes sociais. O 
objetivo é, também, que no terreno, junto dos cidadãos, essa maior pro-
ximidade e empatia também aconteçam. E, neste sentido, João Moura 
é imperativo: “antes de estar próximo dos indivíduos nas redes sociais, 
a Polícia tem que dar o exemplo em campo” (Factory, 2017).

2.1. Três pilares fundamentais da estratégia

Apesar de a PSP não ter escopo lucrativo, deve agir como uma marca 
e planear uma estratégia digital diária para chegar ao seu público. 
Segundo João Moura (Factory, 2017), existem três pontos essenciais 
para que a estratégia resulte: a relevância, a criatividade e a disrupção.

A PSP materializa estes conceitos através de campanhas específi-
cas, como a “Sabe o que fazer numa operação stop?”, que contou com a 
participação do humorista Nuno Markl. O objetivo desta campanha foi 
demonstrar, através do humor, como um cidadão deve agir durante 
uma operação stop realizada por uma autoridade policial. 

A PSP procura sensibilizar também para problemas da atualida-
de, como os cuidados que se devem ter na utilização do telemóvel e 
da Internet, nomeadamente nas redes sociais e nos jogos digitais. 
As mensagens são passadas sempre num tom informal e educativo 
e, por vezes, humorístico, de modo a procurar uma maior empatia 
com os cidadãos.  Importa salientar que todas as campanhas são 
feitas de forma gratuita, com a ajuda de parceiros ou voluntários 
(Factory, 2017).
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Perante as palavras de João Moura: “Se não for de forma criativa a in-
formação não passa”, percebe-se que esta estratégia mais informal que a 
PSP tem adotado, tem sido a mais eficaz na comunicação com os cidadãos.

2.2. Os seguidores na página da PSP

Rogério Silva (2014), através de um conjunto de entrevistas, apurou que a 
razão para os internautas seguirem a página de Facebook da PSP, foram:
 - a influência de pessoas que conhecem outras que trabalham na 

PSP (15%);
 - o facto de a sua atividade profissional estar ligada à missão da PSP 

(25%);
 - a admiração pelo trabalho feito pelas forças policiais (25%);
 - e a obtenção de informação relacionada com a segurança (41%). 

Relativamente ao acompanhamento das publicações da página, a ge-
neralidade dos entrevistados menciona que apenas acompanha as publi-
cações que surgem no mural de forma automática (63%); outros admi-
tem visitar a página de forma autónoma (31%); e, por último, 13% revela 
que não acompanham nenhuma publicação. No que respeita à interação 
feita com as publicações, 15% confessa não interagir com o que vê, sendo 
que 41% “gosta”, “comenta” e “partilha”. Dentro dos que interagem, 35% 
coloca gosto, 16% comenta e 26% partilha os conteúdos da página da PSP.

Quanto ao tipo de publicações: cerca de 34% dos interrogados ad-
mitiram ter maior interesse em publicações sobre a atividade opera-
cional (operações stop e detenções); 18% afirmaram dar mais atenção 
a conteúdos de prudência e consciencialização; 41% manifestou seguir 
publicações sobre informações e avisos, (relativas, por exemplo, a lo-
calização de radares). Por fim, cerca de 34% dos interrogados afirma 
não seguir nenhum tipo de publicação em concreto. 

Ainda, no que diz respeito à adequação do conteúdo: 39% concor-
da com as matérias publicadas na página; 19% propõe que devam ser 
publicados mais conteúdos; 16% mencionam que é inadequada a in-
formação relativa a procedimentos policiais; 13% indica também con-
teúdos inadequados, como violentos ou sugestivos. Por último, 3% dos 
interrogados dizem ser conteúdos demasiados informais.

No que diz respeito à figura da PSP na rede social Facebook, a opinião 
é bastante positiva, sendo que 100% dos inquiridos afirma que o traba-
lho está a ser bem conseguido e 21% alegou uma melhoria da imagem 
da instituição. Foram ainda apontadas várias vantagens na presença 
da PSP nesta plataforma, uma vez que 28% admitiu haver uma maior 
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proximidade com o cidadão (policiamento de proximidade) e 40% rela-
taram que contribui para a comunicação com os cidadãos.

2.3. Um caso de sucesso a nível mundial

Segundo o agente João Moura (2017), a PSP é a terceira força policial 
com mais destaque da rede social Facebook, com cerca de 572 mil li-
kes. A liderar está a Polícia Nacional de Los Colombianos com cerca de 
1,5 milhões de likes e em segundo lugar a polícia NYPD, dos Estados 
Unidos da América, com 740 mil likes. 

Relativamente aos seguidores da página da PSP, cerca de 50% si-
tua-se na faixa entre os 18 e 34 anos de idade, o que é revelador do 
sucesso da comunicação entre o segmento mais jovem. Importa ainda 
referir que o sucesso também se expande a outros países de língua 
portuguesa, como o Brasil e Angola  - juntos abrangem cerca de 70.000 
seguidores (Factory, 2017).

2.4. A Fórmula para o sucesso

João Moura (2017) defende seis principais fatores para a comunicação 
digital e que foram determinantes para o sucesso da página da PSP no 
Facebook:

Why Not? – Quebrar a regras sem pôr em causa o bom nome da 
instituição. Procurar criar empatia com as pessoas mais disruptivas e 
ao mesmo tempo agradar às mais conservadoras.

Coragem – Criar algo fora-da-caixa é quase sempre favorável. Os 
brainstormings entre a equipa são muito importantes para se tentar 
encontrar uma boa ideia. Ao que se deve aliar também uma boa dose 
coragem para se conseguir atingir o sucesso.

50% Métricas – 50% Feeling – A análise das estatísticas do 
Facebook não garante por si só o sucesso da gestão da página, neces-
sário é, também, uma boa dose de intuição, bom senso e sorte. Nisto 
consiste o feeling.

Trabalho de casa – Estar atento às tendências e procurar a forma-
ção pessoal é indispensável para o sucesso.

Timing – Estar atento aos assuntos da atualidade é fundamental 
para atingir o tempo certo e entrar em campo para criar impacto e 
não deixar passar o momento. Um post colocado com um atraso de 
um ou mais dias, já não terá o mesmo sucesso.
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Marketing institucional – Trabalhar e consolidar o nome da insti-
tuição é importantíssimo. Sendo que é necessário preparar com ante-
cedência o trabalho e saber gerir as crises das mais diversas opiniões.

2.5. Gestão de conflitos no Facebook

Gerir uma página de Facebook nem sempre é tarefa fácil, muito me-
nos quando se trata de uma força policial. Diariamente a PSP está su-
jeita aos mais diversos tipos de situação, seja no terreno ou no meio 
digital, qualquer cidadão dá a sua opinião e é preciso estar atento. 
Fruto da facilidade de interação dos utilizadores com a página, a qual-
quer momento poderão surgir conflitos e comentários negativos sen-
do, nesse caso, necessária uma rápida intervenção com vista a evitar 
um ambiente negativo na página que possa influenciar negativamen-
te outros utilizadores. 

Segundo João Moura (2017), quando existe uma crise na página da 
instituição por norma não apagam nenhuma publicação que tenha cor-
rido mal. A equipa tenta gerir os seguidores mais queixosos, revoltados ou 
agressivos, com respostas fundamentadas (através da caixa de comentá-
rios ou de mensagem privada) baseada em informação exata e impar-
cial. Quando a opinião contém conteúdo abusivo ou impróprio para a 
comunidade o utilizador é imediatamente excluído, impedindo a possibi-
lidade de o utilizador em causa comentar posteriormente a página.

Em estudo, foi possível analisar que os utilizadores são bastantes 
impulsivos nas suas reações e nem sempre a PSP consegue gerir da me-
lhor forma. No episódio negativo de carga policial sobre uma família, 
na final de um jogo de futebol, a página de Facebook foi “bombardea-
da” com comentários negativos sobre a atitude, não da instituição, mas 
sim de um agente. Este acontecimento causa um total desconforto, so-
bretudo no seio das redes sociais, que por vezes se torna difícil de gerir.

 Ao que foi apurado a instituição apenas fez um comunicado geral 
sobre diversos acontecimentos em que numa alínea menciona que “e) 
No final do jogo, nas imediações do estádio, ocorreu uma intervenção 
policial que resultou na detenção de um cidadão. Esta ocorrência foi fil-
mada em direto por uma estação de televisão e amplamente divulgada. 
Após o visionamento das imagens em questão, a PSP decidiu instaurar 
procedimento disciplinar contra o elemento policial que consumou a de-
tenção.” Os seguidores ao verem apenas uma declaração muito vaga 
sobre o assunto ficaram ainda mais indignados e em vez de acusar ape-
nas o agente, passaram a censurar a instituição por tal depoimento.
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Com isto, podemos comprovar a difícil gestão de conflitos numa 
página de Facebook, sendo que estes casos acontecem tanto em insti-
tuições, como em marcas ou empresas. Num meio tão global e diver-
sificado torna-se quase impossível agradar a todos. 

3. Conclusão

A comunicação e interação entre os cidadãos e as instituições nas re-
des sociais ganhou um relevo considerável, o que tem merecido uma 
aposta crescente das instituições neste meio.

Atenta a este fenómeno, a PSP implementou uma estratégia de co-
municação que tem vindo a ser eficaz, sendo, inclusivamente, uma 
das primeiras instituições públicas a alcançar uma visibilidade na co-
municação social notável. 

O trabalho de imagem e comunicação no Facebook que tem sido 
realizado pela PSP tem vindo a contribuir para uma nova imagem da 
instituição junto dos cidadãos. 

Face ao estudo supra analisado, podemos concluir que a utilização 
da rede social é fundamental para atingir o proposto definido pelo 
gabinete de comunicação da PSP, ou seja, comunicar, aproximar e in-
cutir boas práticas no dia a dia dos cidadãos, sem nunca colocar a 
função e o bom nome da instituição em causa. 
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el avance de la tecnología 
en la animación de series 
2d y su estilo visual.
Sergio Rodriguez Valdunciel1 

Abstract
La animación 2D en series, en la actualidad ha llegado a unos límites 
técnicos, fruto de la evolución de la técnica utilizada. Siempre bus-
cando la optimización del tiempo, para poder generar contenidos más 
atractivos. La experiencia de años en el sector de la animación 2D, 
me ha obligado a demostrar como la tecnología digital con la cual se 
trabaja en la actualidad, bebe de las bases de todo lo que supuso la 
animación para la televisión en los primeros 60, con Los Picapiedra y 
otras series. Ese germen evolutivo lleva a realizar un análisis de como 
la técnica usada en esas primeras series, tienen el fin de optimizar los 
recursos y tiempo, convirtiéndose en una dinámica de esta singular 
industria audiovisual.

La experiencia en el sector, sirve en esta investigación de seguir los 
pasos marcados en el sector, pero que nunca han tenido un análisis 
con un trasfondo de investigación adecuado. Está claro que es la op-
timización de ese trabajo, es la parte industrial, como en una fábrica 
de vehículos con las cadenas de montaje. Pero hay más aún, el esti-
lo visual de la serie, donde participan diferentes dibujantes, y deben 
mantener que los personajes, no tengan muchos cambios en sus as-
pecto. Esta máxima por el cuidado estético, de mantener las líneas de 
arte para el cuidado de todo el empaque de la serie, predominan. Por lo 
tanto las técnicas digitales, están permitiendo abrir nuevas miradas 
desde el ámbito estético, que son bien recibidas.

1. Introducción

Esta investigación tiene un origen en la experiencia vivida en la 
evolución de las series de animación 2D para televisión, en su cambio 
de un método tradicional al método de uso de la tecnología. Debemos 
tener en cuenta que los dibujos animados son un entretenimiento, 
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por tanto pertenecen a un sector industrial que vive de contenidos 
animados para entretener a una audiencia, y cuanta más audiencia, 
más ingresos por venta de espacios publicitarios. 

El método de producción tradicional 2D está estudiado en libros, 
artículos, manuales, cursos especialización o referencias en internet. 
Pero el proceso adaptado a las nuevas herramientas, son escasos o son 
tratados en apenas 5 páginas, aportando poca información útil para la 
persona que quiera profundizar en el nuevo recurso.

Como comienzo de documentación está la búsqueda de libros es-
pecíficos de producción y procesos de animación tradicional y digital. 
Complementando con artículos y entrevistas en revistas profesionales 
de animación. Y recursos de los portales especializados en animación 
en internet, donde los profesionales intercambian impresiones sobre 
cómo desarrollar mejor la producción. 

A toda la documentación escrita, hay que sumar la experiencia 
profesional propia en el campo de la animación 2D. El haber parti-
cipado en series, aporta conocimientos, datos, experiencia suficien-
te para desarrollar el tema. Los aportes de compañeros como Alberto 
Palomares, director de MSL animación, Belli Ramírez directora de 
producción en diferentes proyectos y Rubén García animador 2D fre-
elance, complementan todas las fases del proceso de investigación, y 
acerca este estudio al ámbito profesional de la producción de series de 
televisión en la actualidad.

Por lo tanto, estamos ante un trabajo de investigación, que explora 
la producción de una serie de animación 2D, con la novedad y gran 
aportación, que se hace en un entorno digital. Este trabajo muestra 
el proceso general, con todos los pasos necesarios para producir una 
serie de animación 2D, haciendo uso de los recursos tecnológicos, para 
llevar a buen puerto la serie, optimizando todos los recursos, tanto 
económicos, como de personal y materiales.

1.1. Hipótesis y objetivos

La hipótesis principal de este estudio, es la necesidad de mostrar la 
producción de una serie de animación 2D en la actualidad. Mostrar 
una visión global del proceso de producción de un proyecto de serie. 
La integración de los avances técnicos con las bases de la animación 
tradicional 2D, la cual siempre está en evolución.

Las series que vienen realizándose los últimos 15 años, están mar-
cadas por el avance tecnológico que desencadena el interés en el pro-
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ductor para agilizar los procesos, abaratar la producción, menor tiem-
po de producción y hacer uso de todos los avances técnicos para crear 
series únicas y originales.

Para desarrollar nuestra investigación, nos tratamos los siguien-
tes objetivos.

1. Profundizar sobre los datos referidos al tema en bibliografía, 
reportajes y artículos.

2. Analizar la evolución histórica de la técnica de animación 2D y 
sus avances técnicos a lo largo de los años.

3. Enfatizar el proceso básico de animación tradicional 2D.
4. Mostrar el proceso de animación tradicional 2D aplicado a la 

era digital y sus ventajas.
5. Conocer como nace una serie animada y su evolución en el 

flujo de trabajo.
6. Analizar las ventajas que ofrece la tecnología en una producción 

animada.
7. Estudiar y analizar el rol del productor a lo largo de todo el 

proceso de producción.
8. Indagar el personal artístico y técnico que interviene a lo largo 

de toda la producción.
9. Analizar comparativamente dos series de televisión con la 

diferencia de técnica tradicional y digital.
10. Estudiar las posibilidades del dibujo sumergido en la era digital.

1.2. Análisis

Hasta la actualidad no existen estudios en concreto sobre como pro-
ducir una serie de animación 2D digital con los avances técnicos ac-
tuales. Si existe sobre producción 2D tradicional, que sirven como 
punto de partida.

Hay que destacar, que este trabajo nace del fruto de la necesidad 
de aportar al sector de la animación un conocimiento íntegro del 
proceso. La experiencia propia en el medio e intercambios de ideas 
y conceptos con otros profesionales del gremio a lo largo de 15 años, 
generan documentos, información y datos necesarios para ser deter-
minante en esta investigación.

Los cambios tecnológicos con el fin de facilitar el trabajo en el ám-
bito de las profesiones gráficas, provocan que se reflexione sobre el 
buen uso y el desarrollo de buenas metodologías de trabajo. Todo este 
tiempo lleva a estudiar y analizar los softwares y como se introduce 
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dentro del flujo de trabajo de una serie, y como gracias a su uso se 
obtienen muy buenos resultados. Y este trabajo refleja de forma clara 
como se introduce esta nueva herramienta dentro del proceso ofre-
ciendo ventajas a todos los departamentos.

1.3. Método

Para llevar a cabo este trabajo de investigación, partimos del análisis 
histórico de la inmersión de las nuevas tecnologías en el proceso de la 
animación. Como de las técnicas más tradicionales siempre han ido 
en búsqueda de recortar tiempo y trabajo, adaptándose a los avances 
de la era digital.

Se han investigado los procesos de producción de una forma ex-
haustiva, desde un punto de vista global, sin entrar a desarrollar como 
se debe realizar cada etapa. Mostrar la mejor información desde un 
punto de vista de un productor.

Se han analizado tanto series de producción tradicional, como di-
gital 2D, mostrando y aportando los datos suficientes para el desarro-
llo de esta investigación.

Mi experiencia como profesional de animación 2D digital, ha 
aportado las bases necesarias como punto partida para este trabajo. 
Concluyen nuestra investigación los contactos profesionales en dis-
tintas fases del proceso de producción que aportan la experiencia útil 
en este tipo de indagación, sirviendo como referencia a otros profesio-
nales o futuros productores.

1.4. Estructura

Con el fin de guiar la lectura de este trabajo de investigación, se mues-
tra una estructura en tres apartados:

1. Antecedentes y su análisis.
2. Proceso de producción de una serie.
3. Apartado de análisis comparativo y conclusión.

Antecedentes y análisis: estudia la evolución de la animación 2D 
a lo largo de la historia con los avances técnicos que han podido 
mejorar el proceso, aligerando tiempo y dinero. Otro antecedente 
está en la evolución de la producción animada como serie de 
entretenimiento a lo largo de casi un siglo. La importancia de la 
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animación limitada en el proceso de realización de series para 
la televisión, con el fin de aportar contenido a bajo coste y cortos 
tiempos de producción. Análisis general del proceso 2D.
Proceso de producción de la serie: se centra en el papel de 
productor, desde el inicio del concepto de la serie hasta su entrega 
final de cada episodio. La función de todo el flujo de trabajo y su 
relación evolutiva lineal. Cada departamento lleva un control 
de la producción que permite que avance cada etapa de la serie. 
Establecer las pautas que guíen el trabajo de cada departamento 
y cada profesional. Establecer la relación del diseño en el ámbito 
digital y como desarrollarlo. Imprimir un carácter propio a la serie, 
optimizando recursos, pero sin perder la independencia visual. 
Hacer uso de todo el material creado de la serie y gestionar todo el 
volumen de trabajo. Lograr terminar la serie totalmente.
Análisis comparativo: estudiando series de animación con 42 años 
de diferencia, puntualizando las bases artísticas y productivas de 
la primera, distinguiendo patrones y estrategias valiosas para la 
serie más actual, sin perder calidad. Establecer unas conclusiones 
definitivas sobre todo el proceso de la investigación.

2. Técnica

El proceso de producción de la serie, sigue las pautas tradicionales 
herederas de  Hanna-Barbera, adaptando a las herramientas digitales. 
Se han mejorado ciertas etapas y se han dado soluciones nuevas.
 - El diseño de personajes se descompone en capas o niveles de cada 

parte del cuerpo, se permite esto y además admite el anidamiento 
de elementos, que consiste que cada elemento contiene a otros. 
Cualquier personaje de la serie se ve como un conjunto unido pero 
cuenta con partes para poder animar.

 - Reutilización de las partes del cuerpo, sólo se dibuja una vez, de ahí 
la importancia de la preproducción, de realizar todo el material 
que exija en personaje. Los personajes funcionan como marione-
tas. El animador se dedica a la animación de la expresividad sin 
necesidad de dibujar.

 - Planificación cuidadosa y atención al detalle, viene marcada desde 
el desarrollo de cada personaje y debe reflejarse en la guía visual. 
Los personajes en su desarrollo visual se ha planteado como se 
moverá el personaje, sus partes, su extremidades. 
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 - Fondos simplificados, cíclicos y tramos rectos. Con herramientas 
de edición vectorial, se han utilizado en esta serie. Con elementos 
sueltos que facilitan el reutilizado o cambio de color de la escena.

 - Los fondos cíclicos o de repetición, son aquellos que se ven en la 
pantalla en una carrera que se van repitiendo elementos cada cier-
to tramo, de nuevo mediante las herramientas de edición se puede 
romper esa acción tan repetitiva. A la hora de diseñar un fondo 
largo, debemos introducir diferentes elementos a lo largo del fon-
do. Cada vez que cambia el ciclo de movimiento, variamos los ele-
mentos para que resulte diferente cada vez..Personajes de grandes 
cabezas y ojos, tienen la función de dar énfasis a la interpretación.

 - Simplificación de los ciclos, donde el cuerpo está en una pose rígi-
da y sólo se animan las piernas se realiza en la animación tradi-
cional 2D. Cualquier ciclo o animación que se pueda reutilizar. Los 
ciclos de caminado se realizan con pocas poses, consiguiendo la 
sensación de movimiento.

 - Las vistas de los personajes se limitan, el uso principal es el ¾, sin 
interés de dar sensación de tridimensionalidad. 

 - Vocalización de un diseño de fonemas limitado, sin dibujos inter-
medios, basada en el máximo de 12 poses. 

 - El uso de “estirar y aplastar”, puede ser un buen recurso expresivo 
y ayuda a veces a la expresividad de la animación.

 - El diseño de pantalones o piernas de un solo color, para realizar 
menos dibujos del ciclo andar. En algunos de los personajes secun-
darios se utiliza este método.

 - Los efectos de sonido deben estar presentes, dan énfasis a las ac-
ciones y complementan la animación. Las acciones rápidas de las 
escenas van acompañadas de efectos que enfatizan el plano.

 - El diseño de personajes se hace simétrico y es de fácil reutilización. 
Introducción de personajes asimétricos protagonistas muestra un 
avance en la animación limitada.

 - La planificación de cámara existe el uso de cámaras multiplano 
dando sensación de tridimensionalidad, y de los clásicos plano 
medio, americano y primer plano, hay que añadir el uso de pica-
dos y contrapicados. 

 - “Frotis de animación”. Tres poses para que desaparezca un persona-
je. Anticipación, arrancada y salida está presente siempre con los 
personajes de movimientos rápidos, como en el personaje de Bloo.

 - La importancia de las voces de los personajes sigue vigente, y 
cuando se cuenta con tal número de seres, la cantidad de registros 
es muy alta.
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 - La entidad visual marcada por la paleta de colores limitada siem-
pre es necesaria, y da un carácter único a la serie. 

 - La animación simple como método de vida de un personaje, como 
el pestañeo o un gesto sencillo, en cualquier escena se refleja.

Fosters y la casa de los amigos imaginarios, Samurai Jack, My Little 
Pony, Wakfu aon algunas de las series que muestra una estética, una 
animación muy depurada, muy gráfica, llena de elementos que pue-
den animarse sin limitación. Viveza de color y gusto por la riqueza 
cromática de todos los seres, fondos y elementos de cada episodio. 
Destaca también el uso que se hace de la música en las secuencias, 
partiendo de la sintonía de cabecera.

Las nuevas series aportan una nueva mirada de la idea de serie 
«cartoon» bebe de muchas fuentes, pero aporta una frescura de ani-
mación muy viva, muy visual, sin dejar de lado al concepto, la historia.

3. Conclusión

El desarrollo tecnológico ha estado presente en toda la historia de la 
animación, el uso actual de las herramientas digitales, permite a los 
profesionales tener un mejor concepto general de una producción ani-
mada. Ese mayor concepto se refleja en un mayor conocimiento del 
trabajo y por lo tanto es una ventaja a la hora de realizar una serie de 
este tipo. El método de producción de la animación tradicional se ha 
beneficiado de los avances técnicos provocados por el mercado:
 - El avance de la tecnología ha provocado una mayor demanda de 

animación.
 - La creación de nuevos canales temáticos de animación en la tele-

visión e internet.
 - Creación de nuevos estudios, con nuevas propuestas de series.
 - La animación 2D está establecida en los canales de emisión.
 - El desarrollo de software 2D de dibujo vectorial y animación.
 - Búsqueda de nuevas estéticas en la animación.

Las nuevas tecnologías en la animación han permitido una rápi-
da adaptación de la animación tradicional 2D a la animación digital 
2D, lo que nos encamina a determinadas conclusiones, que definiti-
vamente demuestran un avance en el sector y muestran un nuevo 
camino en el desarrollo de series.
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 - Las nuevas tecnologías muestran un beneficio para las producto-
ras, con presupuestos más bajos, productos de mejor calidad. Los 
animadores optimizan los recursos con las nuevas herramientas.

 - El software 2D, requiere de un artista multifacético que forme par-
te de todo el proceso creativo de la obra, estando involucrado total-
mente al flujo de trabajo.

 - Exige de una planificación al detalle de la producción con el fin de 
optimizar recursos y medios.

 - La posibilidad de ir creando material promocional de la propia pro-
ducción, de una manera alternativa, dirigida a la distribución y 
venta del producto final.

 - Las bases de la animación tradicional, se trasladan al digital de 
una forma evolutiva de la técnica, como ya paso del paso del papel 
al acetato.

 - El dibujo sigue demostrando su importancia, sobretodo en la pre-
producción, donde marca el diseño de la serie. No se habla de dibu-
jo digital, porque bajo cualquier circunstancia sigue siendo dibujo.

 - Se establecen estrategias y recursos del diseño de los personajes, 
con el fin de hacerlos más fáciles de animar. Se crea material con 
la posibilidad de la reutilización.

 - Una buena planificación permite reutilizar recursos, obteniendo 
un rendimiento mayor.

 - El concepto inicial de la serie viene de la imaginación del artista, 
sin la intervención inmediata de los medios digitales.

En esta investigación hemos “ilustrado” la metodología de cómo 
producir una serie de animación 2D para televisión, de la mejor ma-
nera posible, dando la importancia necesaria a la optimización de re-
cursos, sacando el mayor partido de todos los elementos que rodean 
a una producción animada. Estamos hablado de un proceso laborioso 
de equipo, de recursos y de medios tecnológicos. No debemos hablar 
de “animación Flash” como técnica, ya que estamos haciendo refe-
rencia a un programa informático en concreto y no todas las fases de 
la serie se realizan con Adobe Flash. Queda claro que si nos permite 
ciertas ventajas técnicas respecto a la animación tradicional 2D, pero 
eso no quiere decir que lo definamos únicamente como una técnica.

Por lo tanto instamos a tratar de hablar de una forma más global 
e informativa como técnica de “animación 2D digital o sin papeles 
(«paperless»)”, dejando claro el uso de las tecnología informática y la 
ausencia de papel, y eliminando cualquier referencia a un software 
en concreto.
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Fig.42 Producción Digital 
2D Vs. Producción 
2D tradicional.
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comunicação cultural na era 
digital: o caso do canal180

João Barroso1; Nuno Martins2

Abstract
Canal180, specialized media in the disclosure of the arts and creativ-
ity, was born to fill the gap in cultural communication in Portuguese 
television, a country in which the creative sector develops positively. 

It’s born equally in a technological context marked by the comings 
of digitization and its effects in traditional media, hence it’s urgen-
cy in giving answer to a more fragmented audience, familiar with 
online dynamics. Aesthetically and operationally, Canal180 presents 
itself as a fundamentally digital project, absorbing contemporary 
market trends, namely its cross-platform presence and the open-
source. Coming from the analysis of the brand’s communication in 
its different supports we try to understand the reach of its motto: 
Canal180: Other Television. Some differentiating factors seem to rely 
on the efforts for a more permeable and horizontal communication 
in which the TV, Web and Mobile channels converge so to create the 
180’s platform.

Resumo
O Canal180, plataforma especializada na divulgação de artes e cria-
tividade, nasce com o objetivo de responder à lacuna da divulgação 
cultural na televisão portuguesa. Num país onde o sector cultural e 
criativo evolui positivamente, identifica-se uma falta de canais de co-
municação que ajudem à respetiva divulgação e promoção.

O 180 nasce igualmente num contexto tecnológico marcado pelos 
adventos da digitalização e seus efeitos nos meios de comunicação 
convencionais. Por esta razão, urge em dar resposta a um tipo de pú-
blico de consumos cada vez mais espartilhados e, familiarizado com 
as dinâmicas online. Estética e operacionalmente, o Canal180 apre-
senta-se enquanto projeto fundamentalmente digital, absorvendo 
tendências de mercado contemporâneas, nomeadamente a presença 
multiplataforma e o open-source.

Da análise da comunicação da marca, passando pelos diferentes 
suportes em que está presente, neste artigo procura-se compreender 
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e analisar o alcance do mote com que o canal se identifica: “Canal180: 
Outra Televisão.” Alguns sinais diferenciadores apontam para os esfor-
ços da marca por uma comunicação mais horizontal e permeável, onde 
convergem os canais TV, Web e Mobile na criação da plataforma 180.

1. Introdução

São vários os sentidos da palavra Cultura. Podemos considerá-la en-
quanto “conjunto dos conhecimentos adquiridos que contribuem para 
a formação do indivíduo enquanto ser social”, ou “conjunto de cos-
tumes, de instituições e de obras que constituem a herança de uma 
comunidade ou grupo de comunidades” (Porto Editora, 2017). A apre-
sentação sucinta do termo basta para justificar a urgência pelo trata-
mento e divulgação cultural, tipicamente a cargo dos órgãos de comu-
nicação social.

A positiva evolução da notoriedade do sector cultural e criativo em 
Portugal não foi acompanhada por uma maior atenção mediática na 
televisão portuguesa — o meio de comunicação de massas com maior 
visibilidade e consumo na sociedade contemporânea. É neste contex-
to que nasce, sob o mote “Outra Televisão” o Canal180, exclusivamen-
te dedicado à divulgação das artes e criatividade. Nasce, para além 
disso, num contexto cultural e tecnológico novo às anteriores formas 
de comunicação convencional, pautado pelos adventos da Era Digital. 
Desde a sua criação que o Canal180 procura tirar partido das potencia-
lidades das novas tecnologias. 

No presente artigo insere-se o Canal180 no contexto da divulgação 
cultural da televisão portuguesa, e problematiza-se sobre o alcance do 
mote com que nasceu e se assumiu como alternativa a este meio. Para 
tal, analisar-se-á a identidade da marca e a forma como comunica 
nos diferentes meios de que faz parte: Televisão, Web e Mobile.

2. Cultura e Televisão em Portugal no novo milénio

O surgimento do Canal180, que se tratará adiante, coincide com o au-
mento da visibilidade e importância do sector cultural e criativo em 
Portugal na primeira década de 2000. 
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Um olhar para as Estatísticas da Cultura em 2011 (INE, 2012) permi-
te traçar a evolução positiva deste sector enquanto agente de constru-
ção económica e da identidade do país. Alguns dados relevantes: 

1. estavam empregadas em atividades culturais e criativas 76,8 
mil pessoas, para as 55,1 mil em 2000; 

2. o número de alunos no ensino superior de Artes ultrapassou 
em 10 890 alunos o ano de 2000, totalizando 22 581 alunos; 

3. o número de museus, jardins zoológicos, botânicos e aquários 
chegou aos 397, com 13 495 visitantes, mais 196 infraestruturas 
do que em 2000, com 7 368 visitantes; 

4. o número de galerias de arte e outros espaços de exposições 
temporárias prefez um total de 887 espaços, comparativamente 
aos 479 de 2000; 

5. o número de espetáculos ao vivo registou o exponencial 
aumento para 25 871 em relação aos 9 016 do ano de 2000. 

À observação destes dados acresce ainda o aumento da despesa 
total média com cultura por agregado: famílias portuguesas que, de 
2000 para 2011, gastaram mais 6 563 euros em cultura, perfazendo um 
total de 20 931 euros por agregado nesse ano.

É no seguimento deste intervalo cronológico do panorama social 
e económico da Cultura em Portugal, aqui em resumo, que nasce o 
Canal180, plataforma exclusivamente dedicada à divulgação das artes e 
criatividade. Importa perceber o seu relacionamento com os outros ca-
nais de televisão, dado que o processo de transmissão e difusão cultural 
acontece maioritariamente por via dos meios de comunicação social 
tradicionais. Contudo, a observação da atuação mediática na televisão 
em Portugal revela a negligência para com o tema, apesar da evolução 
positiva do sector no país. Ainda no final do século XX, em Portugal:

Assistiu-se à criação de canais privados e ao início da luta desme-
dida pelas audiências. Os programas culturais que pareciam agra-
dar ao público começam a ser substituídos por aquilo que as admi-
nistrações achavam que daria mais lucro – e automaticamente os 
gostos da audiência também foram alterados. Assistimos, então, à 
substituição de programas culturais por programas de entreteni-
mento (Bastos, 2016:50)

Não atraindo a desejada audiência e na ausência de apoios públi-
cos, a programação cultural tornou-se insustentável: tanto a estatal 
RTP1 como os canais privados SIC e TVI abandonaram progressivamen-
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te a programação cultural. No contexto da televisão pública, a exceção 
faz-se para a também estatal RTP2 — projeto generalista pautado pela 
contínua aposta na programação cultural, mas historicamente com o 
menor share de audiência global (Silva, 2011). Da observação da grelha 
de conteúdos dos primeiros três canais, Felisbela Lopes, investigado-
ra da Universidade do Minho, aponta, na globalidade, para uma pre-
sença reduzida de programação cultural e/ou emitida em horários de 
audiência diminuta. Constata-se um horário nobre progressivamente 
ocupado com ficção do tipo novelas e, no caso específico da RTP1, uma 
predominância de espaços culturais sob a forma de concursos de cul-
tura geral (Lopes, 2006). 

De referir ainda que alguns canais nascidos do alargamento da TV 
por cabo (como são aqueles pertencentes ao grupo dos de sinal aberto, 
como a SIC Notícias ou RTP 3), incorporem pontualmente programação 
cultural. No entanto, são canais que se assumem como projetos gene-
ralistas, e não como especialistas na matéria. Por isso, não podem dar 
resposta à multiplicidade de assuntos culturais, tão pouco abranger as 
franjas deste sector —, intervenções e artistas menos conhecidos do 
público geral —, que encontraram progressivamente na Internet espaço 
para a livre criação e divulgação das suas obras. O espaço virtual cons-
tituiu assim uma força motora para a mudança dentro dos próprios 
meios de comunicação convencional, de que faz parte a televisão, e o 
Canal180 é exemplo da resposta aos adventos de uma Era Digital.

3. Canal180: identidade e multiplataforma  
na Era Digital

A 25 de Abril de 2011 nasce o Canal180 sob o mote Outra Televisão para 
dar resposta à lacuna pela divulgação das artes e criatividade na tele-
visão portuguesa, assumindo, nesse sentido, contornos de alternativa 
a este meio. A profunda consciência pelo zeitgeist tanto tecnológico 
quanto cultural faz dele, por outro lado, um produto radicalmente di-
ferente da televisão em Portugal: desde logo pelo reconhecimento do 
potencial cibernético no alcance dos gostos atomizados e especializa-
dos de um público familiarizado com o online e a abundância de in-
formação. Veremos de seguida como parte da estratégia do Canal180, 
e da OSTV (empres detentora do canal), passa em primeiro lugar por 
uma aproximação tanto estética quanto operacional às dinâmicas de 
uma Era Digital.
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Em que difere, afinal, o Canal180 dos restantes? O nome é alusivo 
a uma viragem de 180 graus: “É caminhar no sentido oposto para uma 
televisão diferente, única e pioneira no país, sendo o primeiro canal 
exclusivamente dedicado à cultura e criatividade, e o primeiro canal 
open-source do mundo” (Ribeiro, 2015:10-11). Sendo open-source, abre-
-se à participação de criadores independentes e a grelha de conteúdos 
define-se pelo conjunto de pontes que cria com eles e outros meios 
como: o Archdaily, blogue que abrange as novidades no universo da 
arquitectura, com entrevistas e artigos de opinião, projectos e compe-
tições; a Pitchfork, revista online americana de foco na música inde-
pendente e popular; a Gestalten, editora e agência criativa conhecida 
principalmente pelos seus mais de 600 livros sobre arte, arquitetura, 
design, fotografia e tipografia com escritórios em Berlim, Londres, 
Nova York e Tóquio. No site do Canal180 podem ver-se o conjunto de 
parcerias estabelecidas não só com estes meios, mas também a rede 
de artistas independentes, nacionais e internacionais.

Por outro lado, o Canal180 nasce com programas que apenas fun-
cionam com a participação do público: casos do programa Tripe, ví-
deos enviados pelo público das suas viagens, e do programa Escolho 
Eu, onde o público ou um convidado do canal define uma lista de mú-
sicas preferidas, emitidas posteriormente, uma hora por semana na 
grelha de conteúdos. No Canal180, espera-se da audiência um papel 
ativo na própria conceção do canal, daí que atue de forma horizontal 
tanto com o público como com as parcerias que estabelece, fazendo 
uso das potencialidades das diferentes plataformas - TV, Web e Mobile.

O Canal180 é o nome e a marca comercial do canal televisivo cria-
do pela OSTV, fundada em 2010. A Open Source Television assume-se 
como “um projeto alternativo de Televisão por cabo destinado a um 
público que procura conteúdos culturais de qualidade num contex-
to cada vez mais rico e fragmentado” (OSTV in Bastos, 2016:64). O ca-
nal é direcionado para as Classes ABC1, jovem adultos informados e 
qualificados e públicos culturalmente ativos. Ainda que seja também 
um canal de televisão, é contrário à ideia de público de massa: vai ao 
encontro de uma audiência atenta à cultura ou parte do sector en-
quanto profissionais ou amadores; além disso, atua num contexto 
cultural espartilhado, onde o abundante acesso à comunicação espe-
cializada está também ele repartido em diferentes meios e dispositivos.  
A ênfase pela multiplataforma imprime-se desde logo, no logotipo do 
Canal180, a cargo da agência de publicidade O Escritório, onde diferentes 
ecrãs formam os caracteres um, oito, zero, alusivo à multiplicidade de 
meios através dos quais se pode aceder aos conteúdos do canal (Figura 1).
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Se inserido num mercado cultural que opera, na aceção de Chris 
Anderson, em Cauda Longa, percebe-se a importância do nicho na de-
finição do público-alvo do Canal180; Cauda Longa diz respeito à mul-
tiplicidade de pequenos consumos que, em conjunto, formam o bolo 
de receitas de um qualquer negócio distribuidor — por via da digita-
lização, este último agrega uma oferta cada vez mais variada, para 
a qual existe um comprador disponível, se sem os limites físicos do 
mercado tradicional. Esta é uma visão de mercado que se sobrepõe à 
anterior, assente no princípio da escassez (por oposição ao da abun-
dância), onde se dava primazia à comercialização dos hits, produtos 
de consumo massificado, devido às limitações técnicas e físicas, num 
mundo pré Era Digital (Anderson, 2006). Assente no princípio da es-
cassez, a demanda por produtos com recetividade alargada constituiu 
crescentemente a lacuna das televisões generalistas: não consegui-
rem introduzir nas suas grelhas de programação os conteúdos criados 
por artistas independentes, desconhecidos da maioria, para garanti-
rem maior publicidade.

Não havendo meio de comunicação que subsista na ausência de 
publicidade, a solução operacional da OSTV neste sentido passa pela 
produção de conteúdos com marcas de grande peso no panorama na-
cional, como Guimarães - Capital Europeia da Cultura 2012, Vodafone 
e Casa da Música: “neste caso, a OSTV funciona como produtora de 
conteúdos para clientes externos e não como produtora de conteúdos 
para o seu canal” (Bastos, 2016:70). Ao mesmo tempo, a OSTV comu-
nica enquanto Canal180 conteúdos produzidos por outros meios, re-
lembrando os exemplos da Archdaily, Pitchfork, etc., por uma rede de 
colaboradores/artistas independentes, e a própria audiência do canal. 
E ainda que a programação do Canal180 denote uma falta de recur-
sos, isso é antes usado enquanto característica e não lacuna, da mes-
ma forma que outros negócios puramente digitais não detêm aquilo 
que vendem ou promovem — o Airbnb (serviço online comunitário 

Fig.43 Construção do 
logotipo do Canal180 
(Fonte: Agência de 
Publicidade O Escritório)
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de anúncio, descoberta e reserva de acomodações e meios de hospe-
dagem), o Zomato (serviço online de pesquisa, marcação e crítica de 
restaurantes), e a Uber (prestadora de serviços eletrónicos através de 
uma app mobile na área do transporte privado urbano) poderão ilus-
trar este fenómeno.

Programação e comunicação constroem em conjunto o Canal180 
na sua identidade fundamentalmente digital. Tracemos as principais 
características da comunicação da marca nos diferentes meios em 
que opera. Falamos de convergência mediática1 enquanto fator pri-
meiro de diferenciação entre o Canal180 e a concorrência?

3.1. Televisão

A emissão do Canal 180 está em constante evolução e opera de forma 
quase automatizada. É através do software Just Play que a transmis-
são do Canal180 é emitida para a operadoras de televisão por cabo, 
sendo que este software funciona através de playlist (Ribeiro, 2015). 
Esta é a solução tecnológica adotada, “que a torna muito competitiva, 
e que permitiu uma poupança até 90% do custo do mercado tradicio-
nal” (Cardoso, 2012: 10)

Na grelha de conteúdos televisivos, o MAG, programa de agenda 
cultural, repete de hora a hora durante o dia e actua enquanto fio con-
dutor e imagem do canal. Desta forma, respeita uma série de técnicas 
de edição e motion graphics que se revelam fulcrais no reconhecimen-
to da marca: evita ter qualquer rosto que dê a cara ao programa ou ao 
canal; opta por planos grandes e de pormenor a planos gerais; usa 
música de artistas independentes para as peças. Porque repete de hora 
a hora, sublinha a estética do canal e atua como cartão de visita, qual 
aproximação à função unificadora de uma homepage num website.

Na sua composição, por um lado, a voz da fadista Rita Moreira 
- que narra o MAG - e a ausência de um rosto, por outro, reforça a 
marca neutra do canal, ou seja, a de um agregador de vários conteú-

1  Importa-nos a definição de Castells de convergência mediática, enquanto “fim 
da separação e até da distinção entre media audiovisuais e media impressos, cultura 
popular e cultura erudita” (2003:488). Era de junção de todas as expressões culturais 
no universo digital “que liga, num gigantesco hipertexto a-histórico, as manifestações 
passadas, presentes e futuras da mente comunicativa”, e com isso, constrói um novo 
ambiente simbólico.
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dos culturais, aberto à participação como um fórum digital. Os poucos 
recursos técnicos, de um canal que opera com apenas duas câmaras e 
nenhum estúdio, vão ao encontro de uma estratégia que prima antes 
pela curadoria e partilha de saberes.

3.2. Web

Apesar do destaque até agora dado à emissão televisiva do Canal180, 
é no online que a marca opera holisticamente, espaço primordial de 
interação e participação. Aqui divide-se em duas principais frentes de 
atuação, o site do canal e as redes sociais. No site do Canal180 estão in-
dexados e hiperligados os programas disponíveis no canal televisivo, 
remetendo para as páginas das produções desses conteúdos, artistas 
independentes, weblogs ou revistas. Remete ainda para outras vias de 
transmissão gratuita, de que faz uso para hospedar programas e ru-
bricas, como os canais do Youtube e do Vimeo.

O Canal180 usa o Facebook como ferramenta de apoio à fidelização 
do público, que encontra aqui uma forma de fazer chegar diretamente 
as suas opiniões, críticas, sugestões e uma resposta rápida e perso-
nalizada (Figura 2). A comunicação é simples e direcionada para um 
público jovem, público-alvo do Canal180, que descodifica os códigos e 
as referências de uma cultura cibernética, autorreferencial. Recorre 
aos memes e aos emojis na criação de mensagens próximas, atuais, 

Fig.44 Comunicação no 
Facebook (Fonte: Página 
Facebook do Canal180)
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que envolvem o utilizador na rotina do canal e nas escolhas editoriais, 
da música ao cinema.

3.3. Mobile

A aplicação do Canal180 está disponível para iOS, e serve fundamen-
talmente os mesmos princípios das restantes plataformas. Lugar de 
acesso aos conteúdos, condensa de forma organizada os mesmos pro-
gramas emitidos pelo canal, mas “e, apesar de continuar ativa e dis-
ponível para download, João Vasconcelos, Diretor Executivo da OSTV 
acredita que esta tem de ser (re)pensada de raiz de forma a responder 
às necessidades e às expectativas atuais dos utilizadores e dos teles-
pectadores do canal” (Bastos, 2016:76). Atualmente, a aplicação parece 
não constituir uma forma substancialmente diferente de acesso aos 
conteúdos do Canal180, centrada na experiência mobile; terá sido con-
tudo importante aquando do lançamento da marca, em 2011, numa 
altura em que a preocupação pela presença de grupos de media nestes 
dispositivos dava ainda os primeiros passos.

4. Conclusões

Se a ênfase pela multiplataforma constituiu um fator de demarca-
ção do Canal180 dos media concorrentes, esta é hoje uma realidade 
comum aos principais meios de comunicação em Portugal. Urge per-
ceber em estudos futuros de que forma é que a comunicação multi-
plataforma do Canal180 é fundamentalmente diferente, ou não, às de 
outros meios de comunicação portugueses em igual contexto de con-
vergência mediática. Contudo, cabe ao Canal180 a consciência pioneira 
deste potencial tecnológico, reconhecida e premiada na categoria de 
Empreendedorismo em Indústrias Criativas (um prémio com a chan-
cela da Unicer e de Serralves), em 2010, e a identidade da marca galar-
doada com um Leão de Bronze em Cannes 2012, na categoria de design. 

Estética e operacionalidade unem-se no nosso caso de estudo para 
criar uma marca de fundo digital, se assente nos princípios da coope-
ração, horizontalidade e permeabilidade. Do open-source - próxima dos 
fóruns digitais e em comunicação com eles -, à presença nas redes so-
ciais, passando pela a própria identidade, a marca comunica para hon-
rar os conteúdos da curadoria, não querendo sobrepor-se aos mesmos. 
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A evolução positiva do Sector Cultural e Criativo no país legitima a 
pertinente criação do canal e nesse sentido, o Canal180 estará a cum-
prir o mote com que nasceu: “Outra Televisão”. Recomenda-se uma 
melhoria do canal mobile, que certamente beneficiará a marca no 
cumprimento dos seus objetivos, nomeadamente a forma de comu-
nicação, mais horizontal. Por fim, importa destacar a forma como os 
diferentes meios se interligam na comunicação do Canal180, numa 
estética relacional que unifica e o torna único.
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a marca tesla: uma nova forma de 
mobilidade, comunicação e interação

Ricardo Coelho1; Nuno Martins2

Abstract
Tesla is a manufacturer of electric cars that has been developing a 
strategy of communication markedly digital, distinct from that of 
competitors and of notable success.

With significant heuristic, evolutionary and adaptive capacity, 
Tesla has sought to win over different audiences, in particular the 
youngest and most sensitive to the planet’s environmental and 
sustainability problems. The stigma associated with electric cars 
and the quest for paradigm shift in the automotive industry, still 
very conservative, present themselves as the main challenges for 
the brand.

The brand presents a business model distinct from the current 
manufacturers, being seen as disruptive in the sector. Its stance, ide-
ology and strategies bring it closer to Apple, the technology giant that 
has marked an important place in today’s technology and digital con-
sumer society. Irreproachable products and services; communication 
focused on user experience; a constant presence in the media and 
greater sensitivity by the individual have become successful ingredi-
ents for these brands.

Tesla’s success has been growing. In this article we intend to find 
out how Tesla has built its Brand; developed its communication strat-
egy; and conquered increasing levels of popularity.

Resumo
A Tesla é um fabricante de automóveis elétricos que tem vindo a de-
senvolver uma estratégia de comunicação marcadamente digital, dis-
tinta da dos concorrentes e de assinalável sucesso. 

Com significativa capacidade heurística, evolutiva e adaptativa, a 
Tesla tem procurado conquistar diferentes públicos, em particular o 
mais jovem e sensível aos problemas ambientais e de sustentabili-
dade do planeta. O estigma associado aos carros elétricos e a procura 
de mudança do paradigma na indústria automóvel, ainda muito con-
servadora, apresentam-se como os principais desafios para a marca.

A Marca apresenta um modelo de negócio distinto dos atuais fabri-
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cantes, sendo vista como disruptiva no sector. A sua postura, ideologia 
e estratégias aproximam-na da Apple, a gigante tecnológica que mar-
cou um importante cunho na atual sociedade de consumo, voltada 
para a tecnologia e para o digital. Produtos e serviços irrepreensíveis; 
uma comunicação centrada na experiência do utilizador; uma pre-
sença constante nas media e maior sensibilidade pelo indivíduo tor-
naram-se ingredientes de sucesso para estas marcas. 

O sucesso da Tesla tem sido crescente. Neste artigo pretende-se 
averiguar de que forma a Tesla tem construído a sua Marca; desenvol-
vido a sua estratégia de comunicação; e conquistado crescentes níveis 
de popularidade.

1. A Tesla

A Tesla Motors acredita que os carros elétricos não devem ser vistos 
como um meio sacrificial de transporte. A empresa acredita que ofe-
rece o melhor dos mundos automotivo e tecnológico, nomeadamente 
no desempenho, eficiência e design. A chave do seu produto centra-
-se na energia 100% elétrica — uma necessidade ecológica presente e, 
igualmente, uma base sólida para um futuro, onde as preocupações 
ambientais e económicas são uma prioridade.

Da sua sede em Silicon Valley, terra sinónima de constante ino-
vação tecnológica, a Tesla estabelece uma relação entre condutor, 
carro e ambiente que lhe confere um imediato estatuto progressista 
e tecnológico.

A principal missão da Tesla é a procura de uma rápida transição 
do mundo para uma energia sustentável (Tesla, s.d.). É uma ambição 
que pretende alterar o conceito de mobilidade, onde o crescimento da 
oferta de veículos elétricos — cada vez mais acessíveis —, será certa-
mente um fator determinante para a mudança de paradigma que a 
Tesla ambiciona na indústria automóvel. 

A Tesla não pretende ser apenas um fabricante de automóveis, 
mas sim uma empresa de referência nas áreas da tecnologia e do de-
sign, com especial foco na inovação energética (Tesla, s.d.).
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2. Plano de marketing

Os planos da Tesla passam não só por tornar os seus carros elétricos 
mais acessíveis e desejáveis, mas também combater a dependência 
mundial dos combustíveis fósseis. 

Esta estratégia começou em Julho de 2006, com o lançamento do 
Tesla Roadster, um carro de características superdesportivas e de luxo. 

A estratégia de promoção deste carro, aconteceu através da sua 
aparição em diferentes cenários, a saber: no filme “Homem de Ferro”, 
em 2008 (Halliday, 2009); em anúncios dos telemóveis Blackberry; e 
em programas televisivos como “Jay Leno’s Garage” e “The Colbert 
Report”, onde os respetivos apresentadores assumiram e publicitaram 
a aquisição do veículo.

O sucesso do Roadster possibilitou o financiamento de um novo 
carro, o Modelo S. Desta vez, a Tesla apostou num produto mais aces-
sível, para uma classe média-alta. O modelo revelou-se um novo su-
cesso comercial e o investimento da Marca mantem-se na expansão 
da sua linha para um público mais vasto. No início de 2017, é então 
anunciado a produção do Modelo 3, com um preço mais acessível que 
o anterior.

O lançamento do Modelo 3 foi um grande sucesso comercial, em 
que muito contribuiu uma boa estratégia de comunicação da Tesla. 
Ainda antes do lançamento oficial, a Tesla conseguiu 115 mil reservas, 
excedendo as 400 mil, nas semanas que se seguiram à apresentação, 
ou seja, cerca de quatro vezes mais o número total de carros produzi-
dos pela marca nos últimos anos. 

O sucesso desta revelação foi um episódio único em 100 anos de 
história automóvel, só comparável ao sucesso do Citroen DS, em 1955, 
com as 80 mil reservas efetuadas durante os dez dias do Salão de Paris 
(Randall, 2016). 

Com os objetivos de aumentar a quota de mercado e o reconheci-
mento da Marca; criar fidelidade e construir uma família de veículos 
que atenda a mais públicos-alvo, o novo Modelo 3 tem sido determi-
nante no sucesso da Tesla. 

Face ao exposto, percebemos a gradual segmentação da Tesla e 
como esta se coaduna com a visão da Marca: no Roadster, primeiro 
modelo elétrico, o público situa-se numa classe alta; nos modelos S 
e X, numa classe média-alta (de executivos, empresários e citadinos) 
interessados em tecnologia e sensíveis à ecologia; e no Modelo 3, per-
cebe-se um foco na chamada geração Y, indivíduos entre os 20 e 40 
anos, de classe média.
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3. Comunicação

A Tesla Motors não tem publicidade, agência de publicidade, CMO, 
nem revendedores. E isso não é problema. (McCarthy, 2013).

Para uma melhor perceção do potencial comunicativo da Tesla, di-
vidiu-se esta análise em três pontos: o perfil de Elon Musk, CEO da 
Tesla; a filosofia da Marca; e a atividade comunicacional da Tesla.

3.1. CEO

Elon Musk é um CEO mediático, com um elevado número de entre-
vistas (estando grande parte disponível no YouTube) que explora o po-
der do showmanship — uma pessoa ativa, entusiasta e diversificada. 
A sua envolvência em projetos arrojados e premiados, despertam a 
atenção dos media a este irreverente empreendedor. 

A irreverência e mediatismo de Musk leva mesmo a aparições 
ou interpretações em séries televisivas e filmes, como o “Homem de 
Ferro”, a “A Teoria do Big Bang”, o “Porquê ele?”, ou a ser interpretado 
em filmes de animação como “Os Simpsons” ou  “South Park”.

O seu sucesso na área tecnológica tem levado a sucessivas compa-
rações com Steve Jobs, antigo líder da Apple. Mas ao contrário de Jobs, 
Musk é muito ativo nos media, um palco onde faz questão de mostrar 
a sua irreverência — o que contribui para aumentar ainda mais a 
visibilidade das criações a que está associado, a saber: Tesla Motors, 
PayPal, SpaceX, Hyperloop ou Solar City.

Musk, mantem os seus seguidores informados sobre tudo o que 
acontece no seu negócio, certificando-se que o crescimento se sente 
como um esforço da comunidade que segue a Tesla. Mas tudo isto 
acontece de modo informal, ao ponto de Musk chegar a responder in-
dividualmente a alguns dos comentários e questões dos seus fãs nas 
redes sociais (Bariso, 2017).

Sam Williamson, executivo de SEO para a Aims Media, considera 
que a presença de Musk no Twitter, é uma das estratégias de marke-
ting mais interessantes da Tesla, onde através dos seus tweets con-
segue passar uma imagem de extrema dedicação e paixão pelos seus 
projetos e fãs (Chen, 2016).

Musk defende que o investimento no marketing não é uma priori-
dade. Por outro lado, os críticos falam nesta estratégia pela comunica-
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ção gratuita (ou aparentemente gratuita) como uma coerência com a 
filosofia e valores que a Marca tem defendido. No entanto, consideram 
que para concorrer com os gigantes da indústria automóvel, será ine-
vitável um maior investimento no marketing e em ações publicitárias.

Em abril de 2017, a conta de Musk no Twitter contava com cerca 
de 8,38 milhões seguidores, e em pouco mais de um mês os números 
ascendem aos 8,94 milhões, um aumento de quase 7%. O crescimento 
é notável e a extensão da sua influência pode ser estimada por uma 
recente sequência de posts sobre o Acordo de Paris. Em dois dias a sua 
base de seguidores aumenta 1% e na sua eleita rede de comunicação 
podemos ver a disparidade de comentários, retweets e gostos na abor-
dagem a um tema atual e de interesse global.

3.2. Marca

A empresa de Elon Musk comunicou que possui uma pequena equipa 
de comunicação e que toda a estratégia de marketing é feita interna-
mente. O CEO não se mostra muito preocupado com o marketing e a 
sua maior aposta centra-se no departamento de investigação e desen-
volvimento. No entanto, mesmo sem diretor de marketing, sem agên-
cias de comunicação e sem grandes orçamentos para publicidade, a 
Tesla consegue através da equipa interna, obter excelentes resultados 
em termos de comunicação e visibilidade (Chen, 2016).

Fig.45 Feed de notícias da 
conta Twitter de Elon Musk.  
Fonte: https://twitter.
com/elonmusk
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A Tesla enfrenta um ambicioso desafio e missão de mudar o 
conceito de mobilidade e de transporte. É uma Marca que desenvol-
ve um ecossistema em torno do veículo elétrico, como é exemplo a 
Gigafactory — um sistema de carregamento rápido “Superchargers”, 
do conceito de quiosques tecnológicos e que tira partido de retrónimos. 
Este método ajuda a normalizar os novos nomes e enfatiza o lado pri-
mitivo do status quo. O melhor exemplo disso é a constante substitui-
ção do conceito de “automóvel” pelo o da “mobilidade”; e da expressão 
“postos de combustível” pelo os de “Supercharger”.

A Tesla posiciona-se como “good guy brand” disponibilizando, por 
exemplo, as suas patentes gratuitamente e trabalhando a emoção 
com histórias reais, como foi o caso de Ryan Wagner, homem com 
cancro terminal, e a quem a Tesla concedeu a concretização de um 
sonho: a aquisição do Modelo S.

A Tesla procura quebrar as tradicionais regras do marketing au-
tomóvel contornando os métodos de outros fabricantes norte ameri-
canos como a Ford e a Chevrolet. Segundo Todd Marin, estas marcas 
recorrem a revendedores, com interesses comerciais distintos, e que 
são incapazes de explicar as vantagens da tecnologia elétrica sem pre-
judicar os seus tradicionais negócios (Chen, 2016).

 As vendas da Tesla baseiam-se num princípio de informação, de 
modo a formar clientes sobre o veículo elétrico e as suas vantagens. 
Esta comunicação é feita através de quiosques tecnológicos, em sho-
ppings de luxo, e pela Internet, com um método de pré-venda de for-
ma a avaliar a procura e evitar o stock.

Matthew Morgan, que desenvolveu programas de experiência do 
consumidor para a Ford, Bentley e Lamborghini, diz que a genial es-
tratégia de marketing está por trás da prometida experiência de pro-
priedade (Chen, 2016). Os concessionários, localizados em zonas de 
grande afluência pedonal, são muito diferentes e a sua equipa alta-

Fig.46 Parede de patentes 
da Tesla antes e após 
partilha.  
Fonte: https://
www.referralcandy.
com/blog/tesla/
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mente treinada e experiente. Nestas lojas de alta tecnologia segue-
-se uma configuração para que os clientes façam perguntas sem tá-
ticas de vendas de alta pressão, afirmou a porta-voz da Tesla, Alexis 
Georgeson (McCarthy, 2013). A mesma, afirma que as lojas são a pu-
blicidade da Tesla, e mostra-se confiante com o modelo de negócio e a 
capacidade de venda anual.

Para Jeremy Anwyl, vice-presidente da consultoria de automó-
veis Edmunds.com, a comunicação e visibilidade da Tesla, tal como 
a Apple, resulta de serem bastantes vezes motivo de notícia, parte dos 
diferentes media (McCarthy, 2013).

3.3. Presença online

O software de análise de relações públicas TrendKite descobriu que a 31 de 
março, na primeira semana do lançamento do Modelo 3, a Tesla tinha 
perto de 34 mil menções na media mais do que toda a indústria de carros 
elétricos, com um pouco mais de 15 mil. Nas redes sociais, a Tesla conse-
guiu aproximadamente um milhão de partilhas, sendo 900 mil através 
do Facebook, 125 mil pelo Twitter e 75 mil no LinkedIn (Chen, 2016).

A compra de veículos está a tornar-se uma experiência social. Nos 
media digitais e interativos a Tesla faculta informação relevante e de-
talhada sobre os modelos — uma estratégia que, segundo Nancy Lim, 
da Purecars, impulsionará o crescimento de vendas (Chen, 2016). Megan 
Hartman, diretora de estratégia para a Red Peak Branding, acrescenta 
que a atividade social ajudou a reunir fãs e lhes deu um local para a 
auto-expressão (Chen, 2016). Nestes fóruns vê-se uma comunidade de 
influenciadores ligados emocionalmente ao produto a discutir como 
melhor comercializar a Tesla. Uma pesquisa da agência demonstra que 
de 6 mil inquiridos, com idades entre os 18 e os 34 anos de idade, clas-
sificam a Tesla num patamar de pura “ingenuidade”, especificamente 
por desafiar o status quo e ser impulsionada pela inovação.

A presença online da Tesla não é somente comercial. A sua abor-
dagem faz-se num registo colaborativo e de envolvência pelo que Elon 
Musk utliza o Twitter para comunicar atualizações sobre a empresa e 
seus produtos. Numa dessas comunicações, anuncia uma atualização 
de software ao piloto automático e o utilizador @VinnyLingham ques-
tiona se os detentores do HW1 (versão anterior do software) poderiam 
pagar por uma atualização. Dá-se então início a uma conversação, com 
participação direta de Musk, ao qual o próprio responde que infelizmen-
te não seria possível, pois o veículo teria de ser desmantelado de forma 
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a substituir 300 componentes. Este remata com um simples: “quem me 
dera haver uma maneira fácil”. Neste diálogo online junta-se o utiliza-
dor, @dtweiseth, a implorar por uma reformulação da linha de mon-
tagem de modo a permitir donos de carros mais antigos a terem um 
acesso fácil aos constantes desenvolvimentos tecnológicos da empresa 
sem terem de comprar um novo carro. Numa resposta curta, Musk afir-
ma que a Tesla nunca irá parar de inovar, chegando mesmo a dizer que 
as pessoas estão a comprar o carro errado se esperam isto, uma vez que 
haverá revisões importantes de 12 a 18 meses (Bariso, 2017).

Este exemplo, demonstra como a Tesla, se distancia da estratégia 
de comunicação de qualquer outro fabricante de automóveis. 

Com este tipo de comunicação baseada na interatividade online; 
na demonstração de conceitos extravagantes; nos recursos à comuni-
cação informal; ou a testes tecnológicos em direto para todo o mundo, 
a Tesla vai conquistando um crescente número de seguidores que se 
identificam e partilham a sua filosofia e valores.

4. Conclusão

Elon Musk e a sua comunidade de fãs constituem os pilares de co-
municação da Marca. Essa comunicação é feita numa relação de pro-
ximidade, colaboração e fundamentada por princípios e valores da 

Fig.47 Utilizador a testar 
piloto automático da Tesla.  
Fonte: https://
www.referralcandy.
com/blog/tesla/
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próxima geração de consumidores, os chamados “millenials”. Um pú-
blico ávido, ativo e que se serve das diversas plataformas digitais para 
expressar sentimentos, opiniões e ideias capazes de moldar melhores 
estratégias para as marcas.

A simplicidade, postura e discurso que Musk revela, colocam-no 
num patamar de igualdade com os seus fãs, o que muito contribui 
para a empatia que consegue criar com os seguidores da Tesla. Musk 
dá extrema importância a esta ligação e aproveita toda a sua poten-
cialidade para promover os seus negócios. Aliado a este individualis-
mo centrado no fundador, a Tesla é uma marca de enorme potencial, 
que defende princípios humanistas, ecológicos, sociais, que a faz apro-
ximar das novas gerações. Estes valores são alimentados com estraté-
gias comerciais que passam pela comunicação de histórias emotivas, 
projetos ambiciosos e uma partilha permanente, próxima e interativa 
da atividade da Marca com o seu público.

A Tesla diferencia-se da concorrência não só pela inovação dos 
seus produtos, como também pelo afastamento que faz dos canais e 
meios tradicionais publicitários, apostando sobretudo numa comuni-
cação digital, global e interativa. 
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