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preface

Digicom – 3rd International Conference on Digital Design and Communication is organized by the School of Design (ESD) of the Polytechnic
Institute of Cávado and Ave (IPCA) and this was its third edition.
Although Digicom is focused on Communication Design, it is our
concern to promote an open, broad and plural discussion, aggregating
different areas of knowledge; and, by this way, look for interdisciplinary relationships that contribute to a solid development of designers’
scientific and professional activity.
The event was held at the Gil Vicente Theater in Barcelos on November 15 and 16, 2019 and welcomed four invited speakers:
Heitor Alvelos, PhD Design (Royal College of Art, 2003). MFS (School
of the Art Institute of Chicago, 1992). Professor of Design and New Media at the University of Porto, where he directs the PhD Program in
Design and ID+ / Unexpected Media Lab. Interests include the lexical
implications of new media, the ecology of perception, and cultural
criminology. Current Chair of the Scientific Board (HSS) at the Foundation for Science and Technology. Curator, FuturePlaces Medialab for
Citizenship, since 2008. Audiovisual work since 2000 via Touch, Cronica Electronica, Ash International, 3-33.me and Tapeworm. Alter-egos
include Autodigest and Antifluffy.
Felipe Fiuza has been working for more than 13 years in projects
that promote the connection between people through digital platforms. He’s had the opportunity to work in an array of industries, for
top brands and ad agencies, with a recent focus on creating lasting
and meaningful digital products. Felipe currently works as a Senior
Product Designer at Spotify where he brings new partnerships to life
for customers and defines a future-looking design strategy for Spotify
Premium, alongside his tech, product, and research counterparts. He
loves bringing people together from different teams and backgrounds,
challenging the norm, pushing the design craft forward, and creating
experiences people love to talk about.
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Albert Young Choi is the Founding President of the United Designs
Alliance (UDA), a global design organization. He is also an Honorary
Professor at Shanghai Normal University in China and a professor at
Hanyang University in Korea. Albert had taught design at the University of North Texas and California State University Fullerton. Before
becoming an educator, he was a designer at COY Los Angeles, a prolific
graphic design firm. He succeeded in design projects for the regional, national, and global consumers in the USA, Korea, and China. His
other specialty is analyzing and making visual language and culture
through collaborating design, research, and strategy. Many international design competitions and organizations recognize him. His designs are permanent collections of the US Library of Congress.
Mafalda Urbano, since 2017, has been leading the Directorate of Intelligence and Service to the fans of the Portuguese Football Federation,
seeking to deepen the knowledge about the fans and improve their experience in all fronts, both in the digital and in the stadium. Before
moving to football she made a career in telecommunications, always
linked to the customer area and in particular to loyalty programs. Mafalda was responsible for the loyalty program of TMN, launched the
area of emotional loyalty and created, in PT Companies, the management direction of churn. She then switched to Vodafone to work in the
Corporate market. She has led several multidisciplinary teams ranging
from data scientists to product or commercial managers.
The videos and photos of the guest speakers’ communications
from the three Digicom editions are available for free on our website
at digicom.ipca.pt.
In addition to the guest speakers, in this edition, we also had the
opportunity to attend a set of approximately 50 communications,
strictly selected by Digicom’s Scientific Committee, from different researchers and international designers.
The two day event resulted in extensive debate sessions, where the
participants’ personal and professional perspectives encouraged the
discussion, showing the importance of this kind of events.
The promotion of a panoramic vision of Digital Design and Communication is a trademark that Digicom has been affirming and intends to continue to build and consolidate in its upcoming editions.
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A special thank you
After many months of preparation for this edition of Digicom, we could
not forget to register and transmit a special thanks to all those who
believed in this event and, in different ways, contributed to its success:
to our guest speakers Heitor Alvelos, Felipe Fiuza, Albert Young Choi
and Mafalda Urbano;
to the organization and volunteer team that worked intensively for
several months in this event: Daniel Brandão, Pedro Mota Teixeira,
Cristiana Serejo, Jéssica Campos, Jorge Pereira, Isabel Arouca, Isabel
Xavier, Paulo Fernandes, Sérgio Dominique, and all the staff of the Gil
Vicente Theater;
to the scientific committee, researchers and all participants;
to IPCA and the School of Design, namely the Presidency, School Direction, Course Directions, teachers, students and employees;
and to all partners and sponsors: CM Barcelos, Banco Santander,
Gil Vicente Theater, Digital Decor and ID+.

Thank you very much and see you next year!

Nuno Martins
General Chair, Digicom

18

prefácio

A Digicom – 3ª Conferência Internacional de Design e Comunicação Digital
é organizada pela Escola Superior de Design (ESD) do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave (IPCA) e cumpriu este ano a sua 3.ª edição.
Apesar da Digicom se focalizar no Design de Comunicação, a nossa
preocupação é a da promoção de uma discussão aberta, ampla e plural, agregadora de diferentes áreas do conhecimento; e, desta forma,
procurar relações interdisciplinares que contribuam para um sólido
desenvolvimento da atividade científica e profissional dos designers.
O evento decorreu no Teatro Gil Vicente, em Barcelos, nos dias 15 e
16 de novembro de 2019 e contou com a participação de quatro oradores convidados:
Heitor Alvelos, PhD Design (Royal College of Art, 2003). MFS (School
of the Art Institute of Chicago, 1992). Professor de Design e Novos
Media na Universidade do Porto, onde é Director do Plano Doutoral em
Design e Director do ID+ / Unexpected Media Lab. Interesses incluem
as implicações lexicais dos novos media, a ecologia da percepção e
criminologia cultural. Actual Presidente do Conselho Científico (CSH)
da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Comissário, FuturePlaces
Medialab para a Cidadania, desde 2008. Obra audiovisual desde
2000 via Touch, Cronica Electronica, Ash International, 3-33.me e
Tapeworm. Alter-egos incluem Autodigest e Antifluffy.
Felipe Fiuza trabalha há mais de 13 anos em projetos que promovem a conexão entre pessoas através de plataformas digitais. Teve a
oportunidade de trabalhar em uma variedade de indústrias, para as
principais marcas e agências de publicidade, com um foco recente
na criação de produtos digitais relevantes e duradouros. Felipe trabalha atualmente como Designer Sénior de Produto no Spotify. O seu
trabalho consiste em trazer novas parcerias para a vida dos clientes
e definir estratégias de design voltadas para o futuro, para o Spotify
Premium, juntamente com seus colegas de tecnologia, produto e pesquisa. Felipe adora reunir pessoas de diferentes equipes e origens,
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desafiando a norma, impulsionando a arte do design e criando experiências que as pessoas adoram conversar.
Albert Young Choi, é Presidente Fundador da United Designs
Alliance (UDA), uma organização de design global. É também professor
honorário da Universidade Normal de Xangai na China e professor da
Universidade Hanyang na Coreia. Albert lecionou design na University
of North Texas e na California State University Fullerton. Antes de se
tornar um educador, foi designer na COY Los Angeles, uma empresa de
design gráfico prolífico. Desenvolveu projetos de design para os consumidores regionais, nacionais e globais nos EUA, na Coreia e na China.
É também especialista na análise e criação de linguagens visuais e
culturais por meio de projetos, pesquisas e estratégias colaborativas. É
reconhecido em muitas competições e organizações internacionais de
design. Alguns dos seus projetos de design são coleções permanentes
da Biblioteca do Congresso dos EUA.
Mafalda Urbano, lidera, desde 2017, a Direção de Inteligência e
Serviço ao Adepto da Federação Portuguesa de Futebol, procurando
aprofundar o conhecimento sobre os adeptos e melhorar a sua experiência em todos os contactos, quer no digital quer no estádio. Antes
de mudar para o futebol fez carreira nas telecomunicações, sempre ligada a área de cliente e em especial à fidelização. Foi responsável pelo
programa de fidelização da TMN, lançou a área de fidelização emocional e criou, na PT Empresas, a direção de gestão de churn. Mudou
depois para a Vodafone para trabalhar o mercado Corporate. Liderou
várias equipas multidisciplinares que incluem desde data scientists a
gestores de produto ou comerciais.
Os vídeos e fotografias das comunicações dos oradores convidados
das três edições da Digicom estão disponíveis gratuitamente no nosso
site em digicom.ipca.pt.
Para além dos oradores convidados, nesta edição, tivemos igualmente a oportunidade de assistir a um conjunto de aproximadamente
50 comunicações, rigorosamente selecionadas pela Comissão Científica
da Digicom, de diferentes investigadores e designers internacionais.
Os dois dias de evento resultaram em longas sessões de debate,
onde as diferentes perspetivas pessoais e profissionais dos participantes animaram a discussão, mostrando a importância que este tipo de
eventos podem ter.
A promoção de uma visão panorâmica do Design e da Comunicação
Digital é uma marca que a Digicom tem vindo a afirmar e que pretende continuar a construir e a solidificar nos próximos anos.
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Um especial obrigado
Depois de longos meses de preparação desta edição da Digicom, não poderíamos deixar de registar e transmitir um agradecimento especial a
todos os que acreditaram neste evento e, de diferentes formas, contribuíram para o seu sucesso:
aos nossos oradores convidados Heitor Alvelos, Felipe Fiuza, Albert
Young Choi e Mafalda Urbano;
à equipa de organização e voluntariado que durante vários meses trabalhou intensamente neste evento: Daniel Brandão, Pedro
Mota Teixeira, Cristiana Serejo, Jéssica Campos, Jorge Pereira, Isabel
Arouca, Isabel Xavier, Paulo Fernandes, Sérgio Dominique, e a todo o
staff do Teatro Gil Vicente;
à comissão científica, investigadores e todos os participantes;
ao IPCA e à Escola de Design, nomeadamente à Presidência, Direção
de Escola, Direções de Curso, docentes, alunos e funcionários;
e a todos os parceiros e patrocinadores: Câmara Municipal de Barcelos,
Banco Santander, Teatro Gil Vicente, Digital Decor e ID+.

Muito obrigado e até ao próximo ano!

Nuno Martins
General Chair, Digicom

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

21

22

Portugal 2019

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

23

GRAFFITI AND MURALIZATION:
GOVERNMENTAL AND COMMERCIAL
CONTROL OF VISUAL COMMUNICATION
IN MONTEVIDEO CITY
Washington Morales1

Keywords

Abstract

Graffiti, Visual
Communication,
Aestheticization,
Politics

The aim of this paper is to point out the structural connection between two processes of the recent transformation of Montevideo’s urban landscape. One process is the explicit and intended governmental
incentive of muralism in Montevideo, especially in its most political
and touristic centric spaces. The other process, according to my interpretation, is the dissolution of politically engaged graffiti. Given graffiti’s inherent political potential, I hold that these phenomena contribute to disperse and, thus, to weaken the expressive power of the
“urban graffiti”. By virtue of this dispersion, Montevideo is not merely
undergoing a material transformation of the colours, compositions,
themes, and textures of its walls, but also a transformation of the
non-verbal ways by which the population conceives its socio-political
problems. Therefore, the phenomenon that I want to call into question is the actual reduction of the public ways of seeing into clearly
institutionalized visual patterns. The analogical, as well as the digital,
visual designs lose a necessary and rich source of popular ways of
visual thinking (graffiti). The main consequence of these processes is
a subtle form of depoliticization of Montevideo’s Agora by a state-imposed aestheticization.

1. Montevideo’s Muralization

1 Universidad de la República,
wamm1756@gmail.com.

On 27 December 2013, the City Council of Montevideo publicly announced an integral urban “revitalisation” plan for its main avenue, 18
de Julio. The objective of this plan was to strengthen the “commercial,
cultural, creative, and touristic” activities of 18 de Julio (Obras..., 2013).
Together with a group of owners of stores located in 18 de Julio called
“Grupo Centro”, — the Montevidean Government announced a strategy
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to reach this goal. This strategy includes,new streetlights, a new design of urban advertising, universally accessible pavements, a new design of traffic fluxes and traffic volumes, installation of new security
devices, new urban furniture, and so on. In particular, muralization
was one element of this set of urban political measures.
Four years later, on 3 November 2017, the Montevidean Government
called for artistic projects. The call was named “Galería de arte a cielo abierto” (“Open-pit art Gallery”), and it was oriented to paint the
metallic curtains of some stores in 18 de Julio. The call’s rules — and
one of the institutional statements — are crucial to interpret the political sense of muralization. According to these rules, the murals
should “contain references to Montevidean distinguished celebrities,
celebrities associated to 18 de Julio Avenue, or specific city’s themes.
Furthermore, the murals should promote gender equality and respect
to diversity.” (Convocatoria..., 2017)
The two general reasons given for why the call to pictorial interventions had these conditions were, on the one hand, “the vision
by which the art would be a tool of social transformation” (Se presentaron..., 2017) and, on the other, according to Marcelo Carrasco,
president of Grupo Centro —, the conception by which “art [would
contribute to] fight the vandalism suffered by this avenue.” (Se presentaron..., 2017). Finally, in the following year, another part of the
avenue not muralized yet was muralized too in the context of a youthbased programme named “Movida Joven”, which called for new muralizations. The purpose of this second call was to “promote artistic
expressions in non-conventional places and to appropriate the public
places by the community through an art which is accessible to everybody” (Movida muralista, 2018).
In the remaining of this essay, I will analyse in detail the political
conditions and consequences of this Montevidean muralization’s process.

2. Muralization and Graffiti — A Public Field of Dispute
In order to interpret these two calls to muralization, it is necessary
to keep in mind two elements: on the one hand, their objectives and
governmental justification and, on the other, the avenue’s geographic
and political characteristics.
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Concerning the first element, the muralizations are tools for: 1)
the general urban revitalisation of Montevideo’s downtown, 2) a communitarian self-recognition of cultural identity, as well as, a sense of
belonging to a form of life), 3) the encouragement of the public awareness of social issues 4) the communitarian appropriation of a public
area, 5) the democratization of visual arts and, finally, 6) the fight
against the supposed visual vandalization.
Concerning the second element, we should not ignore the avenue’s
relevant political characteristics to Montevideo’s social life. According
to Carmona (2010), “Conceived as a structuring site, [18 de Julio] supports a public places’ system, actually integrated by the squares
Independencia, Fabini, de Cagancha, Explanada Municipal, de los
Treinta y Tres, [and] Explanada de la Universidad” (p. 58). Moreover,
also according to Carmona (2010), the “hierarchical avenue’s conception [...], is reinforced by the presence of symbols of power and urban
milestones which proclaim themselves [holding] intact their festivity
and expression of citizenship.” (p. 59).
To sum up, this avenue is a central city landmark. Firstly, because
it is the backbone of the Montevidean heritage industry, since it is the
topological vehicle where the “classical tourism” and the “directed authenticity” (Čepaitienė, 2013, p. 54) are developed and, secondly, 18 de
Julio is a central place to citizenship’s public expression. For example,
the political and sport festivities happen there, especially, expressions
of social public dissents which can be conjunctural — protests against
different governmental measures — or systematic and regular, e.g.,
the March of Silence in which the citizens demand information about
those who ‘disappeared’ at the hands of the last dictatorship regime.
This is the double nature of 18 de Julio: it may be the most important tourist spot of Montevideo and, at the same time, it is the
most visible spot to have public protests or, in general terms, to citizenship’s political expression. Keeping in mind this double nature, it
is necessary to ask which the links between these constitutive elements are. On the one hand, instances of vandalization are evident
obstacles to enjoy the avenue, if we consider some aesthetic global
patterns of tourism. On the other hand, a possible means of political
dissent is the use of non-institutional graffiti in public spaces. Both
aspects of graffiti are incompatible. Nevertheless, I do not focus on
the incompatibility itself, but in the governmental solution to it. Can
we conceive every graffito as a form of vandalization? I if we answer
affirmatively, then every muralization is acceptable as strategy of
urban revitalization. But, if we accept the possible political value of
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graffiti, hence it is not a factum that every muralization is politically
fair. The substitution of a spontaneous form of expression by an institutional one precludes any possibility to visually expose the social
tensions in a central urban area. In this sense, the institutional depiction of downtown walls is regressive, because it is not reasonable to
substitute the political expression by an economic activity (tourism).
According to Rahel Jaeggi (2018), it is necessary for a democracy to
visibilize the different voices in tension in and among different forms
of life, because it is a condition to publicly discuss about the problems
of a community. On the contrary, the visual institutional transformation of a landscape invisibilizes the dissents and, thus, gives to community the false perception of political peace. Concerning different
forms of visual design, an intuitively displeasing consequence of this
landscape’s aestheticization is the centralization and monopolization
of ways of seeing.

3. Graffiti and Politics, Aestheticization
and Depoliticization
Although they can be considered the softer forms of politic expression,
graffiti are recognized as forms of politic dissent. As Dobratz points
out (2013, p. 377), they are non-institutionalized political expressions,
by people who usually live in the margins of normal political discourse (Hanauer, 2004, p. 29-30; Penn, 2018, p. 323). But what are graffiti? According to Klingman and Shalev (2001), graffiti “refers to virtually anything that is drawn, painted, etched, scratched, or scribbled
on any surface visible to the public” (p. 405). However, this definition
does not grasp important aspects of graffiti; their non-institutional
nature, their distorting visual nature, and their unclassifiable typographic nature — for exemple, the “wildstyle”, that is, textures and
colours saturated and distorted (Gottlieb, 2008, p. 81).
Nevertheless, in their set of defining properties, graffiti are rebellious not exactly by virtue of their visual distortions or their critical
semantics, but by virtue of their contexts, i.e., their illocutionary purpose (Searl, 1972) or their perlocutive force (Austin, 1962), that is, their
pragmatics conditions are their defining ones. Contrary to the thesis
held by Kan (2001, p. 19), what gives graffiti their real sense is a set
of motivations and a pretended audience, because they presuppose
dissatisfaction to someone or something. This dissatisfaction is materialized in a painted surface where pictorial interventions are not

Portugal 2019

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

27

allowed. The mere act of depicting a prohibited wall turns the depictions into graffiti.
The graffiti exhibited in galleries or museums lose their performative nature because the “circumstances in which […] graffiti [are]
seen are major features in their meaning [i.e.] integration of the work
[…] the history of the location […] the social context and the political
context” (Lewisohn, 2008, pp. 134-137). As Dobratz (2013) pointed out,
“the transforming legal status of graffiti from always illegal to something legal may have implications for its political utility because increasing legitimacy potentially undermines its effectiveness” (p. 379).
Therefore, by virtue of their temporal and spatial context, graffiti can
perform three main functions: 1) the expression of messages otherwise marginalized, 2) the expression of controversial thoughts, 3) the
possibility to express a message in a public area ((Randviir, 2001, pp.
97-98; Zaimakis, 2016, p. 72; Hanauer, 2004, pp. 29-30). The mere choice
of a symbolically relevant wall turns the non-institutionalized graffitia tool of“expression of taboos […] that […] often becomes the most
powerful and the easiest means of self-identification, territorialization and simultaneous differentiation from the ‘normal’, ‘ordinary’,
society” (Randviir, 2011, p. 102).
However, the politically incorrect nature of graffiti has been a target of civil and governmental regulation. The government of civic behaviour is not only juridical. The different organizations of an urban
area can be recognized as material rules of behaviour (Schindler, 2015),
as the urban furniture and architecture also have a role in social behaviour by controlling movement (for example, the access to certain
areas or the dynamics of social movement). Keeping in mind Keats’
metaphor of literature as a mirror and a lamp (Abrams, 1962), we can
say that urban landscapes are the general image of social organizations. In this way, according to Alderman and Moreau (2011), it is likely that the “control of landscapes through the creation of strict, and
sometimes punitive, policies that work to marginalize certain citizens
and landscapes activities [are] widespread.” (p. 106).
Regarding this, silencing can be, and has been, a tendency to rule
urban landscape. Silencing social or individual expressions has been
an efficient way to subtly rule a form of life or a dissident opinion
(Ferguson, 2003, p. 50). However, it is more curious that there are certain almost paradoxical forms of silencing practiced by civil organizations. Graffiti Hurts, an American anti-graffiti civil organization, paradoxically has given awards for the best walls’ depiction (Alderman
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and Moreau, 2011, p. 109). Therefore, we can say that institutionalized
muralization is a tool of silencing dissenting voices, not only by the
visual characteristics of those voices, but also by the contexts where
they appear. As Alderman and Moreau pointed out (2011), “Graffiti
Hurts offers an alternative strategy in its campaign against graffiti: community murals with historical themes, agricultural themes,
ethnic pride, frontier History […] through its notion of community
responsibility, positive image” eliminates the graffiti which distort
visual dominant imagination (p. 119).

4. Final Notes: Regression and Aestheticization
As a tool of silencing, the muralization in 18 de Julio can be interpreted
as a regressive solution of revitalization. Although this phenomenon
is not intended to silence voices, the centralized depiction of walls
denies any possibility to express the dissident ways of seeing in the
Montevidean area with the highest symbolic value. The fight against
vandalization dissolves not only vandalization, but also politically valuable forms of graffiti. Is this a specific Montevidean phenomenon? In
general terms, the researches of Pow (2009) and Walker (2006) allow us
to argue that cities are being aestheticized by means of aesthetic patterns employed in architectural design of private neighbourhoods (Pow,
2009), Shopping Malls (Dovey, 1999; Jewell, 2015), hospitals (Camgöz et
al., 2004; Piotrowski, 2016), and which are usually represented in utopian sci-fi films (Abouhela et al., 2006). The vestiges of the cities’ histories are erased by the characteristics of their design, their surfaces’
textures, the chosen colours and tones, and the soft shapes and their
combinations (Shields, 1989). The plan to ‘revitalize’ 18 de Julio uses
strategies of private aestheticization to reshape a public area, but a
crucial problem of this strategy is the great political value of the aestheticized object. The point is not to defend awfulness, but to call into
question the visual transformations of walls and their consequences
in shaping the many ways that a society conceives itself through their
visual public manifestations. All digital design should be informed by
all the possible visual sources of social intentions; therefore when the
only one is regressive, the digital design loses the possibility to cooperate in the process of politicization of our self-cognition. Political progressions are also the responsibility of visual design.
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THE PUSSY RIOT: FROM PUNK
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This article presents the case study of Pussy Riot, in which we analyse both the artistic and activist work done by this group, founded in
Moscow in the year of 2011.
Inspired by punk, mainly by the Riot Grrrl movement, Pussy Riot
emerged as a subversive group, challenging the Russian government.
The Cathedral of Christ the Savior invasion, protesting against the
re-election of Russia’s president, Vladimir Putin, in 2012, made them
globally popular.
Nonetheless, in recent years, Pussy Riot have come to modify their
way of expressing and intervening, losing much of their strong activism. A mainstream stance is depicted, wherein the group’s activism
has been gradually transforming into a commercial pop product.
The following article is divided into 3 parts, in which it is sought
to analyse Pussy Riot’s journey: the first part focuses on the global
projection the group had through means of social communication;
the second on the explanation for the group’s low popularity in Russia;
and lastly the rising similarity between Pussy Riot’s artistic manifestations and the logic of a marketed product.

Resumo

1 Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, ID+, nmartins@ipca.pt;
2 Instituto Politécnico do Cávado
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Neste artigo é apresentado o estudo de caso das Pussy Riot, onde
analisamos o trabalho artístico e ativista deste coletivo, fundado em
Moscovo, no ano de 2011.
Inspirado pelo punk, especialmente pelo movimento Riot Grrrl, as
Pussy Riot apareceram como um grupo subversivo e contestatório ao
governo russo. A invasão da Catedral do Cristo Salvador, em contestação à reeleição do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, em 2012, tornou-as mundialmente populares.
No entanto, nos últimos anos, as Pussy Riot têm vindo a alterar as
suas formas de expressão e de intervenção, perdendo muito do seu forte
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ativismo. Assiste-se a uma postura mainstream, onde o ativismo do
grupo se foi gradualmente transformando num produto pop comercial.
Este artigo está dividido em três partes, onde se procura analisar o
percurso das Pussy Riot: a primeira parte foca-se na projeção global que
o grupo teve através dos meios de comunicação social; a segunda, na
explicação para a baixa popularidade do grupo na Rússia; e, por último,
a aproximação crescente das manifestações artísticas das Pussy Riot.

1. A popularidade
Os movimentos ativistas procuram realizar ações de elevado impacto
que captem a atenção dos mass media e da opinião pública, com o
objetivo de sensibilizaram os cidadãos para as causas que defendem.
Segundo Bernard Cohen, “a imprensa pode não ter sucesso, na
maior parte do tempo, em dizer às pessoas o que pensar, mas é incrivelmente bem-sucedida em dizer às pessoas no que pensar” (Cohen,
1963). No entanto, numa sociedade altamente mediática, é cada vez
mais difícil os meios de comunicação captarem o interesse dos cidadãos. Assim como os movimentos ativistas, que necessitam de estratégias de comunicação e de informação suficientemente impactantes
para sensibilizar a atenção dos media e da opinião pública. Márcio
Simeone Henriques defende que os movimentos ativistas “precisam
de lutar por visibilidade para conseguirem ampliar as suas bases de
atuação, conquistar novos públicos e gerar discussão na esfera pública” (Henriques, 2004, p.71).
Duas das ações mais populares das Pussy Riot foram a “Oração
Punk”, na Catedral do Cristo Salvador; e a invasão de campo no
Mundial de futebol na Rússia, em 2018. Ambas as ações caracterizaram-se pela novidade, o inesperado (que excede as expectativas dos
jornalistas) e o conflito (que envolve violência física ou simbólica e a
infração, transgressão ou violação das regras) — que Nelson Traquina
defende como alguns dos principais princípios para se conseguir uma
elevada cobertura jornalística (Traquina, 2005, p.79).
Em 2012, cinco membros das Pussy Riot invadiram a principal
catedral ortodoxa de Moscovo e rezaram para que a Virgem Maria
se tornasse feminista, acompanhando com frases de contestação a
Vladimir Putin, que tinha sido recém reeleito Presidente da Rússia.
Quarenta segundos de um vídeo filmado dentro da Catedral foram
suficientes para que esta ação do coletivo se tornasse globalmente
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Fig.1 Pussy Riot depois
de serem retiradas
do recinto dos Jogos
Olímpicos de Sochi, 2014
Fonte: Associated Press
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divulgada. Na altura do sucedido, o nome do grupo punk, quando pesquisado no Google, apareceu em milhões de links e dezenas de idiomas, e a detenção dos elementos do grupo foi relatada por 86% dos
média de todo o mundo (Gapova, 2015, p.19).
Durante o processo de julgamento e após a condenação dos membros do coletivo, surgiram várias campanhas de apoio à libertação de
Nadejda Tolokonikova, Yekaterina Samutsevich e Maria Alyokhina. No
Twitter, circularam várias hashtags relacionadas com a campanha de
apoio “Free Pussy Riot”, a saber: 32.300 tweets arquivados para #freepussyriot; 82.800 para #pussyriot; 104.000 tweets para #PussyRiot; e
4.140 para #PunkPrayer (Vale, 2016). Também devido à extensa cobertura mediática internacional do caso e dos protestos populares em defesa da libertação das Pussy Riot, o vídeo da atuação do grupo na Catedral
atingiu, somente no ano de 2012, mais de três milhões de visualizações.
Artistas como Madonna, Red Hot Chilli Pepers, Franz Ferdinand e Sting,
demonstraram publicamente o seu apoio às artistas russas.
O protagonismo mediático dado às Pussy Riot não foi naturalmente consensual.
Elena Gapova argumenta que a visibilidade das Pussy Riot resultou
do “uso do espaço físico e dos novos média”, isto é, uma ligação entre
o espaço físico e o digital. O local escolhido para a atuação “Oração
Punk”, foi estrategicamente pensado, até porque, segundo esta autora, qualquer acontecimento na Catedral, que é a mais conhecida de
Moscovo, é motivo de notícia (Gapova, 2015, p.29)
No verão de 2018, quatro ativistas invadiram o campo do jogo da
final do Mundial na Rússia. Poucos minutos após esta ação, as Pussy
Riot assumiram-se, como as responsáveis. A divulgação foi feita nas
redes sociais das Pussy Riot e foi acompanhando de um manifesto.
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Depois desta revelação as Pussy Riot deram várias entrevistas, onde
explicaram as motivações da ação:
Nós fizemos esta atuação por causa das razões apresentadas no
nosso manifesto, como a libertação dos ativistas políticos. Este verão, não havia melhor sítio para obter atenção do que o campeonato mundial da FIFA.
(Veronika Nikulshina em entrevista à revista Time, 2018)

Tal como Jonh Downing sustenta, “a comunicação e os média
desempenham um enorme papel no percurso dos movimentos.” Os
movimentos sociais estão onde está a ação e onde ocorre o debate
público, usando os conflitos, os momentos dramáticos e a interação
com as forças de oposição como as suas principais armas (Downing,
2001, p.26). É por isto que o grupo punk russo tem propositadamente
escolhido locais e eventos estratégicos, como a catedral de Moscovo, a
Praça Vermelha, os Jogos Olímpicos de Inverno, a Trump Tower ou o
jogo da final do Mundial de futebol de 2018.
Este tipo de estratégia não é exclusivo das Pussy Riot. Por exemplo, a conhecida organização ambientalista, Greenpeace, fundada em
1971, tem um longo historial de ações de protesto em locais estratégicos, e que foram determinantes para o elevado impacto que conseguiram nos média ao longo dos anos. Algumas das intervenções que a
Greenpeace teve de maior visibilidade foram: em 2007, no Reino Unido,
onde seis ativistas escalaram uma central termoelétrica e pintaram
uma mensagem para o primeiro ministro britânico, à época, Gordon
Brown; e em julho de 2011, em que cinquenta ativistas da Greenpeace
se vestiram de ursos polares e ocuparam, em Edimburgo, a sede da
Cairn Energy, uma empresa de exploração de petróleo.
De acordo com Rafaela Pinto, a teatralização das ações de intervenção, acaba por fazer com que estas se transformem em espetáculos,
alcançando assim maior reconhecimento mediático (Pinto, 2011, p.95).
O grupo feminista Femen, fundado em 2008, ficou conhecido pelas
ações de protesto contra alguns líderes políticos acusados de autoritarismo — Putin, Erdogan, Le Pen ou Trump. O coletivo apresenta-se
com coroas de flores na cabeça e com frases escritas nos seus corpos
seminus. Jessica Zychowicz afirma que o contacto das Femen com os
média evoluiu muito:
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Os seus «flesh mobs» começaram a durar o suficiente para que
fossem criadas suficientes imagens para os média. Jornalistas
internacionais começaram a contribuir regularmente com notícias e
imagens para as redes online das Femen. Artistas e cineastas criaram
obras de arte e documentários curtos sobre as atividades do grupo.
(Zychowicz, 2015, p.86)

Sobre as Femen, Simone do Vale clarifica que o grupo “atua para
os media”, o que se reflete no facto de os vídeos existentes sobre o
mesmo serem produzidos por meios de comunicação mainstream. Ao
contrário, as Pussy Riot têm desenvolvido uma série de conteúdos audiovisuais próprios.

2. A baixa popularidade do movimento na Rússia
Segundo, Marina Yusupova, as Pussy Riot são uma história que o
Ocidente quer ouvir, mas a Rússia não. Para esta autora, a narrativa e
o estilo de performance adotados pelas artistas russas encaixam bem
no movimento feminista ocidental (Yusupova, 2014, p.606). Gapova
tem a mesma opinião:
As Pussy Riot foram claras quanto aos seus objetivos. Foram reconhecidos imediatamente apenas no Ocidente. Uma das razões
pelas quais o caso foi “recebido” com tanto interesse pelos média
ocidentais foi a sua perfeita adequação com o mercado mediático
global e o uso de imagens feministas “globais” reconhecíveis. Como
o New York Times escreveu: O nome ajuda. (Gapova, 2015, p.22)

O nome do coletivo, a linguagem e o contexto político-cultural, são
as principais razões que, segundo Yusupova, explicam a baixa popularidade das Pussy Riot pelos cidadãos russos. Em primeiro lugar, “Pussy
Riot” não tem tradução em russo e o facto de ser um nome em inglês
pode ser entendido como um “gesto vazio”. A autora salvaguarda que
se tivessem escolhido o mesmo nome, mas em russo (“Bunt Pizdy”),
teriam tido outro impacto (Yusupova, 2014, p.607). Jean-Noel Kapferer
indica que o nome da marca é uma das maiores fontes de identidade, estando aí “a intenção da marca, o seu programa” (Kapferer,
1994). Joanna Mizielinska expõe que “uma campanha feminista pode
ser muito inspiradora para os locais se os organizadores souberem
algo sobre a cultura e não apenas adotarem estratégias ocidentais”
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(Mizielinska citado em Yusupova, 2014, p.609). Até porque, ideias como
“feminismo”, “questões de género”, “teoria queer” e “sexismo” não têm
vocábulos equivalentes no idioma russo (Yusupova, 2014, p.607). Por
último, Gapova acrescenta que os conceitos e as mensagens das Pussy
Riot simbolizam novas divisões e fronteiras sociais que são entendidas pelos cidadãos russos como produções das elites e do capitalismo
(Gapova, 2015, p.31).
O estudo “Russian Public Opinion”, referente ao ano de 2012, demonstra como a Rússia não compreendeu a mensagem, bem como
não simpatizou com as ativistas. Num conjunto de oito questões
particularmente sobre as Pussy Riot, mais de metade dos inquiridos
respondeu que estava informado sobre a atuação “Oração Punk” e a
consequente acusação de crime. Perante a pergunta: “Quem foi o alvo
que as Pussy Riot queriam atingir com a “Oração Punk?”, 43% dos inquiridos selecionou que seria a Igreja Ortodoxa ou os envolvimentos
religiosos na política. Apenas 19% declarou que o presidente russo seria o alvo da intervenção. Numa questão relativa aos sentimentos que
os cidadãos russos tinham em relação ao grupo feminista, mais de
metade respondeu reações negativas — como irritação ou desaprovação (Russian Public Opinion, 2013, p.121).
Para Kapferer, a identidade de uma marca deve agrupar características da sua história, dos seus valores, das suas propriedades, do
aspecto visual e do clima que estabelece com o público (Kapferer, 1994).
As Pussy Riot são uma narrativa produzida essencialmente para as
audiências ocidentais, como entende Gapova, o que acabou por dificultar a comunicação no seu país de origem.

3. Seguindo as lógicas do mercado
Até 2014, o coletivo russo adotou um registo ativista baseado nas
ideias do movimento punk como as ações ilegais, flashmobs e vídeos
amadores. “Em locais improváveis de Moscovo, cores vibrantes aparecem do nada. Carregam guitarras, mini amplificadores e microfones. Dançam, cantam, tocam guitarra e fazem poses de ataque”, é assim que Polly McMichael descreve o vídeo da atuação das Pussy Riot
no metro1, em novembro de 2011 (McMichael, 2013, p.107). Este é um

1

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=qEiB1RYuYXw
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exemplo do carácter punk do grupo, uma atuação que afronta a ordem
pública e emite mensagens que veiculam ideais anti poder.
[O punk] Diferente e contraposto a outros movimentos e cenas, até
na maneira diversa, assumidamente muito mais radical e intransigente, como se opõe ao que, em cada momento, lhe parece o “sistema”, “ordem” social, ou “indústria” e “mainstream” cultural. E
unido em torno de uns certos valores e princípios fundamentais,
assim como das normas decorrentes, em matéria de comportamento, relação e organização grupal. (Silva e Guerra, 2015, pág.62)

Fig.2 Atuação no metro
de Moscovo, 2011
Fonte: Pussy Riot

Até à acusação de crime pela atuação “Oração Punk”, o grupo mantinha o anonimato através das balaclavas coloridas. Durante a prisão
dos elementos do movimento, houve tentativas em registar Pussy Riot
como uma marca, devido a uso indevido do seu nome por entidades
não autorizadas.
“Nós sempre dissemos que a nossa banda nunca seria comercial.
Até certo ponto, foi criada para combater o que é comercial”, revelou
Yekaterina Samutsevich, membro das Pussy Riot, em 2012. Esta e outras opiniões dissonantes tornaram esse registo pouco consensual no
seio do grupo, tendo ficado sem efeito.
Seguidamente da libertação, Tolokonnikova e Alyokhina participaram num concerto da Madonna, em fevereiro de 2014, em Nova Iorque.
Esta presença gerou contestação entre outros membros do coletivo
pois achavam que as suas atuações deviam ser sempre ilegais e que
“vender bilhetes para as suas performances ia contra os princípios das
Pussy Riot”, revelaram no seu LiveJournal. No mesmo ano, as duas
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ativistas fizeram uma série de sessões fotográficas para revistas de
moda, como a Vanity Fair e Vogue.
Depois das intervenções nas ruas de Moscovo, as Pussy Riot passaram a atuar em festivais de música. Em 2015, o coletivo atuou no
festival Glastonbury, um dos maiores festivais do mundo. Em 2018,
estrearam-se em Portugal, no festival Paredes de Coura de onde surgiram diversas opiniões na imprensa nacional:
Faltou perceber se usam a música para servir o activismo político
ou se se servem do activismo político para poderem tocar. (Público)
Se este tipo de ativismo, que recorre a dezenas de referências infanto-juvenis para fazer passar a mensagem junto dos mais novos,
resulta ficará ao critério de cada qual que assistiu ao espetáculo das
Pussy Riot em Coura. Por um lado, será difícil fazer com que uma
vasta multidão que pagou entrada num festival patrocinado por diversos tipos de marcas ligue o que seja a uma mensagem anti-capitalista. Por outro, provavelmente não teriam acesso à mesma de
outra forma. (Sapo24)
A navegar entre o hip-hop, o pop de anúncio de televendas e o eurodance de cassete manhosa perdida numa estação de serviço, foi
uma esquizofrenia total a que se dançou – ou tentou dançar – durante aqueles 45 minutos. Mas isso acabou por ser o menos importante,
a mensagem estava passada e a luta, essa, continuará. “Anyone can
be a Pussy Riot”, terminava por dizer Nadezhda. (Observador)
Para além dos palcos, Tolokonnikova e Alyokhina estrearam-se na
televisão na série House of Cards. Tolokonnikova esclareceu que é
importante para elas entender como se faz cinema político uma
vez que “na Rússia isso não existe e nós queremos saber como é.
(Tolokonnikova, em entrevista ao Wall Street Journal, 2014).

A luta contra Putin continua, mas não é a única. Em época de
pré-eleições americanas de 2016, as artistas russas lançaram o tema
“Make America Great Again”2 acompanhado de um videoclip onde imaginam a América com Trump.

2

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=s-bKFo30o2o&t=205s
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Expandiram o seu protesto para as políticas de Trump e apostaram em vídeos profissionais e cinematográficos. Os vídeos amadores
deixaram de ser usados e os temas são geralmente cantados em inglês: “If your vagina lands in prison/ Then the world is gonna listen”
(Straight Outta Vagina) ou “Let other people in/ Listen to your women/
Stop killing black children” (Make America Great Again). Contudo, a
língua materna ainda está presente, no tema e vídeo “CHAIKA”3 expõem casos de corrupção e violência política russa. Tolokonnikova é
a protagonista de quase todos os vídeos e há sempre referências às
balaclavas coloridas.
Em abril de 2018, o símbolo da revolução das Pussy Riot tornou-se comerciável. Pussy Federation é o nome da linha de roupa lançada pelo coletivo como “um ato de autoexpressão e forma de mostrar
descontentamento”, pode ler-se no site oficial4. Balaclavas, meias,
t-shirts, postais são alguns dos itens disponíveis para venda.
As novas formas de protesto e de comunicação das Pussy Riot têm
gerado dúvidas, tanto no seio do grupo, onde alguns membros saíram
do coletivo, como na opinião pública e nos media.
Numa entrevista à VICE, a fundadora do grupo, procura clarificar
esta questão:
O que se passa com as Pussy Riot? Porque é que mudamos constantemente os nossos métodos e meios? Concertos ilegais, artigos e
livros, discursos, videoclipes… Não é nada mais do que uma diversificação do protesto artístico. (Tolokonnikova, membro das Pussy
Riot, em entrevista à VICE, 2017)

Gapova argumenta que a integração da sua intervenção no mercado de consumo global é irónica e que o coletivo foi “instrumentalizado
pelo capitalismo dos média globais, no qual o seu protesto é o seu
produto” (Gapova, 2015, p.31).
Da mesma maneira, o coletivo português Coruja, artistas de
street art, filiou-se ao grupo empresarial que detém a Super Bock, na
promoção da nova cerveja artesanal — “Coruja”, no verão de 2018.
Inicialmente, foi criada a ideia de que a cerveja Coruja e o artista
Coruja não tinham qualquer relação. Mais tarde, foi revelado que seria

3

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VakUHHUSdf8

4 Os artigos da linha de roupa estão disponíveis aqui: https://kultrab.com/en/pussy-riot/
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uma estratégia de marketing, estando, então, o Coruja a apoiar e a
fazer parte de um novo produto Super Bock.

Fig.3 Imagens promocionais
no site da linha de roupa
— Pussy Federation
Fonte: Pussy Federation

4. Conclusão
As Pussy Riot começaram como um grupo artístico à procura de atenção nas ruas de Moscovo e transformaram-se numa marca globalmente reconhecida. As alterações na comunicação das Pussy Riot
provocaram a desistência de alguns membros, mas fizeram com que
o contexto político-social da Rússia fosse ouvido em todo o mundo.
Para McMichael, esta projeção mainstream era óbvia pois “construíram um produto idealmente lançado para os média digitais e para
partilhas online” (McMichael, 2013, p.108). Os protestos ilegais valeram-lhes convites para as indústrias do entretenimento, onde espalharam e alargaram a sua mensagem. A participação em festivais de
música ou em programas de televisão pode ter deformado a perceção
do seu público que entendia as Pussy Riot como um grupo anticapitalista e marginal.
Numa entrevista à revista Paper em 2017, quando questionada se o
movimento se tornou mainstream, Tolokonnikova responde: “É muito
positivo que o feminismo se tenha tornado mainstream na América.
Quero que aconteça o mesmo na Rússia, lá não é mainstream de todo”.
Será assim tão positiva esta passagem ao mainstream de um movimento contestatório ou esta absorção que o sistema capitalista lhe
fez foi a sua sentença de morte?
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HANDS VERSUS FINGERS: DIGITAL MEDIA
AS UNEXPECTED MEDIATOR
OF TRADITIONAL CRAFT AND INDUSTRY
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This paper addresses four instances of dissipating industrial practices
in Portugal that are perceivably unrelated — shoemaking, tile-making, handloom weaving, and letterpress — with ‘digital takeover’ as
the common perceivable denominator behind their respective states
of technological obsolescence.
Modern-day manufacturing is largely defined by its fundamental integration with digital technology and systematization. Digital
products and services, automated process flows, managerial tools,
and web-based channels of communication are among numerous
advancements that offer modernized producers with unprecedented
scope for expansion and outreach.
However, for those traditional industries that rely strictly on
manual skills and people-centric systems, their involuntary objectivity with new paradigms poses a threat of inducing recession-like con-
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ditions, compromising livelihoods, devaluing identities and legacies,
and nullifying specialized knowledge at times built upon centuries of
dedicated practice.
The paper thus showcases how a design mediation project ‘AntiAmnesia’ is addressing the observable divide by:
˅ acknowledging that traditional industries, including affected
communities, are not always a part of the evolutionary process
from manual to digital;
˅ articulating strategies to capitalize upon the advantages presented by digital technology as a means for industrial heritage
management, and vice-versa;
˅ recovering and re-contextualizing the associated socio-cultural
and material narratives with a view to reactivate creative and
commercial potential.
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Correspondingly, the mediation distances itself from comparable
interventions that may view introducing standardization and system-centric production in traditional industrial settings as essential
to gain socio-economic parity. It instead employs new technology,
particularly digital media, as a strategic instrument for developing
a deeper understanding of related human, social and cultural values,
and for supporting knowledge recovery and capacity building within
the practice bases.
By encouraging the practitioners to define their own narratives,
communication parameters, and means to self-actualize, the project
Anti-Amnesia positions digital technology as a regenerative agent, in
place of a paradigm shift that invalidates precursory nonconformist
creative human enterprise.

Reactivating dissipating manufacturing cultures
through design research
The design research mediation project ‘Anti-Amnesia’ is based on growing evidence that traditional small-scale manufacturing cultures in
the Northern and Central regions of Portugal are facing critical viability
challenges (Gomes, 2016; de Almeida and Chatterjee, 2016; Albino 2017),
in the wake of new global commercial and industrial realities. These
industries typically operate on older manufacturing paradigms that
rely comprehensively on competencies which are specifically manual
in nature and often exist within human-centric subsystems. In these
cases, the influence of cybernated processes is still relatively limited
– if not non-existent – notably confined to financial transactions, occasional online landing pages, and infrequently, market research.
The move to a digital future has not been a straightforward process
of evolution for the associated communities in lieu of their primary
vocation being established on hand-operated application and skills
garnered through innumerable years of dedication to their respective
crafts. Therefore, the ensuing practice and identity balance — for example, being known as a weaver or a shoemaker — does not allow for
a smooth transition from manual to digital without compromising
on factors pertaining to:
˅ the authenticity of practice; specialized knowledge built upon
generations of individual and community involvement;
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implicit local/regional cultural identities; definitive customs
and practices;
and critically, means of sustenance in case of absence of conditions to undertake the required re-calibration.

Under these circumstances, the project considers four examples of
traditional industrial practices in order to uncover further technicalities. These include:
1. Artisanal Weaving — An 11th Century textile craft found to be in
practice specifically in two rural communities located on the outskirts of Coimbra in Central Portugal (Gomes, 2016), the artistry
behind this homespun craft is characterized by subtle warp and
weft manipulations that allow the weave to be presented as a
stratiform with jacquard-like reliefs of geometric motifs displaying over a regular two-ply base. The handloom on which the textile
is woven is configured in a manner that lends robustness to the
weave structure, to such an extent that the eventuating products,
such as bed covers and floor rugs have been known to last several
generations of use upon being passed down as family heirlooms. A
typical household industry run entirely by women, the craft’s deep
significance to the historical and cultural landscape of the region,
and to Portugal overall, is marred by its relative obscurity, abetted
by limited market ingress and a deficit of inscription in public /
academic spheres. The situation is exacerbated by a growing impassivity towards this rare practice from within the newer generations of the related communities who are aware of the decimation
of their traditional markets over the past decade, caused by the
influx of foreign machine-made products that offer greater variety at an inferior cost – a proposition which the regular customer
segments have given preference to over the local craft’s superior
quality and authenticity which comes in at a slightly higher ticket
value. In consideration of the lack of expertise and resources to
counter such seemingly insurmountable challenges of scale and
profitability, the younger generations of weavers have turned to
alternative vocations for sustenance. However, for the more seasoned practitioners who rely solely on their craft to earn a livelihood, a similar occupational switch has proven to be infeasible.
The ruling untenability of the situation is thus effectively imperiling not only the established means of subsistence for the weavers
but is jeopardizing the continuity of the active and tacit streams

46

Portugal 2019

of unique knowledge present in the craft’s human, material and
cultural aspects.
2. Azulejos tilework — A definitive element of Portuguese architecture
for the better part of the past millennium, Azulejos tiles, unlike the
above weaving craft, have typically had a clear representation in
the country’s cultural discourses. The surge in tourism over the
past decade has led to a corresponding rise in the tiles’ value and
demand, influencing city tours and souvenir markets, with the
Azulejos theme witnessing countless iconographic reinterpretations in physical and digital forms. Amidst the ensuing frenzy of
symbolism, a vital aspect of the original tile-making process that
is routinely getting overlooked is the sheer mastery of the original
tilemakers who blended math and mysticism by hand to arrive
at a distinctive visual lexicon that conveys diverse historical and
cultural contexts belonging to Portugal. Graphical approaches have
accordingly varied from tessellated and recursive patterns to pixel-based configurations for large-scale artworks such as murals
that commonly adorn churches and train stations. Variations also
exist in dimensional relief features created by patterns and textures,
that reveal further nuances of the practice. However, such ‘handmade’ proposition is the very feature of the craft that has borne the
brunt of large-scale industrialization – and correspondingly, digitalization – with the traditional flatbed technique first conceding
to mechanized rotary presses, and then recently to inkjet, where
upon the production quantities have grown substantially, but progress has come at the cost of authenticity. The imminent discontinuation of the original technique in the present times of tourism
boom is instigating unprecedented paradoxical circumstances for
the craft, where in original hand-painted pieces are augmenting
in value and appeal at a considerable rate, while traditional kilns
are succumbing to desuetude. The culmination of this conflict is
evident on the bald facades of once festooned edifices that have
become casualties of tile theft, although, it is also not uncommon
to find original hand painted tiles dislodged and dumped from old
buildings that are giving way to new construction.
3. Shoemaking — As a bigger and considerably more organized sector in Portugal, the traditional footwear industry may not readily
give an impression of being under as much technological duress
as the other described cases. Larger entities within the industry
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have been known to periodically upgrade their facilities, in line
with the latest global trends, including a recent push towards digitalized value chains. Figures suggest incremental year-on-year
growth in terms of revenue; however, they do not reveal the totality with which to construct a thorough projection of the relative impacts. In a sequential discourse similar to that of Azulejos, manual practices in shoemaking have long been replaced by
mechanized production, and hence a direct relationship cannot be
devised between digital advancements and the shift from handmade. The implications are, however, far more evident if the circumstances are viewed in light of the significant priority upheaval
of the sector as a whole – from a balanced domestic/exports model to all-out exports centricity – an approach which is effectively
marginalizing local brands and small-scale manufacturing units
that are contingent on long-established domestic retail networks
(de Almeida, 2012 ; de Almeida & Chatterjee, 2016). Eminent examples in this regard are Sanjo’s (de Almeida, 2012) and Cortebel (de
Almeida & Chatterjee, 2012) whose respective accounts of decline
demonstrate the non-alignment of the perceived notion of progress with needs of locally circumscribed industrial cultures. Onground research conducted with industry professionals further
consolidates this assessment, suggesting that in recent years, the
industry’s preoccupation with processual upgrades, specifically in
larger firms, has compromised a proportional amount of deliberation due for sustaining small-scale ventures and indigenous labels
that are in urgent requirement of guidance in relation to functional / product upgradation. In this manner, despite legitimately
sharing Portugal’s industrial and cultural heritage, these makers
are systematically being consigned to oblivion.
4. Letterpress Printing — Contrary to the contextual impediments
described in the earlier cases, letterpress printing is curiously undergoing a revival in the digital era, albeit in semblance of a niche
activity, and as such presents a potential precedent for antiquated industrial cultures seeking reanimation. This once prevalent
printing technique revolutionized the industry in its time of introduction on the basis of propounding a mechanized alternative to
handwritten forms that lead to a greater scope for dissemination,
in a manner that compares with the broader efficacy of each of the
subsequent paradigm-changing innovations in the field, which
includes lithography, offset and digital printing. It is characterized
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by a workflow that puts strong emphasis on material and processual knowledge and an understanding of graphic design. Simultaneously, it invites practitioners to maintain a culture of experimentation and improvisation within their work environment,
which leads to custom tacit learnings, and further on, translates
to diacritic flair in printmaking. The practice’s recent revival can
accordingly be attributed to its novelty with respect to:
˅ A distinctive aesthetic quality that stands in contrast to the
sterile uniformity of modern processes.
˅ The evocation of a sense of control over aspects pertaining to
procedures, results and refinements, which under current ‘digital’ conventions is inconceivable.
˅ The possibility of hands-on involvement through a spectrum of
competences, such as graphic design, typography, and printmaking, which requires both artistic and technical skills.
˅ Its approach to design and making that is architectural and
thus understanding of the mutual relations between the various affiliated visual, material and physical factors.
In consideration of the practice’s eventuating unconventionality
that creates a niche space and identity, the demand for relevant
expertise and original machinery may augment over time, however, the concurrence of the practice’s revivification with digital
printing technology has meant that certain facets of the original
technique have depreciated considerably in value under the new
conditions. One such aspect is the ‘impression’ of the print, which
is a key element of letterpress since it is essentially a mode of relief printing. While modern day practitioners revel in the greater
quality of impression as against flatness of offset or digital prints,
and routinely accentuate it as a distinguishing feature of their
work, in the past, the hallmark of a fine letterpress printmaker
was precisely to produce prints without perceivable impressions.
A further, more direct consequence of digital technology on the
original art of letterpress is evident from the emergence of photopolymer printing plates that are developed from vector imagery, and are digitally pre-aligned for printing, thereby substituting
the manual task of setting forms, but complementing the rest of
the procedure. These instances may signal a divergence from the
original protocol; however, in the context of the continuation of
traditional knowledge, they represent diversification which is imperative for the craft to adapt to newer universes of discourse.
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The project Anti-Amnesia respectively observes the various connotations of the ensuing interrelationship between traditional crafts
and digital technology and comprehends that while it may not be its
position to counter shifting manufacturing paradigms, it can make
meaningful contributions towards the continuation of specialized
knowledge through design. Its corresponding strategy thus pays close
attention to:
˅ Advancing the public and academic inscription of particular
traditional practices, detailing their industrial and cultural
legacies and surrounding social narratives.
˅ Conducting on-ground ethnographic documentation to recover
and archive informal, contingent, and tacit streams of knowledge
in addition to related instrumentalities (Fleck & Tierney, 1992).
˅ Involving practitioners in impact-driven pedagogic activities
with students of design that target critical issues concerning
traditional manufacturing, such as communication and product innovation.
˅ Building a collaborative network between the said industries,
along with institutional and business partners towards potentiating knowledge and know-how exchange and examining future avenues of application.
In accordance, the project recognizes digital technology not particularly as a hindrance to the sustainment of traditional practices,
but as a complementary factor that can help establish conditions for
incremental innovation and extend capacities for involved individuals and communities in times of precipitous change. In the case of
typography, for example, the described instances of digital infusion
provide clear representation of innovation through an augmentation
of the technique itself, wherein practitioners are observed to be introducing digital externalities that adapt seamlessly to age-old processes
despite not sharing technical provenance. It must be noted here that
a majority of the modern-day printmakers may not have any prior
familial connection with the practice, and are bringing a greater level
of experimentation, external expertise, and unique perspectives to the
craft, including digital technology, as accruement, and hence portray
more flexibility towards it as against what may be possible for a third
generation weaver or shoemaker.
Similarly, the project utilizes digital technology for activities pertaining to audio-visual documentation, archiving, design, and dissemination, thereby indicating an additional manner in which elements
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of the ongoing technological proliferation can be leveraged on the basis of intent and approach. In doing so, it is keen on understanding
and acknowledging the surrounding human and social sensitivities,
which it considers as its prerogative towards assuming the role of a
moderator within the scheme of things.
The project, thereby, works in close contact with practitioners
belonging to the said contexts in order to consensually explore and
develop ways to calibrate the eventuating state of affairs into a viable and mutually constructive ecosystem. Its corresponding line of
intervention operates on the inference that an approach centered on
design and identity can play a decisive role in the dignified recovery
and sustainability of the said contexts of production.
By encouraging the practitioners to define their own narratives,
communication parameters, and means to self-actualize, Anti-Amnesia
thus positions digital technology as a regenerative agent within traditional manufacturing, in place of the idea of a paradigm shift that invalidates precursory nonconformist creative human enterprise.
The research is being developed within the framework of the project
“Anti-Amnesia: design research as an agent for narrative and material
regeneration and reinvention of vanishing Portuguese manufacturing
cultures and techniques”, co-financed by Portugal 2020, alongside the
European Regional Development Fund and the Foundation for Science
and Technology, Portugal (ID+/Unexpected Media Lab: POCI-01-0145FEDER-029022; 2018-2020).
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BENCHMARKING FOR THE REBRANDING
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The objective of this project is to develop a set of policies and strategies
within the scope of a rebranding of a craft brand in the stationery sector. Mellow is a handcrafted brand that, through coptic stitch binding,
provides products with flexibility and unique aesthetics.
Based on the analysis of the brand in question and the competing
brands, it is intended that the positioning of the brand fits into the
“premium” segment, namely, having as its differentiating attributes
the handmade stitching and the entire manual binding process of
the product.
Rebranding arises not only because of the need to upgrade the
brand image to something more serious and quality-conscious, but
also because of a change in the brand’s concept, mission and goals.
Mellow now wants to reach the niche of organization and productivity by helping users achieve their goals, whether large or small, by
creating products using productivity techniques.
Mellow’s product policy reflects the essence of the brand, focusing on
productivity and having the ability to customize for more specific audiences. Brand communication will be digital, using advertisements and
promotions on social networks. The prices charged by the brand will always take into account production using high quality materials and artisanal techniques. The distribution will be digital, from the brand website,
and then shipping products to customers through carriers. With this set
of policies, we believe we will enhance Mellow growth and positioning.

Resumo

1 Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, a15920@alunos.ipca.pt;
2 Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, sdominique@ipca.pt.

O objetivo deste projeto é desenvolver um conjunto de políticas e estratégias no âmbito de um rebranding de uma marca artesanal no
setor da papelaria e estacionário. A Mellow é uma marca de produtos
artesanais que, através da costura copta, fornece aos produtos flexibilidade e uma estética única.
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Com base na análise da marca em questão e das marcas concorrentes, pretende-se que o posicionamento da marca se enquadre no
segmento “premium”, nomeadamente, tendo como atributos diferenciadores a costura feita à mão e todo o processo de trabalho manual
de encadernação do produto.
A realização de um rebranding surge, não só devido à necessidade de uma atualização da imagem da marca para algo mais sério e
que transmita qualidade, mas também devido à mudança de conceito,
missão e objetivos da marca. A Mellow quer agora chegar ao nicho da
organização e produtividade, ajudando os utilizadores a realizarem os
seus objetivos, sejam eles grandes ou pequenos, criando produtos com
recurso a técnicas de produtividade.
A política dos produtos da Mellow reflete a essência da marca, focando-se na produtividade e tendo a possibilidade de personalização
para públicos mais específicos. A comunicação da marca será digital,
com recurso a anúncios e promoções nas redes sociais. Os preços praticados pela marca terão sempre em conta a produção com recurso a
materiais de alta qualidade e a técnicas artesanais. A distribuição será
digital, a partir do site da marca, sendo depois o envio dos produtos
para os clientes feito através de transportadoras. Com este conjunto
de políticas acreditamos que iremos potenciar o crescimento e posicionamento da marca.

1. Introdução
A Mellow é uma marca que iniciou em janeiro de 2018 e que se insere no
mercado da papelaria e estacionário, tendo produtos feitos artesanalmente com uma costura que mantém os produtos flexíveis e com um
aspeto único e diferenciador de outras marcas concorrentes. A Mellow
começou por realizar produtos mais focados para a prática do desenho
e para simplesmente tirar notas, mas o objetivo da marca é chegar ao
nicho da produtividade e organização. A Mellow pretende ajudar utilizadores a conseguirem realizar os seus objetivos, sejam eles grandes
ou pequenos, profissionais ou pessoas, com um produto com um design apelativo, costura feita à mão, tornando o produto diferenciador da
concorrência, e enquadrando-se no segmento premium.
A imagem atual da Mellow não se identifica com esta nova abordagem da marca, querendo passar um ar mais sério e premium, uma
atualização à imagem é essencial, sendo necessário a realização de
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um rebranding. Um rebranding pode envolver toda a identidade da
marca, a sua missão e objetivos, e pode também introduzir novos significados (Chad, 2016).
Para além da renovação da identidade visual da Mellow é necessário haver esta definição dos objetivos, missão e valores da marca, e
para tal é necessário a criação de um plano de marketing mix, onde
serão definidos, conforme os novos objetivos da marca, o produto,
preço, comunicação e distribuição.

2. Revisão de Literatura
2.1. Branding e Rebranding
O conceito de brand (marca) ou branding já vem das antigas
civilizações dos gregos e romanos, onde eram usados símbolos e
nomes para identificar as suas ofertas comerciais, como vinhos,
pomadas, potes e metais (Sarkar e Singh, 2005). O conceito de marca
pode ser definido como um nome e/ou símbolo de maneira a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa para outra e também de
maneira a os diferenciar (Ghodswar, 2008). As marcas são compostas
por elementos relativos à sua promessa, personalidade e posicionamento, uma marca cria valor para os consumidores através da sua
personalidade de uma maneira que as faça destacar de outros produtos que sejam semelhantes (Mróz-Gorgón, 2016).
A Associação Americana de Marketing, também conhecida pela sigla AMA (1953), define ‘marca’ como sendo “um nome, termo, sinal,
símbolo ou design, ou uma combinação deles, destinados a identificar
os produtos ou serviços de um vendedor e diferenciá-los dos concorrentes.”. Uma marca não é só o produto ou serviço, mas também a sua
identidade, o que a diferencia de outras marcas concorrentes.
Hoje em dia, com uma cultura cada vez mais voltada para o visual,
traduzir o significado de marca e posicioná-la por meio do design é
fundamental (Kotler e Keller, 2012). Ter um posicionamento implica
criar uma posição única na mente do cliente, uma posição que leva
em consideração não apenas os pontos fortes e fracos da empresa,
mas também os dos seus concorrentes (Sarkar e Singh, 2005). Daí para
se criar uma identidade adequada para uma marca é preciso analisar
os seus clientes, a concorrência e o ambiente do negócio da empresa.
A identidade da marca precisa refletir a estratégia de negócios (Ghodeswar, 2008). Marcas que conhecem os seus clientes e o
que é importante para eles podem responder rapidamente às suas
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necessidades, aprofundando o envolvimento e a lealdade com o cliente (Dixon e Perry, 2017).
Uma marca eficaz pode criar uma maior fidelidade dos clientes, um
maior número de pedidos, um melhor volume de vendas e maiores
receitas e lucros (Mróz-Gorgón, 2016). As principais marcas são memoráveis e adoradas porque resolvem os problemas dos clientes (Dixon e
Perry, 2017). Liyanage (2001, citado por Sarkar e Singh, 2005) refere que
uma marca deve fornecer uma razão para o cliente comprar, seja por
meio de aspetos de produto ou aspetos psicológicos, ou por ambos.
Realizar um rebranding não é apenas mudar o visual, mas são uma
série de decisões relacionadas a aspetos mais amplos da perceção da
marca (Mróz-Gorgón, 2016). Um rebranding pode introduzir novos significados (Chad, 2016). A necessidade de fazer um rebranding deve ser
primeiro determinada pelo princípio de que algo mudou no mix do negócio, o que mostra a necessidade de evoluir a marca (Goi. e Goi, 2011).

2.2. Marketing Mix
Também conhecido pelos 4 P’s, o marketing mix é uma ferramenta usada para criar um marketing mais eficaz (Londhe, 2014). O
Marketing Mix é um conjunto de políticas que identifica os principais responsáveis pela tomada de decisão na realização de ofertas que
atendam às necessidades dos consumidores (Goi, 2009).
A AMA (1953) define o marketing como um conjunto de conhecimentos e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas
que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e para a
sociedade num todo (Kotler e Keller, 2012).
Os 4 P’s que constituem o marketing mix são o Produto, Preço,
Distribuição e Comunicação (em inglês: product, price, place e promotion). Conforme Kotler e Armstrong (2010), os 4 P’s têm apenas a visão do
vendedor sobre o mercado e não a visão do cliente. Do ponto de vista do
cliente os 4 P’s podem ser melhor descritos como os 4 C’s: customer satisfaction, customer cost, convenience e communication, que se traduz para:
satisfação do cliente, custo do cliente, conveniência e comunicação.
Desde a sua criação que o marketing mix tem sofrido alterações e
ajustes conforme as mudanças nas atitudes dos consumidores e organizacionais ao longo dos anos (Londhe, 2014).
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3. Diagnóstico
Para se criar uma marca distinta é necessário realizar uma análise ao
mercado, analisando as marcas concorrentes, de maneira a determinar
os seus pontos fortes e fracos. Através da análise aos concorrentes haverá
a criação de uma estratégia de marketing para conseguirmos destacar a
Mellow das outras marcas, pois percebendo as falhas e pontos fortes das
outras empresas dá uma vantagem competitiva, distintiva e duradoura à
marca (Entrepreneur, 2006). Neste caso foram selecionadas três marcas
concorrentes à Mellow, pois são marcas que têm características de organização, focando-se na realização de tarefas para concretizar objetivos.

3.1. Fine & Candy

Fig.1 Logótipo Fine & Candy

Marca portuguesa de estacionários de luxo, fundada no Porto. Contém
peças únicas e feitas à mão, com um design original e estilo tradicional.
Têm anualmente duas coleções, bem como edições limitadas e peças
exclusivas que vão apresentando ao longo do ano. Há o cuidado com
a qualidade dos produtos, tendo atenção aos materiais, design, acabamentos e seleção de cores dos produtos, o que atribui a cada produto
uma personalidade única Fine & Candy. Têm serviços de personalização de produtos, e serviços de brindes corporativos personalizados, criação de estacionário, bem como parcerias com outras marcas ou artistas.
Encontram-se nas diversas redes sociais, como o Facebook,
Instagram, Pinterest e têm a loja online (www.fineandcandy.com),
abaixo podemos ver algumas imagens de comunicação da marca nas
diversas plataformas (Figuras 2, 3, 4 e 5).

Fig.2 Publicações no
Instagram Fine & Candy
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Fig.3 e 4 Publicações no
Facebook Fine & Candy

Fig.5 Produtos na loja
online em:
www.fineandcandy.com

Como distribuição para venda dos produtos a Fine & Candy tem o
website com loja online e tem loja física em Portugal, no Porto. Havendo
ainda várias lojas físicas e online que revendem os seus produtos e que
se encontram em vários países, cerca de 13 países diferentes, sendo que
vários destes países contêm mais do que uma única loja que revende.
Os preços dos produtos na loja online variam entre 19,50€ e 140,00€.
A Fine & Candy destaca-se como concorrente da Mellow pelo seu
elemento artesanal, onde todos os produtos são feitos por artesãos e
há uma atenção à qualidade dos produtos, e sendo uma marca de luxo
portuguesa é uma boa referência para a Mellow, que se quer situar
como uma marca premium no mercado.
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3.2. CGD London

Fig.6 Logótipo CGD London

Fig.7 Publicações no
Instagram CGD London

Fig.8 e 9 Publicações
no Facebook CGD London

Fundada em 2014, em Londres, com o nome inicial “Career Girl” por
Celine Fairbairn e Ellen Milan, começou por ser um blog. O objetivo
da CGD London é agora criar produtos que lembrem os consumidores
que podem fazer qualquer coisa. A sigla da marca CGD significa: Carrer
Girl Daily. O produto de destaque da marca é o “Getting Stuff Done”,
um produto focado em ajudar os seus utilizadores a realizarem os
seus objetivos. Os produtos da marca são focados no público feminino, sendo utilizados vários exemplos de celebridades femininas para
promover os produtos nas redes sociais. Para comunicação a marca
encontra-se nas diversas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter
e têm website com loja online (www.cgdlondonus.com), podemos ver
algumas imagens de comunicação da marca nas diversas plataformas (Figuras 7, 8 e 9).

58

Portugal 2019

Como distribuição têm apenas o site com loja online (www.cgdlondonus.com). Os preços dos produtos na loja online variam entre
os 11,95€ e 31,95€.
A CGD London identifica-se com a Mellow no setor da organização,
em que também queremos ajudar os nossos utilizadores a realizarem
os seus objetivos sejam eles a longo ou curto prazo.

3.3. MiGoals
A MiGoals começou como uma ideia, de projetar um produto simples
para ajudar as pessoas a realizarem os seus objetivos, indo do sonho
à ação, lançaram o primeiro produto em 2010. A missão da MiGoals é
ajudar a desbloquear o potencial dentro de cada pessoa para sonhar,
planear e agir na vida de maneira a obter o que mais desejam. Mais
do que uma marca de papelaria dizem ser uma comunidade de “Goal
Diggers” e tomadores de ação que irão ajudar o cliente a conseguir fazer as coisas que quer. Fornecem produtos de planeamento diário para
ajudar os utilizadores a progredir e alcançar os seus objetivos, e tal
como a CGD London usam o termo: estacionário para “Goal Diggers”,
especificando assim o seu público alvo e o objetivo dos seus produtos. Têm um serviço para empresas, com a promessa de oferecer um
conjunto de ferramentas de produtividade que ajudam a criar uma
cultura de trabalho, com um produto que se integra no dia-a-dia dos
trabalhadores.
Encontram-se nas diversas redes sociais, Facebook, Instagram,
Twitter, Pinterest e têm website com loja online (www.migoals.com/),

Fig.10 Logótipo MiGoals

podemos ver algumas imagens da comunicação da marca nas figuras
abaixo (Figuras 11, 12 e 13).

Fig.11 Publicações do
Instagram da MiGoals
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Fig.12 e 13 Publicações
do Facebook da MiGoals

Como distribuição têm loja online onde vendem os produtos e têm
lojas físicas que fazem a revenda dos seus produtos. Os preços dos
produtos, na loja online, variam entre os 4,32€ e 74,69€.
Esta marca identifica-se com a Mellow no sentido de se focar no
público de “Goal Diggers”, mostrando que o objetivo da marca é ajudar
as pessoas a realizarem os seus objetivos e tendo o serviço para empresas com produtos especializados para o dia-a-dia dos trabalhadores.

4. Proposta para a marca Mellow
Política de Produto
A Mellow tem como objetivo criar produtos únicos focados em técnicas de produtividade, para ajudar os utilizadores a conseguirem obter os seus objetivos pessoais e/ou profissionais, mantendo as suas
tarefas organizadas. Produtos com costura copta feita à mão, dando
mais valor ao produto e uma estética diferenciadora.
O novo produto Mellow é um produto físico, feito com costura artesanal com novo material de capas, sendo de pano ou pele, para dar
um ar mais premium e de qualidade à marca. O interior foi pensado
para ajudar os utilizadores a conseguirem realizar os seus objetivos,
organizar o seu dia a dia da melhor maneira, com espaços para tarefas, notas, ideias e muito mais.
Para além do produto principal, haverá outros produtos que serão
focados para públicos mais específicos, como produtos para casamentos por exemplo, álbum de memórias e organizador de casamento são
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exemplos de produtos em que a Mellow tem interesse em focar-se e
ajudar os seus clientes nestes momentos especiais.
Haverá também um produto mais personalizado, caso um cliente
ou uma empresa queira uma técnica de produtividade específica ou
caso queira um produto que realmente seja o mais eficaz possível para
ele mesmo a níveis de produtividade, a Mellow está a desenvolver um
questionário conforme as técnicas de produtividade estudadas, para o
cliente ao preencher conseguir perceber a melhor técnica ou conjunto
de técnicas de produtividade que se aplicam a ele.

Política de Comunicação
A divulgação dos produtos é feita online, a partir do site da marca
(www.mellow.pt) e a partir das redes sociais, Facebook e Instagram.
Terão que ser criadas campanhas pagas nas redes sociais, de maneira a chegarmos mais facilmente ao nosso público alvo. Usando o
Google Business para criar um perfil de negócio e o Google Adwords
para fazer promoções pagas no Google para mais facilmente chegarmos ao nicho de produtividade e organização.

Política de Distribuição
Inicialmente a distribuição será apenas através do digital, sendo
no nosso website ou no website da Etsy (www.etsy.com), sendo depois os produtos enviados fisicamente através de distribuidores. Mais
tarde poderá haver a possibilidade de abertura de uma loja física e
também de revenda de produtos através de outros comerciantes com
lojas online e/ou físicas.

Política de Preço
Conforme estimativa entre os fatores externos, que incluem o material, impressão e a distribuição dos produtos online e entrega física,
e os fatores internos, que incluem a costura feita à mão, tecnologia,
espaço físico e publicidade, a marca estima ter o preço dos produtos a
variar entre os 20€ e os 100€.

5. Conclusão
Ainda faltam finalizar vários passos para a concretização deste projeto, havendo o rebranding da marca para finalizar, que tem como objetivo passar uma imagem de qualidade e prestígio, sendo memorável e
procurada pelo seu público alvo.
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Através desta nova estratégia a Mellow chegará ao seu nicho de
organizadores, amantes do papel e pessoas que valorizam a produtividade. Será necessário o desenvolvimento do conceito e da imagem da
marca para comunicar nas redes sociais e no meio digital, de maneira
a promover os produtos e a marca.
Este artigo não entra em detalhe em algumas questões, como o
que define uma marca premium, as vantagens do papel e do digital, uma abordagem mais profunda para a criação de um rebranding,
vantagens que uma marca artesanal pode trazer para o produto e para
a comunicação com o público. Tudo isto são oportunidades de investigações futuras a serem consideradas para desenvolvimento do projeto.
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In this article an analysis of a set of graphic works by the Portuguese
painter and graphic designer Armando Alves is carried out. Although
this author presents a vast legacy of graphic works carried out during
over around 60 years of activity, namely in the field of editorial design,
we focus on the analysis of a set of rare books, selected by the author
himself and, according to him, those that truly marked his career as
a designer. These books are of special interest in the way they were
thought: more than works of graphic design, they are design objects
designed to be felt, experienced, sensed, visualized.
It is argued from this evidence that the books in question prefigure
a return to craftsmanship and limited editions, which can be found
in contemporary design as an empirical and intuitive counterpoint to
the prevalence of immaterial digital content and processes.
The data presented was obtained through interviews with the au-
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thor, within the framework of the Wisdom Transfer project: towards
the scientific inscription of individual legacies in contexts of retirement
from art and design higher education and research, which stems from
the evidence that there is insufficient inscription of individual knowledge and experience of retired teachers and researchers in art and design. The interviews were carried out during the months of December
2018 and January 2019, in Armando Alves’ studio, allowing to observe
and experiment these materials (these books are rare, i.e. limited editions and difficult to access), as well as, the direct observation of his
workspace, allowing the contact with artifacts that he uses in his creative process and with his library where he has references and sources of inspiration for his graphic works.

Resumo
No presente artigo é analisado um conjunto de obras gráficas realizadas pelo pintor e designer português Armando Alves (1935). Muito
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embora este autor apresente um vasto legado de trabalhos gráficos
realizados ao longo de cerca de 60 anos de atividade, designadamente na área do design editorial, centramo-nos aqui na análise de um
conjunto de livros raros, selecionados pelo próprio autor. Segundo nos
reportou, terão sido aqueles que marcaram verdadeiramente a sua
carreira de designer. Estes livros revelam-se de especial interesse pela
forma como foram perspetivados: mais do que obras de design gráfico,
constituem objetos de design desenhados para serem tateados, experimentados, sentidos, visualizados.
Argumenta-se a partir desta evidência que os livros em questão
prefiguram um regresso à manualidade e às edições limitadas, constatáveis no design contemporâneo, como contraponto empírico e intuitivo à prevalência de conteúdos e processos digitais imateriais.
Os dados apresentados resultam de entrevistas realizadas ao autor,
no âmbito do projeto Wisdom Transfer: towards the scientific inscription of individual legacies in contexts of retirement from art and design
higher education and research, o qual parte da evidência de que há uma
insuficiente inscrição, uso de conhecimento individual e experiência
de professores e investigadores aposentados em arte e design. As entrevistas foram realizadas durante os meses de dezembro de 2018 e
janeiro de 2019, no atelier de Armando Alves, o que nos permitiu a observação e manuseamento destes materiais (são “peças raras”, ou seja,
de edição edição limitada e de difícil acesso), bem como a observação
direta do seu espaço de trabalho, permitindo o contacto com artefactos que utiliza no seu processo criativo e com a sua biblioteca onde se
encontram referências e fontes de inspiração para as obras gráficas.

1. Armando Alves: um pintor dedicado às artes
gráficas
Natural do Alentejo (n. Estremoz, 1935), Armando Alves desde cedo
revelou um profundo interesse pelas artes gráficas, numa época em
que estas tinham presença residual no país, não existindo formação
superior em Design. Os seus primeiros trabalhos gráficos remontam
aos tempos da sua formação em Pintura, entre 1957 e 1962, na Escola
Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP). O Mestre Carlos Ramos, então
diretor desta Escola, pedia-lhe que desenvolvesse os catálogos e cartazes para as Exposições Magnas, que reuniam trabalhos de alunos realizados durante o ano letivo, e para as exposições extra escolares, onde
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eram apresentados trabalhos realizados nos ateliers e, portanto, com
um caráter menos rigoroso face aos parâmetros e diretrizes do curso.
Não terá sido aqui a sua estreia nas artes gráficas, uma vez que já havia
realizado trabalhos para a revista Lusíada1, da casa Simão Guimarães e
Filhos, mas terão sido estas experiências gráficas realizadas na ESBAP
que lhe despertaram efetivamente interesse para a área do design.
Quando terminou o curso, em 1962, foi nomeado Professor
Assistente na ESBAP onde lecionou até ao início da década de 70. Ainda
em 1962, assume um papel preponderante na introdução das artes
gráficas na Faculdade ao criar uma disciplina neste âmbito, no curso
de Pintura, a qual viria, mais de uma década depois, a dar origem ao
curso de Design de Comunicação/Arte Gráfica. A abordagem à disciplina era muito artesanal e experimental. Recorria-se a materiais de
referência existentes, nomeadamente revistas como a Marie Claire ou
a Paris Match, os quais eram analisados em contexto de aula, recortados e arquivados para, mais tarde, serem reutilizados em novas composições gráficas. Por vezes, os trabalhos desenvolvidos adquiriram
um caráter mais experimental e artístico, em parte devido à natureza
do curso (de Pintura) e à própria Escola muito vocacionada para as
Artes Plásticas e Arquitetura. A própria compreensão de um lado mais
conceptual e experimental do design terá marcado a abordagem à disciplina de Introdução às Artes Gráficas e, consequentemente, o curso
de Design de Comunicação/Arte Gráfica, vindo este fator a tornar-se
num elemento diferenciador deste curso da ESBAP em relação a cursos similares ministrados noutras Faculdades.
Paralelamente à sua atividade na ESBAP e à atividade de pintor,
desenvolveu vários trabalhos gráficos, nomeadamente no domínio do
design editorial. Em 1973 abandona a ESBAP e dedica-se exclusivamente às artes gráficas e à pintura. Passa então a dirigir a Editorial Inova,
para a qual desenvolve centenas de livros, a par de outros projetos
como cartazes comemorativos e publicitários ou catálogos de exposições. Segundo Armando Alves, na altura, “havia uma apetência muito
grande” pelos trabalhos gráficos “com uma certa qualidade”, sendo
que a Inova publicava cerca de 30 a 40 livros por mês cujo design era
da sua autoria (comunicação pessoal, 5 de dezembro, 2018).
Como designer, protagonizou toda uma evolução fomentada pelo
desenvolvimento das técnicas e tecnologias, tanto de conceção gráfica

1

Revista ilustrada de cultura, arte, literatura, história e crítica.
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como de produção. A introdução do digital, em particular, afigura-se
para o autor como uma forma natural de evolução das coisas. Assim,
observa o potencial do computador enquanto ferramenta de execução
e utiliza-o no desenvolvimento dos seus trabalhos, ainda que considere não dominar esta tecnologia. Para o efeito, conta com o auxílio de
um colaborador a quem dá indicações do que pretende executar.
Atualmente com 83 anos e aposentado, Armando Alves mantém a
sua atividade enquanto artista gráfico e pintor, trabalhando diariamente no seu atelier, situado em Matosinhos. O ritmo de trabalho
e as solicitações para trabalhos gráficos terão abrandado, deixando,
eventualmente, espaço para o autor se dedicar a uma das vertentes de
design que mais aprecia e que mais terá marcado a sua carreira enquanto designer: o design de edições/catálogos especiais, peças raras
pensadas como objetos para serem tateados e sentidos. Deliberada ou
intuitivamente, esta produção de edições limitadas revela uma sintonia inesperada com o ressurgir de nichos de produção manual e
interesse renovado pelo objecto no design contemporâneo. Este ressurgimento, argumenta-se com frequência, será tão mais inesperado
quando o acesso crescente a plataformas digitais de criação e consumo de conteúdos parecia prefigurar uma rendição total a este novo
paradigma, associado ao esperado abandono gradual da manualidade
por obsolescência.
A presente análise a este núcleo da obra gráfica de Armando Alves
tem por base entrevistas realizadas ao autor, no seu próprio atelier, e
um conjunto de obras raras que selecionou, considerando estas como
os trabalhos mais marcantes do seu legado enquanto designer. Para
as entrevistas foi criado um guião com questões de resposta aberta
(Quivy & Campnhoudt, 2008). As entrevistas foram filmadas, fotografadas e gravadas, permitindo a criação de ferramentas de auxílio à
memória (Tinkler, 2013) e materiais de documentação da investigação.
Para o efeito, foi solicitada a Armando Alves autorização para recolha
de imagens e som, através de documento assinado pelo próprio, e explicada a finalidade dos materiais recolhidos (Banks & Zeitlyn, 2015).

Portugal 2019

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

67

2. Do design gráfico ao objeto de design
Muito embora o legado de Armando Alves na área de design seja muito vasto (segundo o autor, a título de exemplo, desenvolveu “milhares
de livros” para a Inova), são as edições especiais, os livros raros que
desenvolve como verdadeiras peças de arte, aqueles que mais lhe dão
prazer e que considera mais marcantes da sua carreira. Nestas obras
gráficas percebe-se um cuidado que vai muito além da organização de
elementos e conteúdos na superfície de trabalho, sobressaindo toda
uma preocupação com os materiais e papéis utilizados na produção,
bem como com os acabamentos pensados ao pormenor e, não raras
vezes, feitos artesanalmente. Segundo o autor, “os livros são objetos e,
como objetos que são, têm também tato” e, por isso, a sua materialidade, a forma como pode ser tateado e sentido, é um aspeto determinante das edições especiais que desenvolve (comunicação pessoal, 15
de janeiro, 2019).
Quando lhe colocam um desafio, nomeadamente para desenvolver
estas edições especiais, reflete sobre todo o processo: “Há um tempo
para pensar [no trabalho] e há um tempo para o executar”, procurando e experimentando diferentes materiais e a ligação entre estes para
que o livro se torne num objeto interessante e original. Por vezes trabalha com outros autores, como aconteceu com frequência com José
Rodrigues, cujos desenhos figuram em várias edições que desenvolveu,
ou com o seu conterrâneo Eugénio de Andrade, cujos textos figuram
também em várias obras.
Destas obras especiais, destaca-se, por exemplo, Princípio, um
catálogo com fotografia de João Avelino Marques e textos de Mário
Cláudio, que constitui uma edição especial para a qual foram produzidos apenas 20 exemplares. Embalado numa caixa de acrílico transparente, esta obra é impressa em grande formato e em papel texturado.
Os textos são trabalhados numa tipografia serifada cujo desenho nos
remete para a tipografia da máquina de escrever, conferindo-lhe requinte e um caráter artesanal (figura 1).
Dunas, outro catálogo fotográfico de João Avelino com textos de
Eugénio de Andrade, é uma edição especial cuja produção obrigou a
um intenso trabalho artesanal. Nesta obra, as fotografias apresentam-se impressas em papel fotográfico e são coladas manualmente
(uma a uma) sobre o papel do livro, um papel levemente texturado
e de elevada gramagem. À semelhança de Princípio, esta obra apresenta-se embalada numa caixa de acrílico transparente cuja charneira se encontra cosida manualmente com fio castanho, vulgarmente
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Fig.1 Princípio, catálogo
com fotografia de João
Avelino Marques e texto de
Mário Cláudio, desenvolvido
por Armando Alves.
Fonte própria.

Fig.2 Dunas, catálogo com
fotografia de João Avelino
Marques e texto de Eugénio
de Andrade, desenvolvido
por Armando Alves.
Fonte própria.

conhecido como fio norte, conferindo-lhe um aspeto artesanal requintado (figura 2).
Outra obra destacada por Armando Alves neste âmbito foi Variações
sobre um Corpo, editada na década de 60. Trata-se de um livro raro que
desenvolveu juntamente com Eugénio de Andrade e José Rodrigues.
Considera este livro como um objeto, tendo especial atenção à forma como pode ser manuseado e tateado. Efetivamente, este é um
princípio subjacente às suas obras gráficas – a forma como o público
experiencia o manuseamento do livro – e, por isso, valoriza o lado
sensorial da obra apelando, não só ao sentido visual, mas também
ao sentido do tato. Os textos de Eugénio de Andrade são trabalhados
com a tipografia Avant Garde, tipo de letra que marcou a década de 60
e que Armando Alves sempre considerou muito elegante, tendo utilizado nos seus trabalhos com frequência até aos dias de hoje (figura 3).
Para Variações sobre um Corpo foram produzidos 20 exemplares.
Cada exemplar possui um desenho original de José Rodrigues e um
poema de Eugénio de Andrade, manuscrito pelo próprio. O reduzido
número de exemplares produzidos e os originais incluídos tornaram
esta obra dispendiosa e rara. À data (década de 60), segundo reportado
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Fig.3 Variações sobre um
Corpo, livro raro com texto
de Eugénio de Andrade
e desenhos de José
Rodrigues, desenvolvido
por Armando Alves.
Fonte própria.

por Armando Alves, esta obra tinha um custo de 7.000 escudos2, um
custo que se justificava não só pelo valor da produção, mas também
pelo valor do desenho original e do poema manuscrito.
Neste contexto de obras raras desenvolvidas pelo autor, destaca-se
ainda o livro Maternidade, editado em 1982. Trata-se de uma obra de
capa dura forrada em pele com impressão estampada a quente (dourado), e cujo miolo é composto por folhas soltas com reproduções de
26 desenhos de José Rodrigues, todos realizados no mês de março de
1948, bem como textos de Ernesto Sousa. Apresenta também uma reprodução de uma pintura de Almada Negreiros sobre a maternidade.
Embora os desenhos de José Rodrigues sejam reproduções, o livro inclui um original deste autor. Sobre esta obra, Armando Alves salienta
a qualidade da reprodução dos desenhos (uma imagem cuja qualidade se revela muito próxima do original, conforme pudemos verificar),
impressos na antiga gráfica Inova, no Porto. Em entrevista, aprecia e
elogia a impressão, feita em litografia offset, afirmando que, mesmo
olhando de perto “parece mesmo o original” (comunicação pessoal, 15
de janeiro, 2019), uma vez que o ponto de impressão não é percetível
a olho nu (é um ponto finíssimo), mas apenas utilizando o conta-fios.
Assim, quando olhamos para as reproduções de José Rodrigues, temos
a sensação de observar o original, o detalhe do lápis, a textura do carvão (figura 4).
Para estas obras, Armando Alves fazia questão de acompanhar
toda a produção na gráfica: “Passei muitas noites em claro lá, na litografia” (comunicação pessoal, 15 de janeiro, 2019). Como em todos os

2 Em 1962, o salário médio mensal podia rondar, aproximadamente, entre os 2000 escudos e os 6000
escudos (Pintado 1967).
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Fig.4 Maternidade,
livro raro com texto de
Ernesto Sousa, desenhos
de José Rodrigues e
pintura de Almada
Negreiros, desenvolvido
por Armando Alves.
Fonte própria.

trabalhos, havia prazos. O processo de produção era manual e moroso.
Por vezes, era necessário fazer correções, frequentemente, na própria
máquina de impressão, diretamente na chapa.
Com cerca de 60 anos de atividade no design editorial, Armando
Alves produziu milhares de livros; no entanto, a maior parte foram
livros correntes. Obras raras como estas aqui apresentadas são os trabalhos gráficos que o marcam, são desafios onde sente o acto criativo.
Quando questionado sobre eventuais ligações entre a sua obra pictórica e a sua obra gráfica, o autor considera que estas duas vertentes tendem a ter uma abordagem e linguagem distintas. Observa que muitas
das suas pinturas se caracterizam pelo trabalho da cor e pelas cores
vivas, ao contrário do seu trabalho gráfico que prima mais pela depuração. Não obstante, verificámos no próprio atelier a existência de
um conjunto de obras de arte onde a abordagem se caracteriza também pela depuração, obras que considera “muito gráficas” e que designa como pintura-objeto (comunicação pessoal, 15 de janeiro, 2019).
Nestas pinturas-objeto que nos mostra, podemos intuir uma simbiose
entre as pinturas em tela que produz, frequentemente caracterizadas
pelo uso de cores vivas, e as formas depuradas que marcam os seus
trabalhos gráficos, fazendo crer que, eventualmente, não será tanto a
pintura que exerce influência sobre a sua obra gráfica, mas o inverso.
Obras como Princípio, Dunas, Variações sobre um Corpo ou
Maternidade constituem edições especiais cuja quantidade produzida
se situa, geralmente, entre os 10 e os 20 exemplares. São trabalhos
gráficos com elevados custos de produção. Dada a natureza e especificidade destas edições, o autor observa que, nestes casos, não lhe
são colocados constrangimentos financeiros, visto que os editores já
possuem uma ideia pré-determinada daquilo que pretendem e uma
noção dos custos associados. São obras raras, impressas num número muito reduzido e, naturalmente, tornam-se dispendiosas. Não
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obstante, pela limitação do número de exemplares, a sua produção
torna-se viável. São consideradas raridades bibliográficas de coleção,
sendo muito mais do que livros ou catálogos: são objetos de design.

3. Conclusões
Formado em pintura, e com uma extensa obra neste âmbito, Armando
Alves viveu sempre entre a arte e o design, exercendo uma atividade
intensa que lhe permitiu um reconhecimento nacional e além fronteiras, enquanto pintor e enquanto designer. Muito embora não sejam
evidentes semelhanças nas obras que realiza no âmbito destas duas
áreas, sentimos que a sensibilidade e atuação do artista é transversal, sobretudo quando observamos os livros e catálogos raros, destacados pelo próprio autor como as obras mais marcantes de design que
realizou. Nestas obras, a sua atuação ultrapassa o domínio do design
gráfico editorial, dando lugar ao design de objeto onde explora o lado
sensorial da obra e a forma como público a experiencia, não só através do sentido visual, mas também do sentido do tato. Assim, quando
observamos estas obras, quando as tateamos e sentimos, percebemos
que a sua abordagem transcende o contexto estrito do design gráfico:
o que observamos são objetos de design e verdadeiras peças de arte.
Esta compreensão de um lado mais conceptual e experimental do design terá marcado, também, a disciplina de Introdução às
Artes Gráficas que criou na ESBAP e o próprio curso de Design de
Comunicação/Arte Gráfica a que esta disciplina deu origem, tornando-se este aspeto um elemento diferenciador desta Faculdade em relação às outras Faculdades de Design do país.
Numa perspectiva contemporânea, argumenta-se que esta vertente
da obra de Armando Alves revela grande sintonia e relevância junto
de nichos do design que operacionalizam hoje um regresso inesperado
aos processos manuais e a uma re-inscrição do objecto material, como
forma múltipla de complemento à cultura digital imaterial prevalente.
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SELF-REPRESENTATION ON INSTAGRAM
— “SHOULD I POST THIS?”
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This article addresses social media, specifically Instagram, and how
much it affects the youth body image nowadays. Technology is more
advanced every day, and at the same time it ends up creating patterns
and labels, especially about the body and how this should be shown
in social media. That way there’s an objective of achieving the perfect
body that is accepted by the society. The method used for the development of this article is an online survey directed to young people aged
between 15 and 25 years old. 40 youngsters answered, in which 34
were female and 6 were male.

Resumo
Este artigo aborda as redes sociais, especificamente o Instagram, e o
quanto afeta a imagem corporal dos jovens nos dias de hoje. A tecnologia está cada vez mais avançada a cada dia, e acaba por criar padrões e rótulos, especialmente sobre o corpo e como este deve ser apresentado nas redes sociais. Desta forma, há um objetivo para alcançar
um corpo perfeito que seja aceite pela sociedade. O método utilizado
para o desenvolvimento deste artigo é uma pesquisa online, direcionada para jovens entre as idades 15-25 anos. 40 jovens responderam
no total, sendo 34 do sexo feminino e 6 do sexo masculino.

1. Introdução

1 Instituto Politécnico de Beja,
Artes Plásticas e Multimédia,
joanabarroca@gmail.com.

Este artigo aborda de que forma a autorrepresentação influencia a fotografia nas redes sociais.
Antes da fotografia, as paisagens e os retratos eram representados
através da pintura. Assim que a fotografia apareceu a pintura deixou
de ser considerada uma representação exata da realidade, e fez com
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que esta se começasse a afastar aos poucos da fotografia, pois esta
tornou-se uma indústria autónoma.
O primeiro processo fotográfico a aparecer comercializado ao público foi o Daguerreótipo, cuja vantagem era ser a primeira máquina
fotográfica em que as fotografias não desapareciam quando expostas à luz. O retrato fotográfico nesta altura passou a ser um objeto de
desejo nas diversas classes sociais, pois este mostra honra, status e
distinção. (Sofia & Koutsoukos, 2006)
Pretende-se com este artigo estudar as diferentes formas em que a
autorrepresentação aparece na rede social Instagram e de que forma
são influenciadas.

2. A autorrepresentação na fotografia
A fotografia começou a ser vista como uma forma de autoconhecimento, onde o indivíduo poderia aprender mais sobre si, algo para
além de uma imagem refletida num espelho e substituindo a inicial
forma de autorrepresentação que era a pintura. A máquina fotográfica
rapidamente se tornou um instrumento necessário.
Quando a fotografia começou a tornar-se uma técnica mais apurada abriu portas ao desejo de autorrepresentação, os daguerreótipos
passaram a ser vendidos nas lojas e tinham um valor inferior aos retratos em pintura, sendo que desta forma tornou-se um instrumento
de autorrepresentação muito popular.
O pioneiro do retrato fotográfico foi Félix Tournachon Nadar (18201910), que, inicialmente era caricaturista, iniciou a sua carreira em fotografia aos 33 anos, 14 anos após a invenção do daguerreótipo. Abriu
um estúdio e ficou rapidamente conhecido pela qualidade dos seus
retratos. Na altura os preços dos retratos ainda eram relativamente
caros sendo que apenas artistas e intelectuais procuravam esta forma
de se representarem.
Félix Nadar foi considerado o primeiro fotógrafo a fotografar o psicológico através de fundos neutros e aproximação da lente ao indivíduo retratado, que dava uma relação de proximidade.
Os preços eram elevados devido ao facto das fotografias serem em
grandes formatos e feitas em chapas metálicas que não permitiam
reproduções. Adolphe Eugène Disdéri (1819-1890) substituiu a placa
metálica por um negativo de vidro já existente. Desde então qualquer
indivíduo podia ter a sua imagem retratada por um preço mais barato.
Disdéri passou a ser o fotógrafo mais procurado nessa altura, fazia
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retratos simples, com poses simples e cenários mais ornamentados,
não se sabia qual a classe social a que a pessoa pertencia pois eram
todos fotografados da mesma forma.
Com o aperfeiçoamento da técnica da fotografia e com a sua industrialização alargou-se o tempo e espaço de manobra do fotógrafo,
os cenários passam a ser mais exuberantes com peças de arte, colunas e fundos pintados recriando espaços aristocráticos, o vestuário
passou a ser mais importante para definir a classe social, sendo que
caso o indivíduo não tivesse o fotógrafo fornecia e dava oportunidade
de elevar quem ia ser fotografado para uma classe social a que não
pertencia, deste modo apresentada algo que não era realidade.
Com esta evolução técnica conquistada passa a deixar de existir
uma identidade genuína e verdadeira e passa a existir momentos fantasiosos. Os fotógrafos passaram a usar acessórios e materiais idênticos aos representados pelos pintores e havia uma necessidade de
embelezar o indivíduo retratado, passando a haver edição fotográfica.
Membros de todas as profissões e todas as classes sociais desfilam
diante do espetador, mas as suas verdadeiras personalidades estão
quase inteiramente obscurecidas, enterradas sob os tipos sociais
convencionais. (Freund, 1980, pág.61)1

Para Nadar o retoque era apenas para disfarçar alguma mancha
acidental pois considerava que a edição da fotografia retirava a expressão facial do rosto do indivíduo, mas mais tarde com o aparecimento de Disdéri, Nadar passou a inserir edição das suas fotografias.
Disdéri ganhou popularidade com o novo formato de fotografia e
preços, o que fez com que as fotografias de Nadar perdessem interesse
e estava resumido ao gosto dos clientes. Foi a partir dessa época que
a edição das fotografias passou a ser popular, sendo que os fotógrafos
tiravam apontamentos acerca da cor dos olhos, cabelo e pele e alguns
dias depois eram entregues aos clientes as fotografias coladas em cartão com as edições feitas.
Em finais do século XIX a fotografia expandiu e apareceu a primeira máquina fotográfica Kodak, uma máquina que tirava fotografias
instantâneas. Antes o processo de fotografia era demasiado demorado

1 Tradução de: “Members of all professions and all social classes parade before the
viewer’s eyes, but real personalities are almost entirely obscured, buried beneath
conventional social types”(Freund, 1980, pág.61)
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para se poder tirar fotografias espontâneas e emotivas, e com o aparecimento deste produto passou a ser possível e a fotografia tornou-se
acessível, mesmo a quem não tinha conhecimentos na área.
Num estúdio, o indivíduo fotografado procura a essência do seu eu,
enquanto que o fotógrafo procura o verdadeiro ser humano. O geral da
fotografia passou a ter importância, a pose em que o modelo se encontra e a expressão facial passa a representar o eu que se quer transmitir
ao mundo. Os estúdios de fotografia passam a ser locais de transformação, onde se aparenta algo que não é, passam a ser espaços de
ilusão e os fotógrafos estão lá para cumprir os desejos dos clientes. A
imagem final fica para recordação que, mesmo não sendo um retrato
da realidade, quem a vê acredita que é, pois aquilo que é apresentado
numa fotografia terá de ser verdade.
Ao longo dos anos a fotografia continuou a evoluir, especialmente com o aparecimento da tecnologia. A população passou a fotografar
com mais quantidade e qualidade e a imagem passou a ficar nos computadores, telemóveis, e em especial, a ser partilhada nas redes sociais.

3. Autorrepresentação entre os jovens
As redes sociais são cada vez mais populares nos mídia, tornando-se algo considerado necessário para o dia-a-dia, especialmente
entre os jovens, pois estes cresceram num mundo de tecnologia, com
telemóveis, tablets e computadores.
Através das redes sociais há uma possibilidade de contacto entre os
jovens, tais como o Facebook, Instagram, Twitter, entre outros. É nestas redes sociais que os jovens decidem, ou não, partilhar a sua vida,
escolhem o que publicam, o que editam, o que partilham. É através
deste meio que também acaba por existir uma escapatória da identidade para experimentar novas personagens, identidades paralelas,
“[...] um eu descentrado que existe em muitos mundos e desempenha
muitos papéis ao mesmo tempo”. (Tuckle, 1995, pág.644)2.
Entretanto, Boyd (2014) e Gardner e Davis (2013) consideram que
através das redes sociais os indivíduos são identificáveis mais facilmente, que as vidas estão conectadas seja online ou offline.

2 Tradução de: […] a distributed self that exists in many worlds and plays many roles
at the same time. (Tuckle, 1995)
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Os jovens estão mais à vontade a expor alguns aspetos das suas
vidas online, enquanto que adultos já não sentem esse à vontade para
partilhar a sua vida. De acordo com Boyd (2014), o facto dos jovens se
exporem diariamente online preocupa os pais, pois estes receiam que
os filhos ou filhas estejam a partilhar demasiadas informações sobre
as suas vidas.
Quanto às ferramentas apresentadas nas redes sociais, os jovens
exploram-nas de modo a expressarem-se online, Gardner e Davis (2013)
acreditam que a formação de identidades online segue em duas direções opostas, uma em que haja uma transformação do indivíduo para
uma pessoa diferente, e outra onde haja uma formação de uma identidade de forma deliberada e sincera. “Podes acabar com uma identidade mais forte e poderosa, ou sucumbir a uma identidade já existente
ou a uma interminável difusão de papeis” (Gardner & Davis, 2016)3.
De acordo com Gardner e Davis, as redes sociais enfatizam a autorrepresentação. Acaba por existir uma certa pressão para apresentar um
tipo de pessoa que seja interessante, e isso condiciona a forma como
os jovens publicam, pois estes procuram um modo de aceitação social.
Goffman utiliza uma metáfora onde as interações sociais são relacionadas como uma representação teatral, pois o modo como nos
apresentamos e os meios que utilizamos é semelhante a uma cena
dramaturga.
Afirmei que quando um indivíduo chega diante de outros, suas
ações influenciarão a definição da situação que se vai apresentar.
Às vezes, agirá de maneira completamente calculada, expressando-se de determinada forma somente para dar aos outros o tipo de
impressão que irá provavelmente levá-los a uma resposta específica que lhe interessa obter. Outras vezes, o indivíduo estará agindo
calculadamente, mas terá, em termos relativos, pouca consciência
de estar procedendo assim. (Goffman, 1985, pág.15).

Este processo de construção da identidade própria online é inventado e reinventado pelo próprio, mas forçado pelo público, sendo
que os resultados das imagens partilhadas são sempre uma identidade sobre o julgamento de outros. O Instagram contribui para a

3 Tradução de: “You may end up with a stronger and more powerful identity, or you may
succumb to a prepackaged identity or to endless role diffusion.”(Gardner & Davis, 2016)
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individualização, mas também acaba por se tornar dependente da
aprovação exterior em relação ao próprio.
Para Nacho Moreno (2012) no contexto da mudança de identidade
aquilo que desaparece é a personalidade e a própria noção de coletividade que se ausenta com as ideologias e socialização. “Se antes a
sociedade nos pedia a nossa representação coletiva, agora pede-nos a
nossa imagem individual, porque, como em anúncios, o pós-capitalismo está centrado em ti” (Moreno, 2012, pág.106).4
De forma geral, estes artigos apresentam reflexões quanto ao processo de interação nas redes sociais, principalmente acerca da autorrepresentação que funciona como um processo de individualização.
[…], numa sociedade da comunicação e atenção, os media são os
principais distribuidores das relações de visibilidade e é por isso
que a esfera pública hodierna convida o indivíduo a representar-se.”
(Carvalheiro, Prior, & Morais, 2015)

Quer seja através de selfies, onde o indivíduo procura o melhor
ângulo para se autorrepresentar, mas também o meio onde se encontra, quer seja através de imagens onde o contexto também procura a
melhor forma de representação própria, o que importa é exibir.
É através das redes sociais que há uma contribuição para o processo de documentação e exposição de imagens, ou seja, há um armazenamento de dados de informação com possibilidade de recuperação.
Neste contexto também acaba por existir um processo de musealização, ou seja, um processo onde se considera aquilo importante documentar e expor, especialmente quanto à identidade coletiva.

4. Procedimentos Metodológicos
Nesta parte do artigo irei apresentar as estratégias metodológicas
utilizada para a pesquisa do estudo da autorrepresentação nas redes
sociais. A abordagem quantitativa foi feita através de um inquérito
online para jovens portugueses, e a abordagem qualitativa foi feita
através da contabilização das respostas ao inquérito.

4 Tradução de: “Si antes la sociedad nos pedía nuestra representación colectiva, ahora
nos pide nuestra imagen individual, porque, como en los anuncions, el post-capitalismo
está centrado en ti.” (Moreno, 2012).
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5. Questionário Online
Esta foi a primeira técnica considerada a ser utilizada na pesquisa,
um questionário acerca dos hábitos de partilha dos jovens portugueses nas redes do Instagram e os planos de fotografia que utilizam, de
modo a compreender melhor se os jovens se sentem à vontade para
partilhar fotografias suas ou apenas do mundo ao seu redor.
O questionário foi publicado no dia 22 de março de 2019, na plataforma online Formulários Google5, e é composto por perguntas fechadas de sim e não, perguntas com resposta numérica entre o 0 e o 9 e
perguntas de informação, neste último caso sendo a idade, género e,
caso pretendam partilhar, o link do Instagram.
O questionário esteve disponível para acesso até 27 de março de
2019 e houve um total de 51 respostas, das quais apenas 40 são válidas,
pois os indivíduos encontram-se entre as idades 15 e 25 anos, idades
que considerei elegíveis para o questionário em causa.
Após o encerramento do questionário online, foi feito o download
das respostas para o Office Excel e essas respostas foram transformadas em gráficos com os dados obtidos dos jovens entre 15 e 25 anos,
eliminando dessa forma as restantes respostas inválidas.
O número total de jovens que participaram neste questionário é 40.
Indivíduos com a idade de 20 anos foram os que mais responderam ao
questionário (10 jovens), seguida por 21 anos (9 jovens).
Quanto ao género, foi maioritariamente feminino, tendo sido respondido por 34 raparigas e 6 rapazes.
Gráfico 1 Gênero
dos respondentes

5 Ferramenta gratuita do Google para criar e analisar pesquisas. O questionário está
disponível para visualização no seguinte link: https://forms.gle/yLTWm63dzSrXtwkh8
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Gráfico 2 Idade
dos respondentes

Na secção 2 foram feitos estudos às últimas 9 fotografias publicadas pelos utilizadores. Foram feitas 7 perguntas onde os indivíduos
poderiam responder “Sim” ou “Não”.
Gráfico 3 (esq.) Fotografia
de autorretrato (selfie)
Gráfico 4 (dir.) Fotografia
onde é fotografado
por alguém

Como se pode ver nos seguintes gráficos, no que se refere à autorrepresentação no Instagram, os jovens publicam mais selfies e fotografias retiradas por outra pessoa do que os jovens que não publicam.
Os restantes gráficos acerca desta secção são as respostas acerca das
outras temáticas que os indivíduos poderiam ter publicado nesta rede
social. Pode-se verificar que poucos indivíduos representam animais ou
comida, e muitos indivíduos publicam paisagens. Quanto ao contexto
onde se encontram, 75% dos jovens publicaram fotografias em contexto
de férias e 37% publicaram em contexto de trabalho/escola.
Gráfico 5 (esq.) Fotografia
em contexto de férias
Gráfico 6 (centro)
Fotografia em contexto
de trabalho/escola
Gráfico 7 (dir.) Fotografias
de paisagens
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Gráfico 8 (esq.)
Fotografias de animais
Gráfico 9 (dir.)
Fotografias de comida

Na secção 3 foram feitas 4 perguntas acerca das fotografias onde se
autorrepresentaram ou onde foram fotografados por alguém. Sendo
que ainda a analisar as suas últimas 9 fotografias, os jovens poderiam
responder entre 0 e 9. Esta perguntas são mais direcionadas ao que
o indivíduo pretende mostrar nas redes sociais, sendo isto apenas a
face, o corpo, estar de costas ou de perfil.
Verifica-se que na apresentação do corpo inteiro há 6 jovens que escolheram não publicar fotografias com esta apresentação e 7 jovens em que
apresentam fotografias de corpo inteiro nas suas últimas 9 fotografias.
Gráfico 10 Fotografias onde
aparece de corpo inteiro

Na segunda pergunta desta secção verifica-se que 18 jovens escolheram não publicar autorretratos, ou, num termo mais conhecido,
selfies, enquanto que 6 jovens tiveram como as suas últimas publicações apenas selfies.
Gráfico 11 Fotografias de
autorretrato (selfie)

82

Portugal 2019

Na terceira pergunta foi inquerido em quantas apareciam virados
de costas, sendo que 19 jovens responderam que não partilharam nenhuma onde estão de costas, seguido por 11 jovens que responderam
que partilharam 1 fotografia com esta apresentação.
Gráfico 12 Fotografias
onde aparece de costas

A última pergunta desta secção foi referente às fotografias de perfil,
ou seja, é apresentado com a face virada para um dos lados. 9 jovens
responderam que publicaram 2 fotografias com esta apresentação
enquanto que 6 jovens responderam que não publicaram nenhuma.
Também se verifica que 5 jovens escolheram publicar as suas últimas
fotografias apenas de perfil
Gráfico 13 Fotografias
onde aparece de perfil

A última secção deste questionário serviu para estudar os planos de
fotografia que os jovens pretenderam utilizar e partilhar no Instagram.
Foram considerados 4 planos de fotografia, sendo estes o plano americano, onde aparece do joelho ou da coxa para cima, o plano geral, onde
aparece de corpo inteiro, o plano médio, onde aparecem da cintura para
cima, e o primeiro plano, onde apenas se dá foco ao rosto e ombros.
Pode-se verificar que 65% dos jovens utiliza o plano americano,
60% utiliza o plano geral, 75% utiliza o plano médio e 52% utiliza o
primeiro plano.
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Gráfico 14 (esq.) Fotografia
com o plano geral
Gráfico 15 (dir.) Fotografia
com o plano americano

Gráfico 16 (esq.) Fotografia
com o primeiro plano
Gráfico 17 (dir.) Fotografia
com o plano médio

6. Considerações finais
Sem intenção de apresentar uma conclusão definitiva acerca do
tema estudado, pode-se dizer que a pesquisa resultou em respostas bastante diversas sobre o assunto da autorrepresentação na rede social do
Instagram, um aplicativo bastante utilizado pelos jovens, com a faixa
etária entre os 15 e os 25 anos, com o intuito de se apresentar ao mundo.
Apesar desta rede social ter sido criada com o objetivo de partilha
instantânea, esta característica é muitas vezes negligenciada, pois
com as atualizações mais recentes dos últimos anos já é possível ir
buscar fotografias de anos anteriores. Desta forma os jovens podem
escolher o que pretendem partilhar com o mundo.
Muitas das vezes esta escolha do que partilhar deriva da estética
da imagem, pôde-se observar, através das respostas do questionário,
que muitos jovens preferem partilhar fotografias deles próprios através da selfie ou de uma fotografia onde foram fotografados por alguém, do que partilhar fotografias de animais ou de comida.
A forma como os jovens decidem representar-se no Instagram indica uma construção da sua própria imagem, uma identidade que é
produzida a cada fotografia nova que é publicada. Há um desejo de
partilhar um “eu” mais aceite pela sociedade.
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This paper is a bibliographical review that explores the different dimensions of Collective Intelligence through a multidisciplinary view.
The research analyzes several works by leading authors such as James
Surowiecki (2005), Peter Miller (2010) and Pierre Lévy (2000), as well as
studying more recent works from a digital perspective.
The initial concept of Group Intelligence emerged through the observation of the natural world, having been popularized by Miller in
“The Genius of the Swarms”, published in National Geographic (Miller,
2007). The author later published “The Smart Swarm”, in which he
explores the origin of Group Intelligence in the animal kingdom, creating an analogy with the human experience (Miller, 2010).
Also focused on the communal and social aspects of this concept,
Surowiecki published “The Wisdom of the Crowds”, in which he explains “Why the many are smarter than the few”, demonstrating how
collective intelligence can transform businesses, the economy, society, and nations (Surowiecki, 2005).
Surowiecki and Lévy believe that the Web possesses crucial features
that make it an ideal vessel for channeling the potential of collective
intelligence to solve complex problems (Lévy, 2000; Surowiecki, 2005).
In this sense, it becomes essential not only to understand this type of
intelligence, but also to recognize what our role in this digital world.
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O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica que pretende explorar as diferentes dimensões da Inteligência Coletiva através
de um olhar multidisciplinar sobre o tema. Neste sentido, são estudadas várias obras de autores de referência, nomeadamente, James
Surowiecki (2005), Peter Miller (2010) e Pierre Lévy (2000), sendo abordados transversalmente outros trabalhos mais recentes, numa perspetiva mais digital.
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O conceito de Inteligência Coletiva surgiu através da observação
do mundo natural, tendo sido popularizado por Miller no artigo “The
Genius of the Swarms”, publicado na National Geographic (Miller,
2007). O autor, mais tarde, publicou a obra “The Smart Swarm”, na
qual vem colocar questões sobre a origem da inteligência de grupo no
reino animal e seu paralelismo na experiência humana (Miller, 2010).
Também focado nos aspetos comunicacionais e sociais deste conceito, Surowiecki publicou a obra “The Wisdom of the Crowds”, na qual
explica porque é que muitos são mais inteligentes do que alguns; e
como a inteligência coletiva pode transformar os negócios, a economia, a sociedade e as nações (Surowiecki, 2005).
Surowiecki e Lévy acreditam que a Web reúne algumas características cruciais que a tornam um veículo ideal para usarmos a inteligência coletiva para resolver problemas complexos (Lévy, 2000;
Surowiecki, 2005). Neste sentido, é fundamental não só compreender
este tipo de inteligência, como também reconhecer o nosso papel neste mundo digital.

1. A Sabedoria das Multidões
O conceito de Inteligência Coletiva foi apresentado, pela primeira vez,
por Pierre Lévy numa palestra intitulada “A Emergência do Ciberespaço
e das Mutações Culturais” (Lévy, 1994). Lévy defende que emergência
de novas tecnologias veio permitir um novo tipo de interação, na qual
todos somos capazes de compartilhar com os outros aquilo que mais
precioso temos – a inteligência. (Lévy, 2000).
Consubstanciado nos trabalhos de Lévy, o autor James Surowiecki
publica a obra “The Wisdom of the Crowds”, na qual defende que uma
multidão eclética toma decisões mais inteligentes do que um pequeno
grupo de especialistas. Mesmo que a maioria de um grupo não seja
especialmente bem informada ou racional, o grupo poderá chegar coletivamente a uma decisão mais sábia (Surowiecki, 2015).
O autor começa por relatar a surpresa do matemático Francis
Galton ao perceber que a multidão numa feira adivinhou exatamente o peso de um boi em exposição, através da média das suposições
de cada um dos participantes. Apesar de se prever que a melhor estimativa viria de um dos especialistas presentes, Galton provou que a
estimativa coletiva foi mais precisa que qualquer uma das estimativas individuais dos especialistas presentes. Surowiecki serve-se desta
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história caricata para introduzir a Inteligência coletiva quase enquanto evidência matemática do conceito (Surowiecki, 2015).
Neste âmbito, foi recentemente publicado um estudo sobre a sabedoria das multidões e como a partilha de informação distorce as escolhas coletivas (Kao et al., 2018). Tal como Galton, os autores pediram aos
participantes para estimar o número de doces na jarra da figura 1 (a).
Os resultados obtidos sugerem que quanto maior o número de respostas obtidas, mais precisa é a média, e menor é o desvio padrão em relação ao valor real, como podemos verificar na figura 1(b). A este fenómeno os autores denominam de efeito de numerosidade (Kao et al., 2018).
O estudo quantificou também como os indivíduos incorporam as
informações sociais nas suas próprias opiniões. Para tal, os pesquisadores ofereceram detalhes falsos sobre as estimativas dos outros
participantes e permitiram que cada participante mudasse a sua estimativa à luz destas informações.

Fig.1 O efeito da
numerosidade na
distribuição das estimativas.
(a) Um jarro de exemplo
contendo 659 objetos (ln
(J) = 6.5). (b) O histograma
das estimativas dos
participantes (barras
cinzas) (Kao et al., 2018)

As conclusões deste estudo extravasam os seus resultados estatísticos e definem um conjunto claro de regras que pode melhorar e até
desviar as estimativas coletivas em diferentes situações. Isto acontece,
seja na estimativa do peso de um boi, na previsão dos resultados da
Bolsa ou até dos resultados de futuras eleições (Willcox et. al., 2019).
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2. O Génio dos Enxames
O conceito original de Inteligência Coletiva não surgiu na Antropologia
ou na Psicologia, mas sim através da observação do mundo natural.
Peter Miller popularizou este conceito na Biologia através da publicação do artigo “The Genius of the Swarms” na revista National Geograhic.
O autor revela que julgava que as formigas sabiam o que faziam, pois
como poderiam estas construir “estradas” que são quase verdadeiras
obras de engenharia, se não fossem inteligentes? Miller confessa que estava, pelo menos, parcialmente errado. As formigas não são engenheiros ou arquitetos, não pelo menos individualmente, pois quando se trata
de decidir uma formiga não tem menor ideia do que fazer (Miller, 2007).
Daqui irrompe a ideia de que as formigas singularmente não são
inteligentes. Contudo, uma colónia de formigas consegue resolver
problemas, que uma única formiga não consegue. Por exemplo, as
formigas conseguem comunicar entre si, através do reforço individual de feromonas, o trilho mais curto até ao alimento, como esquematizado na figura 2 (Gamoura, 2016).

Fig.2 Reforço do trilho com
maior disponibilidade de
alimento (Gamoura, 2016)

Perante esta observação, o autor questiona-se, no seu livro “The
Smart Swarm”, como é possível uma singular formiga, sem noção do
propósito coletivo, executar tarefas que contribuem para o sucesso
global do grupo (Miller, 2010). O autor afirma que a chave para o funcionamento de uma colónia de formigas encontra-se na inexistência de um líder. Todas as formigas executam a sua tarefa, mas nem
mesmo a rainha as controla. Não há uma consciência individual que
decide a urgência de alimento ou o perigo de predação, existe sim,
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uma consciência coletiva que emerge das numerosas interações individuais entre as formigas.

3. Do Mundo Natural ao Mundo Digital
Foi inspirado no comportamento das formigas que Gerardo Beni e King
Wang (1989) introduziram a expressão “swarm intelligence”(SI), no estudo da Artificial Intelligence (AI) em ciências computacionais. Existe
uma clara dialética entre a SI e a AI, pois em ambas a “inteligência”
não é de índole individual, mas sim resultante da interação global.
Tal como acontece na SI, na IA estabelecem-se algoritmos gerais
independentes, que quando intersetados por certos problemas resultam na sua resolução, através de algo que os especialistas chamam
de “swarm prediction” (Beni e Wang, 1989). A capacidade de resolução
destes algoritmos emerge, não da individualidade do agente, mas sim
de aleatórias interações entre os agentes. Aqui, tal como nas formigas,
não há um controlo ou qualquer tipo de estrutura centralizada que
prevê as variáveis. Esta capacidade de resolução de problemas reside
na interação global e não nos agentes individuais.
Estes algoritmos responsáveis pela “swarm prediction” são aproveitados pelos motores de pesquisa para aumentar a relevância de
uma determinada página. O gigante da informação Google utiliza as
palavras-chaves mais pesquisadas para prever quais são os websites
de interesse para os seus utilizadores. Além disto, oferece também
sugestões de pesquisa através da exibição das palavras-chaves mais
procuradas; e estabelece um ranking com os websites mais visitados
para cada sequência de palavras-chave. As páginas mais frequentadas
acabam por obter mais relevância no ranking, o que vai auxiliar exponencialmente ainda mais o número de visitas (SmartInsights, 2018),
como podemos verificar na figura 3.

Fig.3 Impacto da posição
dos resultados de
pesquisa nos acessos
(SmartInsights, 2018)
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Desta forma, as páginas mais relevantes são as primeiras a serem
exibidas ao utilizador, existindo assim quase uma homogeneidade no
tipo e qualidade de informação que os utilizadores acedem (Pan et al.,
2007). Estando esta informação na base de algumas decisões dos utilizadores diários destes motores de pesquisa, podemos compreender
a importância e o impacto que esta informação ordenada e quase hierarquizada por “preferência” pode ter na atenção e interação humana.
A agência de Marketing ConvertionXL conduziu um estudo sobre este tema numa amostra de 61 utilizadores da Google através de
Eyetracking. Tal como divulgado anteriormente pela Google, neste
estudo verificou-se igualmente que a atenção visual dos utilizadores
situa-se nos primeiros resultados da página, como podemos verificar
na figura 4 (Granka, Feusner e Lorigo, 2009; ConversionXL, 2016).

Fig.4 Mapa da atenção
visual dos utilizadores nos
resultados de pesquisa.
(ConversionXL, 2016)

Vivemos numa sociedade de informação, onde pensamos que
quando pesquisamos por determinada informação para satisfazer a
nossa curiosidade ou para consolidar as nossas opiniões e decisões,
estamos a obter respostas diretas, sem qualquer tipo de influências.
No entanto, agora sabemos que as escolhas dos outros na internet
afetam as nossas decisões. Tal como acontece com as formigas, existe
aqui quase uma influência recíproca que produz uma consciência comum — e até certo ponto homogénea (Willcox et. al., 2019).
O motor de pesquisa ordena por visitas e relevância as páginas com
a informação que procuramos e sugere palavras-chave relacionadas.
Por vezes, as primeiras páginas que surgem são de bloggers políticos,
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que acabam por influenciar a opinião pública. Para além disto, a nossa
visita vai aumentar a relevância de uma determinada informação, expondo outros à mesma informação e, consequentemente, homogeneizando assim a consolidação de ideias e decisões (Willcox et. al., 2019).
Portanto, a Swarm Prediction não é um tipo de inteligência, mas
sim uma segmentação da Swarm Intelligence, aproveitada pelos
grandes motores de pesquisa. Aqui as escolhas dos outros acabam por
influenciar as nossas escolhas, e consecutivamente as nossas escolhas influenciam as escolhas dos outros. Daqui irrompe alguns problemas que podem advir da “swarm intelligence” quando aplicada a
seres humanos, pois esta pode tornar-se numa subordinação inconscientemente recíproca entre os indivíduos.
As empresas começam também, cada vez mais, a tirar partido da
informação gerada pelas massas na web através de processos como
o Data Mining. Este novo campo da tecnologia procura identificar regras, fatores, tendências, padrões e relacionamentos ocultos através
da exploração de grandes bases de dados (Sajwan, Acharya e Bhargava,
2014). Esta informação é depois usada não só para apresentar conteúdos com interesses comerciais aos utilizadores, como também influenciar as suas decisões, garantindo assim vantagens estratégicas e
competitivas às empresas que prestam serviços digitais
No entanto, apesar desta perspetiva mais negativa, o sociólogo e
filósofo da Ciências da Informação e da Comunicação Pierre Lévy acredita que nos humanos a inteligência do conjunto não resulta apenas
de ações cegas e automáticas, pois aqui também é o pensamento das
pessoas que persiste, inventa e o pensamento da sociedade (Lévy, 2000).

4. A Inteligência Coletiva na Web
Lévy afirma que não podemos comparar a inteligência de uma colmeia
ou de uma colónia com o comportamento humano, pois a inteligência e as relações humanas estabelecem-se de um modo bastante mais
complexo (Lévy, 2000). Para o autor, a inteligência coletiva estabelece-se individualmente e conscientemente, pois “a comunidade atribui a
si própria, explicitamente, como objetivo da negociação permanente
da ordem das coisas, da sua linguagem, do papel de cada um, a identificação e a definição dos seus objetos, a reinterpretação da sua memória.” (Lévy, 2000, p.42). Ou seja, a inteligência coletiva apesar de ter uma
origem individual, de primitivamente irromper de cada um, está direcionada para reconhecimento e enriquecimento mútuo das pessoas.
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Este tipo de inteligência não só emerge da colaboração coletiva,
mas também emerge de uma competição saudável entre os indivíduos. Em qualquer trabalho de grupo tem de coexistir o ato de negociação e o ato de comunicação, e também tem de existir a valorização
das competências individuais de cada um para que coletivamente o
resultado exceda o potencial individual.
Lévy define a inteligência coletiva como “uma inteligência globalmente distribuída, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que conduz a uma mobilização efetiva de competências” (Lévy,
2000, p.38). Porque é globalmente distribuída? Porque ninguém sabe
tudo. Cada um de nós sabe algo e todo saber reside na coletividade
desse “algo”. Contudo esta inteligência deve ser valorizada e, antes de
mais, coordenada. A comunicação é o modo pelo qual esta inteligência
pode ser coordenada em tempo real, podendo ser esta uma comunicação presencial ou através de tecnologias como, por exemplo, o Youtube
ou Messenger.

5. Considerações finais
Na inteligência coletiva humana, contrariamente ao que acontece
com as formigas, os indivíduos têm, na maior parte dos casos, consciência das suas ações. Isto é, enquanto as formigas só trabalham com
informação localizada sem noção do contexto global, o humano habitualmente tem perceção do contexto global das suas ações, ou seja,
tem um objetivo definido.
Todavia, claramente esta ideia de inteligência coletiva tem muito em comum com a inteligência “swarm”, residindo a diferença na
complexidade da inteligência e do comportamento humano quando
comparada com outras espécies, como a formiga ou a abelha. Em
ambas existe um trabalho de equipa que, independentemente de ser
consciente ou não, traduz-se na continuidade da espécie (Miller, 2010).
Lévy e Surowiecki acreditam que a Web tem algumas características cruciais que a tornam um veículo ideal para usarmos a inteligência coletiva para resolver problemas complexos. A sua abertura e escala possibilitam agregar o conhecimento de pessoas de diversas origens
e opiniões. Talvez o mais importante, é que a Web facilita a agregação
de informações de fontes não óbvias. Uma das principais ideias por
trás da sabedoria das multidões é que os “insights” e as informações
úteis podem vir de qualquer lugar, até mesmo de lugares que, a princípio, não pensaríamos em procurar. (Lévy, 2000; Surowiecki, 2005)
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Na verdade, o potencial da inteligência coletiva na Web é ainda
maior do que aquilo que prevemos. Esta inteligência irá permitir descobrir novas ciências e tecnologias fundamentais para a continuidade
da nossa espécie, figurando-se a Web como uma teia digital de conhecimento, experiência e progresso.
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O presente artigo define-se pela criação de um site de notícias de
moda no cenário da digitalização de conteúdos jornalísticos, a partir
da percepção de uma ausência de veículos de comunicação de moda
relevantes em Brasília, Brasil. Por meio de metodologias de estudo de
caso e observação não-participante, a investigação analisa a transição
do jornalismo de moda da mídia impressa para o meio digital, bem
como o impacto da era virtual no mercado da moda.

Abstract
The present study is defined by the creation of a fashion news website
in the scenario of the digitalization of journalistic contents, from the
perception of an absence of relevant fashion media in Brasilia, Brasil.
Through work methodologies, the study analyzes the transition from
fashion journalism in printed magazines to the digital media, as well
as the impact of the virtual era on fashion market.

1. Introdução

1 Universidade de Brasília,
rachelsabino.imprensa@gmail.com;
2 Universidade de Brasília,
suzanagc@gmail.com.

Em maio de 2018, a revista Elle Brasil fez uma edição dedicada à construção da imagem de moda na atualidade e como ela reflete mudanças e transformações sociais. A então diretora de redação da extinta
revista, Susana Barbosa, declarou que a moda tem passado por uma
verdadeira revolução. “Se antes ela vivia distante, em seu olimpo, hoje
é um livro aberto e com vários autores. Pense em como a popularização das câmeras e dos smartphones redefiniu o jeito como se faz, se vê
e se consome moda.”
O que Barbosa (2018) diz é fundamento para este estudo, que visa
dialogar sobre a transição do jornalismo de moda impresso para o
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digital e seus impactos na comunicação e no mercado de moda. Como
bem disse a jornalista, o modo de comunicar, vender e criar moda não
é mais o mesmo. O que antes era palpável apenas para a elite, agora
está ao alcance de todos. Matharu (2011) confirma esta afirmação passando a responsabilidade da democratização da moda à internet.
O advento da internet deu à indústria da moda uma nova ferramenta de comunicação para expor suas ideias e produtos em escala
global. [...] A internet revolucionou a experiência da moda e, além
disso, educou clientes e espectadores. (Matharu, 2011, p. 42).

Novos meios de comunicação — como a web e as redes sociais, que
atualmente são imprescindíveis no jornalismo de moda –, geraram
novas estratégias de mercado, como o sistema alternativo See Now,
Buy Now (Veja Agora, Compre Agora, em tradução literal do inglês), e
mudaram o percurso de produção de toda uma cadeia produtiva na
indústria. Este movimento de transformação, na maneira de comunicar e produzir, reflete o poder de influência do jornalismo na indústria
do consumo.
Portanto, por meio da criação de um site1, esta pesquisa tem como
abordagem o cenário atual e o futuro da comunicação de moda, visto
que, graças à democratização da informação, a moda passou a ser de
todos e para todos.
O caráter democrático e interativo dos sites de moda é reflexo do
imediatismo do jornalismo web, que faz da internet um meio viável
para a divulgação de produtos e cobertura de eventos de moda. Como
confirma Hinerasky (2010):
Foi a chegada da internet comercial que levou ao boom da divulgação dos eventos, desfiles de moda e coleções via web e possibilitou
a verdadeira democratização do setor, já que iniciou a divulgação
acelerada dos desfiles nas plataformas multimídia e exigiu adaptações das tradicionais. Até então, indústria, produção e cobertura
jornalística andavam em ritmos diversos. (Hinerasky, 2010, p. 2).

O site Fila B insere-se no cenário do webjornalismo, da mobilidade,
da desmaterialização da informação no contexto wireless. O objetivo é

1

www.fila-b.com
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disseminar, com qualidade, matérias, notas, entrevistas e vídeos que
traduzem a moda para quem deseja entendê-la, de uma forma descomplicada, democrática e tecnológica.

2. Referencial teórico
2.1. Do jornalismo impresso ao cenário da mobilidade
Mouillaud (2002) afirma que o jornal impresso se apresenta como um
aparato acolhedor para ordenar acontecimentos. A diagramação foi
progressivamente constituída ao longo da história do jornal: uma paginação que dispõe o texto em colunas, seções e títulos e que dialoga
com a materialidade do papel (Mouillaud, 2002).
De acordo com Canavilhas (2006), o conteúdo impresso está disposto em um espaço finito, onde toda a organização informativa segue
um modelo que procura rentabilizar a mancha disponível (Canavilhas,
2006, p. 7). Já Mouillaud (2002) recusa a dicotomia forma versus conteúdo, mas ratifica a noção de forma e conteúdo. Logo, os meios de comunicação impressos se enquadram como dispositivos que abrigam
algum conteúdo específico.
Este conteúdo próprio está disposto, portanto, em um espaço limitado. De acordo com Canavilhas (2006):
Nas edições em papel o espaço é finito e, como tal, toda a organização informativa segue um modelo que procura rentabilizar a
mancha disponível. O jornalista recorre a técnicas que procuram
encontrar o equilíbrio perfeito entre o que se pretende dizer e o espaço disponível para o fazer [...]. (Canavilhas, 2006, p. 7).

Diante de certo limite material, o conteúdo informativo da notícia
no impresso dispõe-se, geralmente, de uma forma também particular:
a pirâmide invertida. Essa técnica de redação resume-se na resposta
das perguntas O quê, quem, onde, como, quando e por quê logo no primeiro parágrafo do texto, seguido de “informações complementares organizadas em blocos decrescentes de interesse” (Canavilhas, 2006, p. 5).
Já o jornalismo digital está inserido no webjornalismo, jornalismo online ou jornalismo na web, ao utilizar como suporte a WWW
(World Wide Web) da Internet (Palácios, 2002). Em contraposição ao
jornalismo impresso, ao telejornalismo e ao radiojornalismo, o webjornalismo se define por seu suporte técnico: a web, a rede online de
computadores.
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Com todo o avanço tecnológico e novas preferências de consumo
de informação, os formatos das notícias sofreram mudanças. Agora,
estabelecem-se a multimidialidade, a convergência, a interatividade,
a hipertextualidade, a personalização e a memória como os atributos
do jornalismo produzido para a web (Palácios, 1999). Esta memória,
segundo o autor, significa o acúmulo das informações na disposição
de mais conteúdo no espaço virtual.
Com isso, é possível afirmar que o jornalismo online está se expandindo, excedendo os limites dos sítios web, migrando para um
conjunto de dispositivos que descentralizam o consumo de informação (Natansohn, 2013, p. 144). A autora enfatiza que o jornalismo online contemporâneo é um marco da “convergência cultural” (Jenkins,
2008) que, mais do que a diversificação de conteúdos num aparelho
técnico, significa fluxo, circulação, movimento de dados, informações e experiências possibilitados pelos processos de digitalização, em
múltiplos suportes.
No contexto online, a ordem das informações em que o conteúdo
soft se dispõe liberta-se do modelo tradicional do impresso. Segundo
Canavilhas (2007, p. 25), ao tratar-se de jornalismo de terceira geração,
é necessário apontar as modificações na transição de construção da
matéria. Quanto à elaboração da notícia, aplica-se aqui não mais o
conceito da pirâmide invertida, mas o da pirâmide deitada.
Proposta por Canavilhas (2006), a pirâmide deitada é dividida em
quatro níveis de leitura. Este formato permite que o leitor siga apenas
um dos eixos ou navegue livremente dentro das notícias, por meio de
hiperlinks, por exemplo.
Comparando-se os dois modelos de pirâmide, percebe-se que a
ideia básica da informação mais importante posta em primeiro lugar se mantém. No entanto, o formato da pirâmide deitada mostra-se
mais completo e detalhado. Além disso, Canavilhas (2006) defende que
o espaço para difusão de tais informações ordenadas de forma não-linear tende a ser, agora, infinito e permite o relacionamento intertextual entre conteúdos midiáticos.
Nas edições online o espaço é tendencialmente infinito. Podem
fazer-se cortes por razões estilísticas, mas não por questões espaciais. Em lugar de uma notícia fechada entre as quatro margens
de uma página, o jornalista pode oferecer novos horizontes imediatos de leitura através de ligações entre pequenos textos e outros
elementos multimídia organizados em camadas de informação.
(Canavilhas, 2006, p. 7).
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A migração da notícia impressa para os sites na web também incentivou outro fenômeno na comunicação digital: a mobilidade da informação por meio de dispositivos móveis. Tal fenômeno refere-se à
difusão de conteúdo em celulares, tablets e smartphones (Natansohn,
2013), definido por Canavilhas (2012) como a quarta geração do ciberjornalismo, onde a navegabilidade é possibilitada por meio de redes
sem fio (wireless).
A imprensa, portanto, sofreu mudanças no suporte e nos modos de
leitura de notícias. Segundo Natansohn e Cunha (2013), essas transições apresentam o conceito de desmaterialização do texto a partir de
sua digitalização. Os autores explicam:
O conceito de desmaterialização está ligado diretamente às perdas
das características físicas que diferenciavam antes cada tipo de publicação. Um mesmo dispositivo eletrônico pode suportar tanto um
livro, quanto um jornal, uma revista, um cartaz, uma fotografia.
Qualquer linguagem gráfica ou tipo de texto torna-se adaptável ao
mesmo dispositivo no mundo dos bits.” (Natansohn, 2013, p. 143)

No caso particular das revistas, a linguagem visual e a proximidade
com o leitor somam-se à hipertextualidade e à multimidialidade presentes no ciberespaço dos dispositivos móveis. Tudo isso leva à discussão
dos modelos de negócios no jornalismo, alvo de frequentes suposições
sobre o fim das publicações impressas. Afinal, quanto mais títulos digitalizados, mais a circulação de exemplares impressos entra em queda.

2.2. Jornalismo de moda na era digital
O jornalismo de moda foi comandado — e ainda é, de certa forma —
pelas revistas de moda e pela imprensa feminina, impressa e online.
De acordo com Torrejón (2005), em Moraes (2012), os veículos de moda
funcionam como catalisadoras das tendências propostas no setor.
Para ela, esse grupo de imprensa:
[...] toma as tendências propostas pelo establishment – as marcas,
os criadores, a indústria, no fim do circuito de produção ligado à
moda – e os grupos de opinião como por exemplo o gosto dos jovens
e o resultado deste cocktail é a proposta que o veículo produz, que
é, em definitivo, sua própria ideologia. [...] Não creio nas propostas
dogmáticas, o veículo não diz às pessoas o que elas têm que vestir
ou o que têm que pensar, mas apresenta uma notícia e a moda é
sempre notícia. (Torrejón apud Moraes, 2012, p.19).
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A realidade irrefutável de que o jornalismo — de moda e outros nichos — é refém da Internet como antes já foi das revistas impressas. É
inimaginável, em 2019, uma plataforma jornalística sobreviver longe
do universo online. A internet revolucionou o consumo de informação
e ressignificou o modo de produzir conteúdo, principalmente de moda.
Dessa forma, é indiscutível que o surgimento da Internet foi o principal potencializador do fim do sistema tradicional de moda. Como
diz Zerbo (2016):
For years, this system worked. Shows were limited to press, buyers, and VIPs, with photographers shooting images on film, to be
printed in newspapers and glossy magazines and filtered down to
readers. And then the Internet happened.2 (Zerbo, 2016).

O poder do online na cobertura de desfiles foi capaz de mudar todo
um sistema de cadeia produtiva na indústria da moda. De cinco anos
para cá, aproximadamente, o mercado de moda vem se adaptando a
novos desejos de consumo — de informação e de bens materiais.
Com o início da cobertura digital, por meio das redes sociais, o
que antes era visto exclusivamente por quem estava na sala de desfiles, tornou-se então visível para todos aqueles que estivessem online.
Bastava abrir o Instagram ou o Facebook para ver, ao vivo, o fashion
show — e desejar, ou não, o que era apresentado na passarela.
Essa democratização da informação e da imagem de moda instigou uma nova forma de consumo, plenamente imediatista. Como
descreve Rocamora (2017), em Gomes (2018):
[...] surge uma pressão significativa para a alteração do sistema
de moda internacional, principalmente no que diz respeito à calendarização das semanas da moda, amplamente caracterizada
como obsoleta, procurando potenciar a força que estas plataformas
representam a nível de comunicação e marketing, aproximando-as o mais possível do momento de compra. (Rocamora, 2017, apud
Gomes, 2018, p. 1).

2 Por anos, este sistema funcionou. Desfiles eram limitados a imprensa, compradores e convidados,
com fotógrafos clicando imagens analógicas, que seriam impressas nos jornais e nas revistas e depois
filtradas para os leitores. E aí, a Internet surgiu. (Tradução da autora)
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Para quem visse os desfiles online, era inviável esperar mais seis
meses3 para comprar as roupas nas lojas.4 Além disso, as tendências
apresentadas nos desfiles chegavam às fast fashion antes das lojas
das grifes em questão, tornando “velhas” as criações originais. As
marcas, portanto, encontraram-se em dois impasses: acompanhar o
ritmo do novo consumidor que se mostrava cada vez mais impaciente e impedir a reprodução incontrolável de suas peças pelas redes de
moda rápida. Surgiu, daí, o formato de venda See Now Buy Now, proposto pelo Council Of Fashion Designers Of America (CFDA), em 2016, em
que marcas disponibilizam – online ou fisicamente – suas criações à
venda logo após o desfile. Como clarifica Gomes:
[...] o modelo See Now, Buy Now, que viria oferecer a possibilidade
de os consumidores comprarem peças de coleção no momento imediatamente posterior à sua apresentação, tem vindo a ser adotado
por inúmeras marcas nos dois últimos anos. Assiste-se, assim, a um
esforço das marcas em produzir, comunicar e distribuir as suas coleções antes das suas apresentações públicas, oferecendo ao consumidor um produto que lhe poderá ser útil no momento do desfile e
suprimindo a espera de seis meses para o adquirir. (Gomes, 2018, p. 1).

O jornalismo de moda, com toda a fama, situa-se, portanto, em
um cenário atual que foi capaz de repensar e modificar cadeias de
produção em consequência de avanços tecnológicos e multimodais.
O mercado de moda como um todo foi afetado pelo uso contínuo da
Internet nas coberturas jornalísticas e impactado pela sua repercussão. Não se sabe ao certo como as marcas vão escolher portar-se diante de tanta mudança, mas a influência da comunicação em abalar
todo um sistema mercadológico é uma certeza inegável.

3 Os desfiles de moda são adiantados quanto às estações. As coleções apresentadas
referem-se sempre a próxima temporada climática: inverno ou verão. (Nota da autora)
4 As coleções que são apresentadas na passarela são composta por peças-piloto, ou
seja, protótipos que, somente depois da aprovação técnica e da imprensa, seguirão para a
produção em larga escala. (Nota da autora)
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3. Metodologia
A pesquisa empregou a abordagem qualitativa ao utilizar os métodos
de estudo de caso e observação não participante na coleta dos dados.
No estudo de caso, realizou-se uma análise de oito edições impressas do mês de setembro da revista Vogue Brasil, durante o período de
2011 a 2018, para observar as mudanças gradativas em cada publicação
após a segmentação de conteúdo para o meio online no mercado editorial nos últimos anos. Foram estas as edições brasileiras de número
357, referente ao ano de 2011; edição 409, de 2012; edição 421, de 2013;
edição 433, de 2014; edição 445, de 2015; edição 457, de 2016; edição 469,
de 2017 e, por fim, a edição de 481, do ano de 2018. Para a seleção, considerou-se o fato de a Vogue ser, atualmente, uma plataforma global,
multicultural, presente em 23 países, que se posiciona como autoridade em informação e conteúdo de moda.
Sem envolvimento direto nos dados coletados, também se utilizou do método de observação não participante, por meio de leituras
habituais de revistas e presença em desfiles em semanas de moda
nacionais. A observação, segundo Richardson (2007), “é imprescindível em qualquer processo de pesquisa científica”. Notou-se a agilidade
da cobertura online de moda durante os desfiles e a adesão positiva e
negativa das marcas quanto aos novos modelos de venda no período
pré- e pós-semanas de moda.
Além disso, partir da percepção de tendências de mercado e consumo na moda contemporânea, destacou-se um fenômeno comunicacional atuante no cenário jornalístico e de produção de moda. O uso
das redes sociais como ferramenta de informação imediata, furos
jornalísticos e transmissões ao vivo traduz o poder e a influência da
comunicação digital no âmbito da moda.

4. Análise de dados
4.1. Estudo de caso
Na presente análise, observou-se a diferença do número de páginas
oferecidas ao leitor e da precificação das revistas dentro do período
proposto, organizados na tabela a seguir:
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Fig.1 Quadro resumo da
análise das revistas Vogue
Brasil de 2011 a 2018
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Ano

Edição

Número de páginas

Preço

2011

357

450

R$ 14,90

2012

409

402

R$ 15

2013

421

434

R$ 18

2014

433

450

R$ 18

2015

445

393

R$ 18

2016

457

330

R$ 20

2017

469

322

R$ 20

2018

481

298

R$ 20

Fonte: quadro desenvolvido pela pesquisadora.

Traduzindo a tabela em um gráfico, chegou-se à imagem abaixo:
Fig.2 Gráfico de análise
de dados das edições de
setembro de 2011 a 2018

Fonte: gráfico desenvolvido pela pesquisadora com o uso do software Microsoft Excel versão 15.13.3.

Por meio da coleta de dados na análise individual das edições da
Vogue Brasil em questão, conclui-se que o número de páginas das revistas de setembro, durante o período de 2011 a 2018, diminuiu 34%
devido a uma mídia online concorrente. Esse dado afirma a transferência de parte da informação impressa para o ambiente virtual, confirmando a segmentação do conteúdo produzido pelo veículo de moda.
Já a variação do preço das edições da Vogue Brasil apresentou um
comportamento inverso: aumentou 34%, do preço inicial de R$ 14,90 para
o preço final de R$ 20. Logo, a quantidade de páginas oferecidas ao leitor
e o preço que ele paga para consumi-las é inversamente proporcional
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durante os sete anos de análise. Nesse período, com a influência e demanda de conteúdos na internet, a revista impressa reduziu de tamanho e passou a ser vendida por um valor maior. A partir desse fato argumenta-se que o conteúdo impresso se torna mais exclusivo (ao contrário
do compartilhado na web) e, portanto, custa mais caro.
A seleção do conteúdo que vai para o impresso e para o portal online
da Vogue também comprovam uma mudança mais frequente de projetos editoriais e gráficos na revista. Novas tecnologias fizeram com que
esses projetos se inovassem em um menor espaço de tempo. Notam-se
a preferência por capas mais “limpas”, mais minimalistas e com mais
uso de fontes não serifadas – tipografia recorrente nos meios virtuais.

4.2. Observação não participante
O sistema mercadológico tradicional funciona a partir da produção de
peças-piloto de um desfile, que é seguido de showrooms (re-sees) direcionados para a venda de peças para buyers e empresários que revendem peças da grife em questão. A partir da encomenda destes, a marca
produz para o atacado e para o próprio varejo, que estará disponível em
loja, na teoria, seis meses depois da apresentação na passarela.

Fig.3 Esquema do
sistema mercadológico
tradicional de moda

Fonte: esquema desenvolvido pela pesquisadora com software Microsoft PowerPoint versão 15.13.3.

Com o surgimento do live e da cobertura digital de moda, observou-se que o modo de consumo da população mudou. Com a informação
de moda democratizada no cenário digital, o público consumidor começou a demonstrar um desejo imediato de compra e rejeitar a ideia
de esperar meses para comprar. Além disso, o digital abriu uma brecha para que as fast fashion “copiassem” as tendências e informações de moda sugeridas pelas grifes e “furassem” o sistema de vendas
delas. A partir do fato de que a produção em massa é mais rápida e
mais barata que a produção artesanal ou varejista convencional, as
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fast fashion entram em vantagem no mercado, no cenário da digitalização da informação.

Fig.4 Esquema do sistema
mercadológico da moda
tradicional na era digital

Fonte: esquema desenvolvido pela pesquisadora com software Microsoft PowerPoint versão 15.13.3.

Para atender a demanda de um perfil de consumidor imediatista,
que desejava consumir imediatamente o que via na passarela, criou-se um sistema mercadológico alternativo que propõe a produção de
atacado e varejo antes da apresentação do desfile. Observa-se, a partir
desta proposta, que a venda para o atacado é feita antes de o show
acontecer e a do varejo, logo em seguida, o que traduz a expressão See
Now, Buy Now (Imagem 7).
Tal tentativa supre a necessidade do desejo do consumidor e evita,
de certa forma, o plágio corriqueiro das fast fashion. Contudo, não são
todas as marcas que se adaptam a esta mudança. Mudar o calendário
de produção demanda uma quantidade elevada de capital e organização, fatores que muitas grifes ainda não têm.
O que se vê, atualmente, são marcas que caminham e produzem
no seu próprio ritmo, encontrando alternativas de diálogo com o universo digital. Não se pode afirmar que o See Now, Buy Now é uma solução universal para tal impacto do fenômeno comunicacional existente, todavia é uma opção de venda para marcas que se identificam
com o novo sistema.
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Fig.5 Esquema do sistema
mercadológico de moda
See Now Buy Now

Fonte: esquema desenvolvido pela pesquisadora com software Microsoft PowerPoint versão 15.13.3.

5. Considerações finais
Por meio da análise da transição do jornalismo de moda impresso
para o meio digital, detectou-se uma segmentação de conteúdo produzido para cada meio. O que antes era direcionado apenas para a
revista impressa, hoje divide-se com uma mídia concorrente: o online.
Exemplos concretos são conteúdos e críticas escritos na cobertura dos
desfiles de moda. O imediatismo imposto pela era online faz com que
a a opinião dos jornalistas de moda chegue primeiro às mídias sociais
e aos sites de notícia do que à revista impressa, a qual se mantém com
conteúdos mais exclusivos e personalizados para assinantes.
Notou-se, além disso, uma mudança na contextualização da moda
local e mundial no cenário tecnológico. A digitalização da informação,
bem como a sua democratização, aponta às marcas uma nova maneira de se posicionar e se portar ante ao mercado. A era digital identificou um novo modelo de venda e uma nova tendência de consumo
fundamentados no sistema alternativo See Now, Buy Now, o qual nem
sempre se mostra vantajoso para as marcas, devido aos custos financeiros e temporais relativos a cada uma delas.
Além de tais conclusões, feitas a partir das metodologias aplicadas,
observações não participantes em desfiles, leituras e conversas com
profissionais da área, constatou-se um ambiente profissional propício para a construção de um produto de comunicação digital, com
soluções editoriais e visuais, que se mostra disposto a fazer parte da
imprensa de moda de uma maneira inovadora e atraente.
O desenvolvimento e a consolidação do Fila B, agregará à imprensa de moda um olhar apurado e confiante sobre o cenário fashion de
comunicação. Além disso, o Fila B, como dito em tópicos anteriores,
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não se reduz apenas a um projeto, mas em um negócio com viés colaborativo. É possível pensar em futuros anunciantes para o site e torná-lo uma empresa rentável, que produza conteúdo de qualidade e
constância, de uma maneira leve e dinâmica para conquistar o público almejado e fidelizar leitores. Além disso, os dados analisados neste projeto também poderão contribuir para futuras teses e pesquisas,
visto a ausência ainda presente de estudos relacionados ao fenômeno
recente See Now, Buy Now.
O Fila B é um protótipo de empreendimento que se compromete
a ser um canal multimídia de presença e influência, em constante
procura de investidores e colaboradores para que, no futuro, torne-se
referência principal em conteúdo democrático de moda.
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CollaboratED is a research initiative exploring the opportunities and
challenges for collaborative work between online and campus students within the Digital Media Design MSc programme, where group
work is an important aspect of the learning process. This paper discusses the outcomes from the longitudinal research, involving questionnaires, observations, and individual interviews with students and
lecturers on the programme. CollaboratED asks students and academic staff about the benefits and challenges to group work, looking to
find ways to successfully bring campus and online learners into a creative and shared studio environment. The first round of gathered data
have been analysed through familiarisation, coding, categorisation
and in-depth thematic analysis. The initial research findings suggest
that the challenges that online students face are mostly focused on
balancing work and studies, but also working from different time
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zones and overcoming cultural differences within the team. Despite
these challenges, the online learners recognise the benefits of group
discussion and sharing resources with their peers, mostly, however,
they value the sense of being part of a community. Similar results are
currently identified for the campus cohort, but it would appear that
sharing resources and receiving instant feedback from their peers
were the biggest motivators for being part of a group. Despite positive
responses towards group discussion and collaboration, in both campus and online cohorts, the largest percentage of students prefer to
work alone where course assignments are concerned. This presents a
challenge for the tutors and course organisers of the MSc programme.
In its final stages, CollaboratED is looking to suggest ways of overcoming this challenge through interactions that trigger learning mechanisms and ways of engaging the students by setting up conditions for
an inclusive studio environment.
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1. Introduction
The Masters (MSc) programme in Design and Digital Media (DDM) was
launched in the then Department of Architecture at the University of
Edinburgh in 1999 and has since steadily grown to a cohort of around
80 students. The programme offers a broad coverage of digital design
techniques and technologies; the students are not necessarily specialists in these areas but may, for example, aspire to become leaders
of creative teams where they will need a nuanced understanding of
different design disciplines and how these can effectively work together. The programme is taught using a design studio approach derived from traditional architecture teaching, with a focus on practical
design projects and group work. In the last two years, the programme
has been complemented by the introduction of an online counterpart,
Digital Media Design (DMD). DMD features online variations of all the
DDM courses, achieved by capture and reuse of all lecture, seminar
and tutorial sessions, asynchronous discussion, and where possible
use of collaborative tools such as Skype, in order to facilitate synchronous discussion. These courses share virtual learning materials and
most other resources and facilities. Through this approach, oncampus
teaching is also online teaching.
Collaborative learning is recognized as a successful approach in
higher education with the term ‘collaborative learning’ referring to a
method of teaching in which students work together in a group of two
or more in order to achieve a common goal (Gokhale, 1995; Johnson,
Johnson, & Stanne, 2000). Collaborative learning may also describe
a situation where particular interactions amongst students are expected to occur, which in turn would trigger learning mechanisms
(Dillenbourg, 1999). Sharing the learning process provides students
with opportunities to engage in discussion, but also to take responsibility for their own learning and become critical thinkers (Totten, Sills,
Digby, & Russ, 1991).
Group work is an essential element for the MSc programme in
Design and Digital Media. Core courses such as Dynamic Web Design
depend on group work of two or more members in order to respond
to the complexities of course requirements and whilst working in
groups, students are also expected to create an independently identifiable component of the project. The work is assessed on the basis
of the group result; however, the students are expected to present the
outcomes in a way that makes it possible to identify individual contributions to the joint outcome.
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Similarly, as part of the Digital Media Studio Project, students work
as a large group of five to eight members, bringing together their creative skills in the context of an exploratory project brief. Through this the
students have the opportunity to expand their practical experience of
design technologies and the creative arts. A key aspect of the course is
the expectation that the students have to work in complex collaborative
situations similar to those in professional circumstances. The successful outcome of the group collaboration is graded, but also calibrated
against individual performance evaluated by the peer members.
Although the MSc programme in Design and Digital Media has
been running for eighteen years, no substantial research has been
conducted with the purpose of evaluating the effectiveness of the
shared learning experience in the context of creative studio culture
within the programme. We believe that at this stage, it is crucial that
such investigation is conducted, and that results are shared amongst
colleagues, in order to determine the effectiveness of such approaches
and reveal the factors are most crucial in terms of student experience
and learning outcomes.

2. Aims and Objectives
Our key aims are to investigate the attitudes towards collaborative
work between on-campus and online students and between different online students on a shared programme in Digital Media Design.
We are also looking to chart these attitudes against the aims of the
programme (encourage collaboration between both cohorts). We are
developing and testing approaches to overcome any barriers to collaboration, in particular those of the cross-cohort. Finally, we will be
aiming to integrate successful collaborative approaches locally and
share best practices institution wide.
Another key objective of this project is to improve the online students’ learning experiences when approaching group work. Since the
start of the online learning variation of the programme, requirements
for group work amongst the online students have become more complex. There are a number of factors for this, such as different locations and time zones, technological barriers and communication and
cultural issues (Goold, Craig, & Coldwell, 2008). In addition, trust is
viewed as an essential factor when working in a group, particularly
for online students. This is partially because with face-to-face, collaborating team members can also interact socially with more ease
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(Alexander, 2002). A probing argument has been made by Staggers,
Garcia and Nagelhout, (2008) stating that “most successful teamwork
occurs after team building, but too often this team building is lacking
in online environments” (p.474).

3. Methodology
In order to capture social process and obtain a more detailed picture
(Neale, 2018) we used Qualitative Longitudinal Research (QLR) methods to identify factors influencing collaborative group work among
on-campus students as well as between on-campus and online students allowing us to “[…] move away from snapshot pictures of the social world to construct a moving picture that captures social processes”
(Berthoud, 2000, p. 15).
Qualitative Longitudinal Research is conducted through time and
“[…] time is the driving force for research design and practice” (Neale,
2018, p.2). In QLR design two ‘planes of time’ are differentiated: while
in the first plane we can look at time prospectively and retrospectively
i.e. looking to the future or backwards to the past, in the second plane
it is related to tempos and time frames (Neale, 2018). While tempo indicates the number of observations, time frame is concerned with the
overall time dedicated to conduct the study, and together they constitute the longitudinal time frame which can be conducted intensively,
that is through more frequent and continuous visits to the field, and
extensively, i.e. with less frequent and less regular visits. In this study
we attempted to explore time retrospectively and prospectively through
intensive waves. Unlike large scale QL studies, the longitudinal time
frame for this study was relatively more intensive as the study was
small scale and each method was used to inform the next. (Smith, 2003).

4. Data collection
We employed purposeful sampling method to identify cases in order
to gain insights into group work among students on-campus or in an
online setting (Ritchie & Lewis, 2003; Creswell, 2012). We recruited a diverse number of students from campus and online cohorts to perform
a more detailed analysis (Macmillan, et al., 2011). For this purpose,
during observations, we identified 11 potential student candidates
and invited them to take part in an interview. In the identification
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and selection of students, we focused the sample on several elements,
diverse in nature, such as campus and online, previous group work
experience or no prior experience.
As part of our approach, we compiled in-depth questionnaires for
students for our first round of data gathering. We launched these
questionnaires after students had finished their group work, so as to
solicit opinions based on their recent experiences. Student questionnaires were aimed specifically at their cohort (online or on-campus).
While aimed at different cohorts, they were identical or used similar
questions. The response rate was higher among the campus students
than that of online students. In the second round, we adjusted the
questions and launched the survey before the students started working in groups. This was a deliberate step as we wanted to students’
attitudes to group work before and after their having experienced
working in groups as part of their university experience. Interestingly,
this time the response rates were higher for the online students. In
the third round we launched the survey at the end of the group work
element. The results of the third stage of data gathering will not be
included in this paper, as the questionnaires are still active.

4.1. Online Interviews
Out of nine interviews, three were conducted through “Collaborate”,
a university wide virtual classroom tool which has the capability to
allow multiple users to interact simultaneously and has built in recording options for both video and audio. This system is also university supported and encouraged in order to meet current General Data
protection Regulations for recorded research material.
We also developed fieldnotes after each observation. The fieldnotes
reflected interactions among students themselves, and with their tutor and also included the researcher’s personal thoughts (Creswell,
2012). Such fieldnotes, alongside audio and video recordings, in addition to being reminders of significant events during data collection
(Ibid.), also assisted us in filtering important and relevant data in the
first stage of analysis.

4.2. Data Analysis
Prior to the analysis, the data gathered in English were transcribed.
We applied a familiarization step borrowed from the framework
analysis approach (Neale, 2017) by simply listening to audio recordings, reading fieldnotes, and reviewing pictures. While going through
this process, based on the initial research questions and emerging
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interests during the fieldwork, we developed notes and frameworks,
where possible. This kind of general reading of the raw data initially
helped us to make sense of the data as a whole.
During the case analysis where we took each group work as a
case, we used Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software
(CAQDAS) in order to code the data both systematically and effectively.
Initially developing codes which were then sorted into subgroups to
create an initial framework to analyze the data in more detail. As a
result of this stage preliminary codes and code-groups were developed,
with the intention of identifying initial themes to use for categorization purposes.
Then, moving on to more in-depth thematic cross-case analysis
the coding was refined further allowing the regrouping, refining and
eventually re-categorizing of data. As a result of the more detailed
and conceptual coding process, final themes were then identified and
developed across all cases allowing for the identification of commonalities and differences to be highlighted.

5. Summary of results
The first round of surveys and interviews identified two key areas
for future evaluation — assessment, grading and literacy; and social
learning opportunities.

5.1. Assessment, grading and literacy
The most prominent information to come from this study has been
around students’ perceptions of grading assignments undertaken as
group work. Initial evaluation has shown that more than 80% of the students prefer to work on assignments individually rather than as a group,
however when delving deeper into the data, it was apparent that the
focus of this perception was on grades and the feeling that grades given
to groups may not reflect the individual effort of the student, or indeed
lack of effort by class colleagues. This came through as the primary concern for students and tutors when discussing assignments and working
with others for the purpose of assignment: “… the problem is not just
with group work, but also group marks,” (Campus student 2).
“The biggest thing… you cannot give group marks. Do not give
group marks. Give marks to individuals and peer group assessment
helps to do that. … They asses themselves and that gives them their
individual mark,” (Lecturer 1)
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Although the value of peer assessment appears to be underrated by
the students, the data highlighted their desires that grading of group
assignments should be given on an individual basis rather than as a
group. This has provided us with further investigation opportunities
to delve deeper into the hesitation students feel around group work in
a graded scenario.

5.2. Social Learning Opportunities
It must be noted that the hesitation shown by students was not about
the actual opportunities afforded by collaboration or indeed the act of
group work itself. A high proportion, over 75%, responded that they see
the value in collaboration and the biggest motivators in this being the
social learning opportunities such as sharing of resources and ideas,
opportunities for feedback and support from peers and the opportunity
for in-depth discussion around course topics. Almost 90% of students
placed value on discussion in groups when related to their studies, indicating not only that they felt that they added valuable contributions
to the group but also that they received benefits from being part of that
discussion group when it came to their studies and assignments.
It was also revealed that online students perceived campus students to be more dedicated to their studies, but rather than as an opportunity to tap into potential benefits of the ‘more dedicated’ students, seeing this as a reason for online students to work together
separate from on-campus students, with an additional worry that
campus students would be directly inconvenienced by the asynchronous nature of online study :
“In some ways I think it would be better to work with another online student simply because of timing of things because obviously
campus students are very much dedicated to the course that they are
doing other modules etc., … I am actually doing my course later at
night and working at odd times which might be better with other online students to handle it in the same way.” (Online student 3)
Data also revealed that the value of creating social bonds with
classmates earlier in the process is appreciated, where online students indicated that they find it easier to collaborate when the students know each other: “Better to start the collaborative work from
the start of the course,” (Campus student 7).
The benefits of social collaboration and inclusion were also seen
for online students in creating community and combatting isolation:
“Being in contact with other online students helped feeling less isolated,” (Online student 4).
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6. Conclusion
The biggest motivators for group work for both campus and online cohorts are focused on sharing resources and ideas, receiving feedback
from peers and the inclusion of community. There is still hesitation
around the concept of grading group work at group level with students preferring to either work alone on assignments or that their individual work is recognized and graded rather than that of the group.
The value of social engagement and strategic brainstorming is highly
recognised, therefore going forward, the focus of this study will be to
evaluate ways to include collaborative learning focused on student
interactions that trigger learning mechanisms and ways to incorporate a greater range of assessment literacy for students around the
positives of collaboration and group work, rather than allowing the
student experience to be influenced by misperceptions of the value of
synchronous over asynchronous collaboration.
There is also the opportunity for the next stages of this study to
assess the incorporation of the social and community building aspects of online and on-campus collaboration to assist in the creation
of identity in online students who may feel isolated by distance, in
order to emphasize and build the one-campus inclusion intended by
the creation of this cross cohort programme.
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Imbedding artificial intelligence into designed technologies is not
new yet recently there has been a rapid increase in the number of domestic products that claim to be smart. The reasons for this are varied
but a major contributing factor is the prevalence of smartphones and
similar devices that we now carry with us. These devices constantly
gather personal datas from us and, in turn, use this information to
tailor how they interact with us. This paper investigates how should
artificial intelligence be designed into everyday domestic products in
order to enhance the relationships that humans have with these objects. Considering not just the representation of intelligence as mental
arithmetic capacitance but also as behavioural intelligence but also,
the manner in which the designed object represents its intelligence
through physiological action and reaction. The primary focus of our
interactions with everyday objects reside on their designed interfaces. The principles of technology interface design have changed very
little since the first electronic domestic products of the early nineteen
hundreds. Products have historically been designed to fulfil utility
needs and so our interactions with these products have been designed
to activate them to perform their designated task. This practice can
no longer be considered appropriate when then interactions that we
have with everyday designed products are increasingly social as much
as they are utilitarian. In this paper we will discuss the design of AI
everyday products under three perspectives; Being Intelligent; Being
Human; Being Machine. From these view points a framework for the
reconsideration of tangible interface design will emerge.

1 Edinburgh Napier University,
a.odowd@napier.ac.uk;
2 Universidade do Porto,
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1. The human, the object, the interface
Normally when a human interacts with the physical world they expect a physical reaction from it or to a lesser part a sonic one. This
principle relates as far back as Sir Isaac Newton’s third law of motion.
We see this evidenced when a child begins to crawl and then to move
the things in their immediate environment. Or when a child comprehends that the sound of their own crying results in the reward of
devoted attention from their parent. It is very primitive and intuitive
to us. Infants and toddlers derive implicit theories to explain the actions of objects and the behavior of people; these theories form the
foundation for causal learning and more sophisticated understanding of the physical and social worlds (Transforming the workforce for
children birth through Age 8, 2015). But for an artificially intelligent
object this awareness, that their expressions on to the world trigger
counter but equivalent expressions, is not present. For an artificially
intelligent object the processes of revelation and discovery are inherently limited due to it’s inability to develop an understanding of self.
Predominantly, artificially intelligent objects are still designed to be
attentive and responsive rather that self acting. The concept of Self
(i.e. the id, the ego, etc.) was presented by Sigmund Freud in his seminal work, The Interpretation of Dreams, but to this day the subject is
still actively queried. Doherty (2009) stated, from a young age one understands that other people are looking at and judging them the same
way that they are looking at and judging others. This is called the SelfConcept. This contemplation of societal position does not only refer to
the deliberation of ones dominance over another, as one might relate
to Social Stratification (Saunders, 1990), but also to the emotional relationships between two beings. It is through this lens, the emotion of
things, that artificially intelligent products may prosper and through
this lens which this paper will be explored.
The universality of basic emotions argues strongly for their biological nature (Evans, 2004, 13). From this position we can posit that,
a designed product, made from plastic and metal, to be considered a
kin to a higher intelligent being then it must be capable of expressions
beyond the functional and which are not just responsive. This is not
to say that it must act as human but, it must possess the capacity
to act not just in utile or purposeful ways. In 2004, Donald Norman
introduced the connection between the design of technological systems and the design of biological systems. Discussing the distinction
of between humans and other animals Norman states, the advantage
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human beings have over other animals is our powerful reflective level. Computational electronic technologies, such as our smartphones
and cars, operate through simple logic systems. They repeat pre-determined acts. They do not reflect on the outcome of the action in
terms of satisfaction. Currently, these types of products and indeed
all domestic electronic products are designed to present themselves
as typically responsive utility objects. The interface designed on them
reenforces this. It invites human activation through pushing buttons,
rotating knobs, and moving sliders. The product will lie dormant until that moment of invitation to animate. And on completion of the
expected task the product will return to their dormant state. If we are
to change the capacity for these objects to possess the potential for
higher level thinking, or AI, then we must also change the way they
physically present themselves for interaction, namely their interface.
Otherwise it will be like designing a toaster with a radio, Figure 1. A
novel addition, imbuing ability beyond the scope of expectation, that
is ultimately mundane and forgettable.

Fig.1 Toaster radio

2. Being Intelligent
In any interaction there are at least two parties. There is no stipulation
for any of the parties to be conscious. From the human perceptive interactions may occur intentionally or unintentionally positing that there is
an actor(s) and an respondent(s). Furthermore, any of these parties may
be an object or an environment. When an interaction occurs between
two or more parties it may be experienced personally or through third
party observation. This event, when internally analysed as an observer,
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an actor, or an recipient of action, can be said to contribute to that beings intelligence. This form of intelligence is called learned intelligence.
Besides this form of intelligence…there is also a belief that humans
possess born intelligence, or innate intelligence, proposed in an infant’s
ability of facial tracking and emotional cognition (Dupoux, 2018).
When an actor acts upon environment, or other entity, it often
does so in an exploratory or meaningful manner. To act with meaningfulness is to suggest that the actor is aware of the resultant potentials of the interaction. We shall refer to this top level of interaction as
Intent. Even in an exploratory interaction human actors make associations with minute relatable features. We referred to these features
as affordances (Gibson, 1977) or semiotics (Locke, 1690).
To have intent from a human perspective is to have an intelligence
that is capable of prediction. It also proposes that an actor, acting with
intent, has an association to the subject of the interaction. Association
is a faculty of the human brain that emerges through experience with
environment and entities in the environment.
This ability to predict the potentials of environments and entities
is a defining characteristic of living creatures whom exhibit high level intelligence. According to LeCun (2017), and others, the essence of
intelligence is the ability to predict. By the combination of these intelligences humans are capable of developing complex predictive modelling very early in infancy (Marcus, 2017).
This prediction mapping process allows us to manipulate the
material things in our environments, and often the environments
themselves, with intent. Even if we do not have personal previous
experience of every environment or entity we can still imagine the
consequences of an interaction through exposure to third party experiences (e.g. spoken narratives, illustration, film, etc.). This phenomena may also be referred to as third party apperception.
Understanding how humans experience the world around them is
crucial in the consideration of how electronic technologies should be
designed so that their existence is considered more alive than manufactured. According to Wundt (1894), as translated by Kusch (1995),
there are two aspects of human sensory experiences, the ‘physical’
and the ‘mental’. This may also be referred to as the actual and the interpreted. Both of these experiential modes have essentially the same
content, suggesting that it [is] merely the viewpoint from which this
content [is] studied that distinguish[es] the two realms of knowledge
(Kusch, 1995,129). The viewpoint is in turn influenced by the human
users Apperceptive Mass (Phillips, 2010).
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3. Being Human
The consideration for what makes us aware that we are human, as opposed to another living entity, is something that is infrequently discussed
in relation to robotics or Artificial Intelligent objects. Predominantly, AI
is referenced to as relating to or attempting to be human but not relating to or attempting to be animal. The distinction between these to
existences is what Descartes first wrote as being the awareness of being. The ability to think of oneself as an entity that resides around and
amongst other entities is an abstract one. Gary Marcus, (2016), discusses the difference between data and abstract understanding, referring
to the process of situational evaluation, for example a situation where
a child attempts to make sense of an event through relational considerations of their current situation. The comprehension of an event in
which one finds themselves is heavily influenced by the individuals
awareness of self. This is referred to as the Self-Concept. From an external perspective this is known as Social Identity, the sense of our self
that involves our memberships in social groups (Jhangiani and Tarry,
2014). If acting upon other entities or the environment with intent being aware of their own self1 in order to adjudge the potentials of their
actions is deemed a quality of high level intelligence. And one may infer
upon the intention of others by evaluating the actions upon them, by
another, in relation to their current existent state. Furthermore, it is
possible to evaluate the intelligence of other entities by their actions.
This is to say, evaluate if the actions of other entities are independent, intentional, or mimicry. Genschow et al. (2018) determined that
social information processing as part of social intelligence is linked to
mimicry and anticipated action. Through these parameters we may reconsider the design for artificially intelligent domestic products so that
they represent themselves as being intelligent by their awareness of
self within prescribed environments; through intelligent actions rather
than human level cognition; and through the redesign of their physical
interfaces so that our visceral interactions with them are less related to
mid-nineteen century design methodologies.

1 Self-knowledge cannot be achieved through mere introspection into my own
(I take this to be the significance of the ‘single self’), feelings, foibles, habits, likes and
dislikes, capacities and so on. I cannot examine the single self and reach any important
conclusions because I do not exist in isolation from other selves, and my introspection
must of necessity be based on an examination of my relationships with others.
(Berenson, Hegel, 1982)
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4. Being Machine
Traditionally, designed things are slaves to the human users’ needs
and desires. The designed thing should not be animate prior to interaction unless it is to inform the human user that it is with power,
alert, and ready to receive interaction; or it is already in the process of
fulfilling its assigned duty. In order to proceed past this current status of existence designed things may be required to become enhanced
with the ability to detect activity in their present environment. So the
current era of personal electronic technology design should focus on
the integration of enhanced sensorial awareness of both environment
and other entities in environment. The reason for this would been to
enable them to interact with their environment beyond traditional
utilitarian specifics. The issue arising is a conflict between how products are expected to look and feel, and the potential of products nowadays, when these sensory systems are designed into them. Or in short
something that has always been dumb, suddenly becoming smart.
The interest in creating intelligent products has existed for generations. A robot capable of impersonating so well that it is indistinguishable from a true human. In contrast to this, human nature
inherently rejects anything non-human that is deemed to be attempting to be human. This event was first theorised by Masahiro Mori in
1970 and is known as the Uncanny Valley theory. In his paper Mori
discusses the distinction between machines that attempt to replicate
humans, or parts of a human, and machines that are presented as
theatrics or art. The discourse that emerges proposes intention. If a
machine is deemed to have attempted to be human, and is discovered
not to be, the human self will reflect on the primary intention of the
machine. This projection of self on to the machine denotes it’s role in
the present environment. The machine’s character is only subjective,
since this character depends on the standpoint of the experiencing
individual and the moment in which, on the part of the subject, the
experience of a thing happens to be made (Heidegger, 1967, 27).
Since the industrial revolution and the rise of the engine powered
machine society has progressively affirmed the characteristics that
define a machine as such. In line with this society has also affirmed
the evolutionary potential of the machine as one towards human replication. In order to optimise the value these machines have we must
consider the current role of the machine in our society in contrast to
the role of the first self powered machines of the industrial revolution.
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Machines nowadays fulfil social human needs. This was not the
first designed intention of the products. The journey from utility robot
to co-human entity is imprisoned by these initial boundaries of the
role of the machine that live on it it’s innate being today.

5. Conclusion
Society is now in the era of everyday products being designed to
be smart. Current dominant practices in the pursuit of Artificially
Intelligent Products focus entirely on representing intelligence
through mental competence. There is, however, an emerging philosophy which posits that AI requires designed objects to possess both
mental and physiological intelligence. Intelligence may be assessed
when considering the intelligences of non-human biologies. We consider the physiological commonalities between humans and other
living things in order to evaluate the potentials for Intelligence. The
designed interfaces of everyday products are both the point of inlet
and the visceral outlet for our interactions with them. It is through
the redesign of a products interface that we may enable smart products to demonstrate their intelligence. Not by the their cognition but
in the manner which they act or present themselves for interaction.
By extension, we must consider, how Self Concept and apperception
play pivotal roles in the human evaluation of the potentials of other
entities, organic and synthetic, in our physical and digital environments. The actions of other entities in our environment and our evaluation of the intention of those actions play a significant role in how
we denote intelligence on all things we encounter. For designed objects to be perceived as intelligent they must address this parameter of
intelligence evaluation. From the AI service robot to the AI companion,
for the human relationship with these devices to be more than novel
or gimmick we must consider their physiological ability as much as
their mental ability to communicate with us and act around us.
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The SelfS2 application is mainly aimed at women who are concerned
about their self-image, who want to be happier about their appearance and who want to change, or accept their body as it is. However,
during this process of awareness or acceptance, they do not wish to
suffer. The main purpose of the application is to motivate them daily
to achieve a state of physical and mental well-being with their body
by improving their self-image. The application allows the user to calculate their Body Mass Index (BMI) and to be able to record their real
and their perceived weight.
For this interaction study, we’ve conducted a SWOT analysis of three
similar applications, then a primary persona was created to guide the
decisions during the necessary development and evaluation phases.
The end result was the development of a high-fidelity interactive
prototype using the Invision platform, with which usability tests were
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performed. Evaluation data on the effectiveness of the application
was gathered, as well as qualitative data on error and success rates
as well as participants’ experiences using the application. The main
objective of the test was to verify if participants could complete the
task of calculating their BMI by assessing the relevance of adopting
or using the application to understand or change their perception of
their self-body image. To do this, users should perform the designed
tasks that expose the specific features developed.
We’ve observed that all participants managed to reach the end of
each task without deviating from their goals, sometimes asking for
help to complete this action. We expect that this work might raise
awareness to this urgent social and health issue, as well as serve as
the basis for future studies on applications involving mental health
and well-being related to self-image and fitness.
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Resumo
A aplicação SelfS2 é voltada principalmente para as mulheres preocupadas com sua autoimagem, que querem ser mais felizes na relação
com sua aparência e almejam modificar, ou aceitar o corpo como ele
é. No entanto, não desejam sofrer no processo de modificação, ou de
aceitação do seu corpo. O principal objetivo da aplicação é motivá-las
diariamente para a obtenção do bem-estar com seu corpo, através da
melhoria da sua autoimagem. A aplicação possibilita que o utilizador
calcule seu Índice de Massa Corporal (IMC) e consiga registar o seu
peso real e seu peso percebido.
Para o estudo de interação, foi feita uma análise SWOT de três aplicações similares, em seguida foi criada uma persona primária a fim
de guiar as decisões durante as etapas de desenvolvimento e avaliação (task models) necessárias.
O resultado final foi o desenvolvimento de um protótipo interativo
de alta-fidelidade, utilizando a plataforma Invision, com que se efetuaram os testes de usabilidade. Foram reunidos dados de avaliação
sobre a eficácia da aplicação, bem como dados qualitativos sobre taxas de erro e sucesso e também sobre as experiências dos participantes usando a aplicação. O objetivo principal do teste foi verificar se os
participantes conseguiam completar a tarefa de calcular o seu IMC,
avaliando a relevância da adoção ou uso da aplicação para a compreensão ou alteração da sua perceção de imagem corporal. Para isso
os utilizadores deveriam executar as tarefas desenhadas, que expunham as funcionalidades específicas desenvolvidas.
Foi possível observar que todos participantes conseguiram chegar
ao final de cada tarefa sem desviar dos seus objetivos, pedindo algumas vezes ajuda para completar esta ação. Este trabalho serve como
base para futuros estudos em aplicações que envolvam a saúde mental e o bem-estar relacionado com a autoimagem e a forma física.

1. Introdução
1.1. m-health
Atualmente, as novas tecnologias de comunicação, como os smartphones, os aparelhos de monitoramento de pacientes, ou os assistentes pessoais digitais, são suportes utilizados para a prática da medicina. É a chamada “saúde móvel”, ou mobile health (m- health). O termo
é utilizado para designar “o uso de computação móvel e tecnologias
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de comunicação em saúde e saúde pública” (Han & Lee, 2018). A prática
deste tipo de medicina apresenta potencial de utilização na prevenção
e tratamento do excesso de peso e da obesidade na população (Sarno,
Canella, & Bandoni, 2014). Com a popularização e desenvolvimento
da capacidade computacional dos telemóveis, diversas aplicações de
m-health com diferentes finalidades passaram a ser utilizadas, seja
no acesso aos serviços de emergência, no atendimento ao paciente, na
melhoria no diagnóstico clínico, ou até a ajudar os pacientes a aderirem a um determinado tratamento médico (Sarno et al., 2014).

1.2. Autoimagem hoje em dia
A perceção de uma imagem corporal distorcida sempre esteve associada a desordens alimentares como bulimia, anorexia e obesidade
mórbida. No entanto, “é recente a observação desse tipo de distorção
1
em sujeitos eutróficos isentos de transtornos alimentares específicos”
(Kakeshita & Almeida, 2006). A imagem corporal é um importante fator na construção da identidade pessoal, da autoestima e no bem-estar psíquico do indivíduo. Esta imagem corporal é subjetiva, fruto de
um produto imaginário, pois refere-se à perceção de uma pessoa em
relação ao seu corpo, ou partes específicas dele. Desta forma, podemos destacar a forte influência negativa dos meios de comunicação
de massas, que influenciam a população, que, por sua vez, pressiona
o indivíduo para que siga o modelo pretendido.
Este modelo incita uma busca pela magreza, levando as mulheres a desejarem sempre a pesar menos. E, por conseguinte, leva-as a
desenvolver uma autoimagem distorcida, sempre com um sobrepeso
imaginário (Loiola, 2014). Por outro lado, atualmente há uma maior
oferta de alimentos com hidratos de carbono e uma enorme publicidade ao consumo dos alimentos processados. Estes, somados ao estilo
de vida sedentário contemporâneo, favorecem a um aumento de peso
por parte da população. O Índice de Massa Corporal (IMC) é dado pela
proporção peso (kg)/altura2 (m) e é atualmente a medida mais comumente empregada para classificação primária do estado nutricional.
Acompanhar o IMC é uma maneira eficaz de verificar a saúde e possíveis doenças associadas ao peso corporal.

1 Eutrófico segundo o dicionário Priberam significa “rico em nutrientes”. https://
dicionario.priberam.org/
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1.3. SelfS2: conceito da aplicação
A aplicação SelfS2 tem como público-alvo principal as mulheres que
possuem uma preocupação com sua autoimagem, que procuram ser
mais felizes na relação com sua aparência e querem modificar, ou
aceitar o corpo como ele é. No entanto não desejam sofrer no processo de modificação, ou de aceitação do seu corpo. O principal objetivo
da aplicação é motivá-las diariamente para a obtenção do bem-estar
com seu corpo, através da melhora da sua autoimagem. A aplicação
possibilita que o utilizador calcule seu IMC através do registo dos valores de sexo, idade, altura e peso, bem como do seu peso percebido. Mas
é a comparação e visualização dos dois valores de peso que permite
uma melhor perceção de si mesmo. A estratégia de visualização em
gráfico possibilita que o utilizador consiga comparar os dois valores
e verificar as variações do peso real e do percebido num determinado
período de tempo.

2. Estado da arte
Existem basicamente dois tipos de aplicações para o cálculo do IMC:
as que apenas fazem o cálculo; e as que, além do cálculo, registam
o peso possibilitando um acompanhamento temporal. Estas, por sua
vez, dividem-se entre as que apresentam a evolução do peso em forma
de lista e as que apresentam na forma de gráfico.
Para estudo de caso escolhemos 3 aplicações nas áreas de saúde
e fitness que abordam o uso do IMC. Todas possuem boas avaliações
(feedback) online na loja online pelos utilizadores, design simples e
fácil utilização, e representam exemplos relevantes da maioria do que
está disponível no mercado: BMI Calculator — Aplicação apenas para
cálculo do IMC; Calculadora de IMC — Aplicação para cálculo do IMC e
registo do peso em gráfico; e Controle de Peso — IMC; Aplicação para
cálculo do IMC e registo do peso em gráfico e em lista (figura 1).
234

2 Online em https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appovo.
bmicalculator&hl=pt_PT
3

Idem https://play.google.com/store/apps/details?id=tools.bmirechner&hl=pt_PT

4

Idem https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.delxmobile.peso&hl=pt_PT

Fig.1 Ecrãs principais das
aplicações BMI Calculator2,
IMC Calculadora3, e
Controle de Peso IMC4,
(de cima para baixo).
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2.1. Análise de recursos
Nas aplicações que possuem gráficos, estes são simples de compreender, no entanto são apresentados dentro da faixa de peso que foi registada, variando entre o menor e o maior peso e não informam se os
pesos estão dentro dos valores normais associados ao IMC saudável.
Além deles são sinalizados a média de peso durante o período e o peso
meta inserido pelo o utilizador. Desta forma, não há uma compreensão se os pesos estão dentro dos limites aceitáveis — acima ou abaixo
deles — mas apenas um registo temporal dos mesmos. As aplicações
também não informam o que é o IMC, nem os riscos que estão associados a determinados estados nutricionais. Estas funcionalidades
foram analisadas (tabela 1) e informaram o desenvolvimento e priorização das funcionalidades a implementar no protótipo da SelfS2.

Tabela 1 Funcionalidades
das aplicações analisadas

BMI Calculator

Calculadora de IMC

Controle de peso — IMC

Fácil de utilizar.

Fácil de utilizar.

Fácil de utilizar.

Gráfico fácil de
compreender.

Gráfico fácil de
compreender.

Gráfico fácil de compreender.

Possui gráfico para
registo de peso
por um período de tempo.

Possui gráfico para
registo de peso
por um período de tempo.

Calcula outras relações
(relação cintura/
estatura, etc).

Calcula outras relações
(relação cintura/
estatura, etc).

2.2. Importância das funcionalidades do SelfS2
Além de calcular o IMC, registar o peso por um período de tempo
desejado, a aplicação também regista a perceção do peso, gerando um
gráfico onde é possível comparar estes valores. Há também uma preocupação em fornecer de forma clara as informações sobre a situação
de risco que está associada a determinados estados nutricionais, nomeadamente o que é IMC e sua importância.
O gráfico indica a faixa de peso considerada normal em relação ao
sexo, idade e altura do utilizador e apresenta informação adicional,
proporcionando uma melhor compreensão sobre se os pesos estão
dentro dos limites aceitáveis, acima ou abaixo deles (figura 2).
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Fig.2 Ecrãs da
aplicação SelfS2,
informações e gráfico.

3. Metodologia e desenvolvimento
Para o desenvolvimento da persona e cenário principal foram entrevistadas quatro mulheres, duas em Recife, uma em São Paulo e a última em Aveiro. As entrevistadas tinham entre 24 e 49 anos.
As entrevistas foram executadas por telefone e nelas foi utilizado
um guião de entrevista estruturado, adaptado de Cooper e Cao (Cooper,
Reimann, Cronin, & Noessel, 2014). Além disso, foram registadas as
perguntas que surgiram naturalmente durante as conversas e os comentários espontâneos.
Com base nestas entrevistas algumas características em comum
foram encontradas: baixa autoestima; distúrbio de autoimagem em
algum grau; falta de tempo; preocupação com a opinião alheia e queixas sobre o peso. Desta forma desenvolveu-se uma persona primária:
mulher com formação no ensino superior, 45 anos. Possui estabilidade financeira, marido e filhos, informa-se pela Internet, onde pesquisa conteúdos sobre alimentação, mas não modifica seus hábitos pois
não tem força de vontade para iniciar uma dieta que necessite uma
reeducação alimentar. Gostaria de dedicar mais tempo a si, mas é
mais dedicada à família e ao trabalho. Os seus key goals são: sentir-se mais feliz em relação a sua aparência, modificando seu corpo ou
aceitando-o como ele é, no entanto, sem sofrer durante este processo.
A partir desta persona desenvolveu-se um cenário principal onde ao
acordar, na manhã seguinte a um jantar em casa de amigos, o utilizador está a sentir-se acima do peso desejado. Deste modo, preocupado
com o seu peso, abre a aplicação na tentativa de calcular o seu IMC.
Este cenário permitiu estruturar a arquitetura da aplicação em torno
de um fluxo de navegação natural (figura 3).
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Fig.3 User navigation flow
(Caddick & Cable, 2011)

3.1. Principais características e protótipo
Os sliders circulares, ou dials, e os sliders lineares são metáforas emprestadas diretamente da linguagem dos objetos mecânicos, que utilizam botões rotativos e alavancas como forma de interface (Cooper et
al., 2014). Segundo Cooper et al., os dials e os sliders podem ser muito
eficientes por oferecerem um feedback visual sobre os dados inseridos.
Além disto, sugere que o slider circular também permita um movimento para cima ou para a direita para aumentar os valores, e para
baixo ou esquerda para diminuir os valores.
Para a aplicação SelfS2 resolvemos utilizar para a introdução dos
valores do peso percebido um botão de slider circular, como dial, que
mostra uma representação análoga de um valor numérico (Dix, 2004).
No entanto, também oferecemos uma segunda opção para introdução
deste valor, botões em forma de + e -, que clicados possibilitavam aumentar e diminuir os valores (figura 4).

Fig.4 Ecrãs slider circular
e inserção de dados
para cálculo do IMC,
aplicação SelfS2.
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As aplicações estudadas no estado da arte utilizam para a entrada
de dados (idade, peso e altura) uma interface tipo form-fills, como o
preenchimento de um formulário de papel, onde o utilizador apenas
tem que inserir os dados (Dix, 2004). Neste caso optamos por utilizar
swipes horizontais, e botões em forma de seta, à direita e à esquerda
que clicados possibilitavam aumentar e diminuir os valores (Cooper
et al., 2014). Estas duas formas de input de informações foram as escolhidas para serem testadas no experimento.

3.2. Avaliação de usabilidade
Para este estudo de usabilidade foram reunidos dados de avaliação
sobre a eficácia da aplicação, bem como sobre taxas de erro e sucesso,
e ainda as experiências dos participantes usando a aplicação. Antes
de se realizar as entrevistas com os participantes, foi realizado um
pré-teste com um especialista de avaliação, quando apresentamos os
dois guiões desenvolvidos para a recolha de dados (Rubin & Chisnell,
2008), um para o utilizador com o cenário e modelo de tarefas, e outro
com as instruções e checklist da entrevista para a equipe de investigadores. Neste pré-teste foi possível compreender quais os ajustes a
serem feitos nos formulários e na aplicação antes de iniciarmos os
testes com os utilizadores. Em seguida, os participantes foram contactados. Antes de cada teste foi explicado o contexto onde estavam inseridos e quais eram as suas condições de política de privacidade, bem
como foi apresentado o cenário para que pudessem iniciar a aplicação.
Os testes foram realizados nos dias 14 de maio no Porto e 15 de maio
em Leiria, e eram esperados 8 participantes, tendo sido concretizada
a avaliação em 5 utilizadores. Os testes aconteceram em salas com
boa luminosidade, silenciosas, com condições atmosféricas normais
(agradáveis). Os participantes ficaram numa mesa sozinhos de frente para a parede ou para um computador, sem desvios de atenção. A
entrevista foi conduzida inicialmente por um dos investigadores e as
questões após os testes foram respondidas oralmente de acordo com
a vontade dos entrevistados. Nos testes realizados no Porto foram utilizadas duas câmaras de vídeo, uma para observar a ação ao telemóvel e a outra a reação do indivíduo testado. Nos testes realizados em
Leiria foi usada uma câmara para filmar a ação ao telemóvel e o próprio telemóvel para filmar as ações no ecrã. As respostas às questões
após o teste foram gravadas apenas em áudio. Verificamos que apesar
dos testes terem sido realizados em locais diferentes, não houve diferenças significativas para o estudo da aplicação. Os ambientes utilizaram os mesmos dispositivos e possuíam condições atmosféricas
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semelhantes. Os participantes utilizaram um iPhone SE com a aplicação Invision instalada. As câmaras também captaram o áudio para a
gravação dos comentários e pensamentos em voz alta.

4. Resultados e discussão
Para chegar ao objetivo final durante o teste para o uso da aplicação, o
utilizador tinha as seguintes tarefas a cumprir: preencher através do
slider circular os quilogramas que achava que tinha a mais ou a menos; preencher os dados pessoais para calcular o seu IMC; registar-se
na aplicação (caso desejasse) e chegar até ao gráfico final.
Após os testes realizados, chegamos aos seguintes dados sobre
usabilidade (tabela 2): quantidade de cliques nos botões + e - do slider circular; quantidade de cliques no slider circular; quantidade de
cliques nas setas do swipe horizontal; quantidade de cliques no swipe
horizontal.
Tabela 2 Resultados
do estudo de usabilidade.

Utilizador

Estudo de usabilidade
Slider circular
Cliques botões
(+ ou -)

Preencher dados pessoais
Cliques slider
circular

Cliques
(nas setas)

Cliques swipe
horizontal

Utilizador 1

3

1

3

1

Utilizador 2

7

2

5

0

Utilizador 3

6

3

10

0

Utilizador 4

1

5

8

1

Utilizador 5

2

4

6

0

Total

19

15

32

2

Através desta tabela conseguimos interpretar os seguintes resultados: no ecrã da funcionalidade do slider circular tanto os botões + e como o slider circular poderiam ser viáveis na interação da aplicação;
para o registo dos dados pessoais houve dificuldades na ação desta
funcionalidade, mostrando que a melhor solução de interação era o
clique nas setas; em relação a definição entre o uso do swipe ou setas,
para a inclusão do peso, idade e altura, percebemos que a maioria das
mulheres tocaram as setas para inserir seus dados; quanto ao botão
de slider circular para inserir o peso percebido, todas as mulheres testadas compreenderam a sua função.
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4.1. Perceção sobre si e sobre a aplicação
Ao analisarmos se a aplicação foi útil para os utilizadores, chegamos
aos seguintes dados da tabela 3:
A informação foi útil

Utilizadores

Saber se está bem com o corpo

Perceber o que é o IMC

Sim

Não

Talvez

Sim

Não

Talvez

Sim

Não

Talvez

5

0

0

3

1

1

4

1

0

O ecrã dos dados pessoais foi pré-programado com os valores de
idade, peso e altura de cada utilizador, para criar um ambiente mais
realista, aproximando o participante ao seu valor correto de IMC.

5. Conclusão
Observamos que todos os participantes pediram ajuda, mas conseguiram chegar ao final de cada tarefa sem desviar dos seus objetivos. No
ecrã do slider circular, percebemos que tanto o clique no botão + como
no slider circular, poderiam ser viáveis na interação da aplicação. Já
para o registo dos dados houve dificuldades na ação desta funcionalidade, mostrando que a melhor solução de interação era o clique nas setas.
Quanto ao botão de slider circular para inserir o peso percebido,
todos os participantes testados compreenderam a sua função. No caso
da aplicação em estudo, mesmo não obtendo uma interação mais pormenorizada nas funcionalidades (devido às limitações na ferramenta
Invision) para os testes, não comprometeu o entendimento do processo, e todos os participantes conseguiram executar a tarefa. No final
dos testes, 3 dos 5 utilizadores que estavam dentro da faixa de peso
normal para o seu corpo, idade e altura, e que consideravam o peso
percebido acima do real, sentiram-se bem após usar a aplicação, pois
compreenderam que estavam dentro do padrão normal de saúde.
Este comportamento indica uma tomada de consciência dos utilizadores em relação a sua imagem corporal. Futuros estudos podem
comprovar essa premissa.
Este projeto é embrionário, e como tal para se destacar dos concorrentes ousou inovar pelo o design utilizando uma solução personalizada em vez de uma biblioteca familiar ao utilizador. O estudo
constata que há espaço para uma nova fase de desenvolvimento de
um protótipo plenamente funcional na qual uma biblioteca mais conhecida pode ser aplicada.

Tabela 3 Estudo da
satisfação do utilizador
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O trabalho servirá como base para futuros estudos em aplicações
que envolvam a saúde e o bem-estar relacionados a autoimagem.
Verificamos que a aceitação e facilidade no uso e compreensão desta
interface podem ser um auxílio individual e social.
A aplicação SelfS2 demonstra a visualização simples e direta dos
dados pessoais, esta estratégia de visualização pode ser aplicada em
outras áreas, como a monitorização da alimentação, a prática de
exercício ou fisioterapia, entre outras possíveis áreas onde a automonitorização auxilie e motive o utilizador a fazer progressos de forma
positiva em sociedade.
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This paper focuses on the first research stage of the SPOT Toyota project. This project, developed in partnership with the advertising agency CAETSU, consists of the design and development of a mobile application (app), to promote the Toyota brand to the younger audience.
Through an approach based on models of loyalty programs, the research relies on guidelines that, using the app, enhance the loyalty of
the Toyota public target.
The SPOT Toyota was created before this app development project.
Despite that, it only existed in a web browser version and was used essentially to get contacts through the brand actions in the summer festivals. It was a content-free solution without a series of essential features
to its market objectives to improve the loyalty of the younger audience.
The first phase of research consists of the analysis and evaluation of the kind applications as the SPOT Toyota. Due to the lack of a
significant offer of loyalty applications in the automotive sector, the
research was extended to platforms of other types of products, such as
Continent Card, MB Way, McDonalds and Galp EvoDrive.
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O presente artigo centra-se na primeira fase de investigação do projeto SPOT Toyota. Este projeto, desenvolvido em parceria com a agência de publicidade CAETSU, consiste no desenho e desenvolvimento de
uma aplicação móvel (app), de promoção da marca Toyota junto do
público jovem. Através de uma abordagem baseada nos modelos de
programas de fidelidade, a pesquisa focou-se em diretrizes que, através da app, potenciassem a fidelização do público alvo da Toyota.
A SPOT Toyota foi criada antes deste projeto de criação da app. No
entanto, existia apenas em versão browser e era usada essencialmente para captar contactos nas ações da marca durante os festivais de
música. A solução existente era bastante desprovida de conteúdo e de
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uma série de funcionalidades importantes para os seus objetivos de
mercado de fidelização do público jovem.
A primeira fase de investigação consistiu na análise e avaliação
de aplicações do género da SPOT Toyota. Pela razão de não existir uma
oferta considerável de aplicações de fidelização no sector automóvel, a
pesquisa foi alargada a plataformas de outro tipo de produtos, nomeadamente: o Cartão Continente, MB Way, McDonalds e Galp EvoDrive.

1. SPOT Toyota
Este projeto surgiu de uma proposta da agência de publicidade CAETSU1
para desenvolver a aplicação digital da SPOT Toyota.
A SPOT Toyota foi criada em julho de 2018, pelo departamento interno da Toyota Portugal, com o objetivo de construir ligações de proximidade e de empatia entre o público mais jovem e a marca. Esta solução pretende servir como um produto de fidelização e não ser uma
via direta de promoção ou venda de automóveis.
A Toyota, presente, há mais de 17 anos, com diversas ações, em vários festivais de música, identifica assim um público específico, decidindo direcionar este projeto, numa fase inicial, para os festivaleiros,
com idades compreendidas entre os 17-18 e os 30-35 anos. No entanto,
esta aplicação pretende ser gradualmente alargada a um público mais
abrangente, mas sem sair do seu principal foco, o de espírito jovem.
Com esta segmentação, a SPOT Toyota direciona-se para uma nova
geração de consumidores, que procuram o carro apenas como um
meio utilitário de transporte, e não como um bem de primeira necessidade ou um símbolo de estatuto social. Como tal, a marca foca-se
em dois modelos específicos da sua frota automóvel, sendo o principal
o Toyota Aygo (modelo mais acessível de entrada de gama) e, em segundo plano, o Toyota C-HR (modelo híbrido de média gama).
Com um público definido e o produto identificado, a Toyota pretende fomentar a experimentação. Seja através de test drives ou do contacto com os veículos presentes nas suas ações, a essência do projeto está
na criação de condições para o contacto entre o público e o produto.

1 A CAETSU, fundada em 1999, é atualmente uma das maiores agências de publicidade
portuguesas, com escritórios no Porto, Lisboa, Maputo e Luanda, e com mais de 60
colaboradores.
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A aplicação móvel está alinhada com a estratégia da marca: de reconquistar contactos perdidos pela entrada em vigor do Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD); de aumentar com novos contactos; e de estabelecer relações fortes, continuadas e duradouras com
o seu público.
Em suma, foi definido como um dos principais objetivos deste projeto, a captação de leads (a denominação utilizada em marketing digital
para os potenciais consumidores de uma marca que demonstraram interesse em consumir o seu produto ou serviço). Como podemos analisar
no Gráfico 1, a Toyota tem conseguido um elevado número de interações durante as suas ações nos festivais de verão, o que se traduz numa
lista de contactos de elevado potencial para efetuar ações publicitárias.
Gráfico 18 Interações Toyota
nos Festivais de Verão.
Fonte: CAETSU, 2019.

No momento de idealização deste projeto, começámos por avaliar a
plataforma existente: o conteúdo era pobre; oferecia pouca interação;
revelava falta de cuidado na hierarquização da informação; e estava
desprovida de ferramentas que incentivassem o utilizador a usá-la.
A aplicação encontrava-se disponível unicamente em versão browser, não potenciando todas as vantagens de uma aplicação nativa.
Considerou-se assim fundamental, para a tipologia de plataforma
pretendida, tirar partido da aplicação instalada no dispositivo móvel.
Esta opção possibilita recorrer aos serviços de localização, envio de
notificações, acesso offline, entre outras funcionalidades.
Por todos os motivos referidos, a investigação incidiu sobre aplicações para dispositivos móveis que contemplassem ferramentas ou
funcionalidades diretamente ligadas a uma abordagem de fidelização de clientes. Assim, foi tida como referência a aplicação “Cartão
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Continente”, um dos casos de sucesso nacional no desenvolvimento de
programas de fidelidade. Consideraram-se ainda em análise as apps
McDonalds, Galp Evodrive, MB Way, entre outras que serão explanadas
com detalhe no seguinte capítulo do estado da arte.

2. Estado da Arte
2.1. Programas de fidelidade
Os programas de fidelidade, de um modo geral, são técnicas de venda
que garantem aos consumidores benefícios pelo seu comportamento de compra, ao mesmo tempo que permitem que os vendedores e
prestadores de serviços construam um relacionamento de longo prazo com o cliente (Erbschloe, 2018). Estes benefícios ao consumidor, podem assumir a forma de desconto, dinheiro, bonificações ou até acesso a serviços especiais (exemplo das revistas e jornais com conteúdos
exclusivos para leitores fidelizados).
Apesar de este conceito ter emergido nos inícios de 1900, a forma
mais atual de programas de fidelização de clientes remonta aos anos
80, pela introdução de programas de passageiros frequentes pelas
companhias aéreas. Em 1981, a American Airlines introduz o seu primeiro programa, “AAdvantage”, que recompensa os seus clientes mais
fiéis com a atribuição de pontos, correspondentes à quantidade de milhas voadas. Os pontos podiam depois ser convertidos em descontos
ou viagens gratuitas (Berman, 2010, p. 123).
A componente tecnológica tornou-se fundamental para o sucesso
destes programas. Ferramentas como bases de dados de clientes, com
histórico de compras e informações de contactos facilmente consultáveis, são recursos fulcrais para o desenvolvimento e manutenção de
programas de fidelidade. O acesso a esta informação permite ainda às
empresas desenvolverem ofertas personalizadas para atrair o cliente
de acordo com os seus padrões e hábitos de compra (Erbschloe, 2018).
Com o desenvolvimento e a aposta da indústria tecnológica no
mercado dos smartphones e das aplicações móveis, cria-se um ambiente propício para crescimento e evolução dos programas de fidelidade. As aplicações móveis proporcionam um canal altamente segmentado para a comunicação bidirecional, tornando-se poderosas
impulsionadoras da lealdade do cliente (Oliver, 2018).
A SPOT Toyota, apesar de não se apresentar como um serviço direcionado para a conversão de vendas ou ser um programa exclusivo de
fidelidade, procurou, através destas técnicas de marketing, diretrizes e
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ferramentas importantes para a criação da empatia com os seus utilizadores. Foi neste contexto que se tornou fundamental potenciar todas as
vantagens de uma aplicação móvel para impulsionar e desenvolver canais de comunicação diretos com o público alvo. Por exemplo, com uma
aplicação móvel torna-se simples o processo de envio de mensagens individuais e segmentadas, conhecidas como push notifications. Havendo
uma grande distância entre a empresa e o utilizador, este modo de conversação pode fazer toda a diferença em termos de lealdade.
Com as pessoas a passarem grande parte do tempo nos smartphones e nas aplicações, as empresas têm assim oportunidade de
aumentar a fidelidade do seu cliente, oferecendo uma experiência de
aplicativo personalizada fazendo com que o cliente se sinta valorizado
(Oliver, 2018).

2.2. As apps no setor automóvel
Após uma análise focada na oferta de aplicações móveis no ramo
automóvel, sobretudo no mercado português e nas lojas Google Play
(Android) e App Store (iOS), entendeu-se que as aplicações móveis podem ser divididas em três tipologias, a saber: Lyfestyle; Controlo remoto; e Utilitários.
Algumas marcas de um segmento considerado premium, como
a Volvo, a BMW e a Mercedes, disponibilizam aos seus clientes uma
revista digital em formato de aplicação móvel. Com uma apresentação gráfica requintada e luxuosa, aproximam-se de um público-alvo
bem definido, dando acesso a: notícias exclusivas sobre a marca; a
um vasto leque de informação sobre serviços e acessórios; a artigos
de inspiração; filmes; fotografias; e links para explorar o universo das
viaturas. Tal é a preocupação no desenho destas aplicações que a BMW
Magazine chegou mesmo a ser premiada na categoria de lifestyle app,
do Red Dot Award 2017.
Numa segunda tipologia, pode-se inserir todo o universo de aplicações destinadas ao controlo do sistema digital do próprio automóvel.
Nestes casos, após emparelhamento do smartphone com o veículo, é
dado o acesso ao controlo a todo o sistema: é possível, entre algumas
funcionalidades, aceder e monitorizar o GPS e fazer opções no leitor
de música. Temos como exemplo a app “Volkswagen Media Control”.
Numa última vertente, enquadram-se as aplicações da indústria
automóvel com maior presença nas lojas, distribuídas por países
ou mercados. Trata-se da classe de aplicações destinadas ao controlo diário do automóvel, nas quais é possível fazer toda a monitorização do próprio veículo, gerir duração, distância e consumos
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Fig.1 Aplicação My Volvo
Magazine e Volkswagen
Media Control.

das viagens, registar todo o plano de manutenções, quilómetros e
garantias. Como exemplo deste tipo de aplicações são: a My Citroën,
Volkswagen Connect, Nissan Connect e a My Fiat. Estas marcas, com
estas soluções digitais, reduzem significativamente a necessidade
de recurso a documentos impressos, por parte dos seus clientes.
Neste setor automóvel, durante o período em que efetuamos a
pesquisa, não foi encontrado qualquer exemplo de aplicativo com os
mesmos pressupostos do da SPOT Toyota. Apesar de a existência de
aplicações com vertentes de fidelização e ofertas de valor para captar clientes ser algo recorrente no atual mercado digital, entende-se
que o setor automóvel ainda tem apostado muito pouco neste tipo
de estratégias. No entanto, chegando a outros mercados geográficos,
como o Médio Oriente, temos o exemplo da “My Renault Middle East”
que recorre a técnicas publicitárias com maior interação e dinâmicas
de jogo: a campanha “Shake & Win” tem expressamente a intenção
de incentivar utilizadores a participarem no passatempo através do
gesto de abanar do smartphone. No entanto, considera-se uma oferta
muito incipiente dadas as potencialidades da tecnologia existente.

Fig.2 Aplicação
Volkswagen Connect,
My Fiat e My Citroën.
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Fig.3 Aplicação
McDonalds, Galp EvoDrive,
Cartão Continente, MB
Way e Via Verde.
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2.3. Aplicações móveis de referência
No universo das aplicações móveis, existe um vasto leque de exemplos
a observar. No entanto, esta parte da investigação não se focou no setor automóvel, porque, como vimos anteriormente, não se encontrou,
até ao momento, grande oferta nesta área. Assim, a abordagem concentrou-se no mercado português e em outros setores de negócio, com
modelos que serviram de exemplo para a SPOT Toyota.
A aplicação Cartão Continente, com mais de 500 mil instalações
só através da Google Play (Loja de aplicações da Google), é uma app de
referência na fidelização dos consumidores. Numa abordagem gráfica
clara, espelhando adequadamente a identidade da marca, oferece um
conjunto de ferramentas que capta o interesse do utilizador e promove o seu uso. Destaca-se a atribuição de inúmeros cupões de desconto
e ofertas na compra de produtos e serviços. Com os mesmos pressupostos, identifica-se a aplicação Galp EvoDrive, pelo constante envio
de cupões de desconto aos utilizadores com o intuito de os atrair até
às lojas. Salienta-se neste aplicativo uma funcionalidade relevante, de
partilha de códigos de desconto entre utilizadores. Desta forma, a marca beneficia os clientes pela divulgação e convite ao uso da aplicação.
Com uma interface gráfica assente numa palete cromática bastante colorida, que se pode presumir dedicada ao público jovem, destaca-se a aplicação do McDonalds. Esta app recorre assumidamente a
ferramentas de fidelização, como cupões de desconto em determinados produtos e acumulação de pontos pelas compras efetuadas.
No contexto de serviços, a Via Verde apresenta uma outra tipologia
de atribuição de benefício aos consumidores. Neste caso, a atribuição
de pontos e descontos não é feita no que a marca comercializa, mas
sim em vantagens em toda a rede de parceiros de viagens e hotelaria.
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Outro exemplo, e dentro desta restrita seleção de aplicações móveis
de referência, é a MB Way, que oferece um produto com ferramentas
interessantes para a captação de utilizadores. Recorre a interfaces lúdicas (gamification), criando ambiente para a exposição do utilizador
a momentos recreativos e a dinâmicas de jogo, tanto individual, como
entre utilizadores. Segundo Whitney Cook, quando os clientes são conduzidos a participar, ou a agir de alguma forma, estão mais propensos
a sentir que serão retribuídos pela ação, reforçando a sua interação
(Cook, 2013, pp. 4–5). A MB Way é uma aplicação muito completa no
que concerne a técnicas de fidelização. No entanto, constataram-se
alguns problemas de usabilidade nesta app, no que respeita à clareza
da perceção de todas as suas possíveis interações.
Relativamente às interfaces, de grande parte das aplicações apresentadas, denota-se um uso cuidado e contido dos elementos gráficos
mais expressivos e complexos, criando uma linguagem simplificada e intuitiva. Maioritariamente desenhadas sobre fundos claros, as
interfaces espelham a preocupação na clareza da leitura de todas as
funcionalidades e interações. Devido ao grande volume de informação e ao facto de o sucesso destas aplicações passar por garantir uma
boa experiência de utilização, pode-se considerar que todas estas plataformas estão desenhadas com incidência especial em questões de
usabilidade e acessibilidade. Tal como refere Norman: “Good design
requires good communication, especially from machine to person, indicating what actions are possible, what is happening, and what is
about to happen.” (Norman, 2013, p. 8).
Com estes exemplos, percebemos como como são postas em prática
muitas das estratégias e funcionalidades a que estas aplicações recorrem
para potenciar a fidelização dos seus utilizadores. Podemos considerar
que a componente de atribuição de cupões de desconto e acumulação de
pontos torna-se uma prática comum e transversal em quase todas as
aplicações analisadas, destacando assim a importância da recompensa
do utilizador pelo uso da aplicação. Por todas as razões, a SPOT Toyota
recorre a estes modelos com provas dadas no mercado para o desenho
das suas funcionalidades com caráter de fidelização de utilizadores.
Tabela 1 Funcionalidades
distribuídas por aplicação.
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3. Conclusão da 1.ª fase do projeto
O presente artigo focou-se na primeira fase de projeto de investigação
SPOT Toyota. Nesta fase foi fundamental perceber o que são programas
de fidelidade, como se desenvolvem, quais as suas potencialidades, e
de que forma podiam ser explorados como estratégia para este projeto.
Foi também observada a oferta de aplicações mobile dentro do setor automóvel, com especial enfoque naquelas que poderiam servir
de referência para a SPOT Toyota. Apesar de se tratar de um mercado
digital vasto, esta oferta mostrou-se algo incipiente, sem exemplos
relevantes para a investigação.
Como consequência, considerando os pressupostos definidos para
este projeto, a incidência da pesquisa alargou-se a outros mercados.
Foram assim analisadas aplicações mais próximas do ambiente e das
dinâmicas pretendidas para a SPOT Toyota. Com uma abordagem mais
focada na fidelização dos seus utilizadores, foram tidos em conta exemplos como o Cartão Continente, MB Way, McDonalds e Galp EvoDrive.
Esta tornou-se uma fase crucial da investigação, no sentido em
que foi compreendido o panorama geral do estado da arte e os objetivos a que SPOT Toyota se propunha. Só após todo este conhecimento
amplo se tornou possível a transição para a segunda fase do trabalho,
referente ao desenvolvimento prático do projeto.

3.1. O desenvolvimento da app SPOT Toyota
Após a primeira fase de estudo, e tendo sido analisados outros conceitos mais teóricos como Usabilidade, UX Design e UI Design, o projeto
avançou para a fase de organização destas ideias no suporte prático.
Deu-se início ao estudo das personas, para se poder entender o
perfil dos utilizadores, as suas necessidades, experiências, comportamentos e expectativas em relação à aplicação.
Após este processo, avançou-se para a fase da arquitetura da informação, que se revelaria fundamental para a criação dos wireframes e
workflows da app. Neste passo, foram concebidos os esboços dos ecrãs,
distribuindo os elementos gráficos conforme a importância e hierarquia da informação selecionada. Para este desenho, foram também observadas as ações dos utilizadores na realização das tarefas pretendidas.
Em seguida, o projeto avançou para a fase do desenho da interface. Seguindo as diretrizes da marca, iniciou-se o desenho dos ecrãs
com uma incidência mais ponderada e rigorosa nas questões visuais,
na distribuição dos elementos gráficos, na comunicação da interface,
no pensamento da cor, da forma e da informação. Este processo teve
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como o objetivo criar um produto credível e oferecer a melhor experiência de utilização possível.
No presente, este projeto da SPOT Toyota encontra-se na fase de
testes de usabilidade, que têm como principal finalidade detetar problemas na interface e desenvolver alternativas para a melhoria do seu
desempenho.
No que diz respeito ao lançamento da nova versão da aplicação,
em desenvolvimento neste estudo, prevê-se que aconteça no final do
ano de 2019.

Fig.4 Vários ecrãs
da aplicação.
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The current research on m-health shows a poor quality of sleep in
Portugal. This paper presents the development of a high-fidelity visual
prototype of a mobile application — Moon App — that aims to improve the user’s sleep through self-assessment. Developing it was the
result of our concern surrounding the lack of sleep being experienced
in today’s society. The app intends to offer both informative and practical content, and also to promote a self-analysis of the user sleep
performance. By establishing a connection between the users’ dreams
or nightmares, and the overall quality of the sleep. Considering these
goals, the features were defined with the objective of giving the user
a distinct experience in the fields already mentioned. The methodology adopted consisted mainly of an User-Centered Design approach to
software development and evaluation: an initial analysis of the state
of the art of other mobile applications within the sleep domain; ex-
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ploratory data-gathering interviews with end-users; the information
collected was used for the development of the features, based on a
persona and scenarios of use; and finally we’ve conducted usability
tests on the prototype, with a total of 10 participants in order to evaluate and understand the efficiency of the features and to evaluate
possible weaknesses. The feedback of the dream log and the calendar features implemented was positive. The majority of users would
use these features to register their dreams, share them with friends
and use the log to self-access their sleep quality history. The results
from the prototype evaluation point to the relevance of using a mobile
app for the self-analysis and personal improvement of each person’s
health, specifically through the promotion of better sleep.
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1. Introduction
1.1. m-Health
In the matter of M-Health, Prof. John Orzechowski, clinical assistant
professor at UIC, tells how “Mobile Health continues to reach heightened interest levels and activity across the globe”. He says that, “its solutions hold the promise to provide new, innovative care access and delivery models that produce better outcomes, and that M-Health is being
viewed increasingly by many as an important technology metaphor to
achieving a patient-centric paradigm change.” (Orzechowski, 2014)

1.2. Sleep/Sleeping habits today
A survey made by Deco Proteste (DECO, 2016) verified some concerning
numbers about the common sleeping habits of the Portuguese: twothirds responded that, on average, they didn’t have a good night of sleep.
These numbers have duplicated since the last survey made by the same
source back in 2004, which reveals a tendency of worst sleeping habits
by the Portuguese in 12 years. These habits seem to progressively affect
the daily life and routines since 4 in 10 answered that the lack of sleep
made them experience concerning somnolence that influenced their
productivity and increased risks of accidents (Garbarino, Guglielmi,
Sanna, Mancardi, & Magnavita, 2016). These tendencies, verified globally, need to be treated as a major global problem since the lack of sleep
is not only associated with short-term negative effects such as accidents and illnesses but is also associated with a decrease of the general
well-being.1 The quality of sleep and the nightmare frequency have a
direct relationship to well-being (Blagrove, Farmer, & Williams, 2004).
In 2019, a survey published by the Portuguese newspaper Público
revealed more recent statistics concerning these matters (Mendes,
2019). In this article, the pulmonologists Susana Sousa and Sílvia
Correia explain that even with the increasing awareness of the connection of bad sleeping habits with diseases, most people don’t attribute to healthy sleep the same importance as to healthy eating habits,
or regular exercise.
With the statistics already mentioned, it leaves no doubt that this
is an issue that needs to be tackled in the current young generations,
1 In 2003, professor and dream researcher Allan Hobson explain that even when
humans dream, the brain is active. Through experiments he defends that understanding
how we create dream´s narratives helps to understand the nature of consciousness and
that dreams offer insight into humans waking lives. His research focuses not only on
the dream’s story itself but also in correlation with dreamer´s daily life experience.
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as this problem will aggravate in the future. There is a necessity of
raising awareness for better sleeping habits and studies surrounding
the sleeping matter.

1.3. Moon: a concept application
The Moon application gives the user exercises and instructions for a
better sleep routine. It explores the possible connections between our
dreams and the quality of our sleep. The goal is to context the theme
throw an analysis in order to provide an insight able to contribute
to the development of the app and future advances. (Hobson, 2003).
Here, the developer team, being only specialized in Design, haven’t
searched for a scientific approach, but have given priority to designing
the user experience in the development of a self-analysis tool for the
users’ sleeping health. The app presents three main features: a) the
first presents exercises and instructional plans to the users, aiming to
promote better sleeping habits; b) the user is invited to record/track
his dreams in a dream log in order to promote a deeper insight on
his dreams; c) the final overall dream log activity can be viewed or
reviewed in a global calendar.
In a first approach to the theme, a search was conducted on the
Google Play Store, to understand what the market had to offer in the
M-Health/Sleeping area. After choosing three key applications2, the aim
was to study the features already accomplished by those apps and see
what it would offer to the user. A final app was chosen to serve as a
study case. Interviews with Shleep3 users were made to understand
what strengths and elements could be improved in a future app. This
also allowed for the development of the personas, scenarios and the
development of original features in a User-Centered Design approach
(Cooper, Reimann, Cronin, & Noessel, 2014). Then the steps to develop
Moon were presented through those interviews, which resulted in the
present prototype application. To evaluate the usability of the app, two
separated sessions with potential Moon users were developed. This was
essential to test these features and understand what the user needed.

2 The choice criteria of these key applications was based on the availability to test,
considering their potentiality in further analysis.
3

Mobile application. Available online on: http:// shleep. com/
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2. State of the art in sleep monitoring mobile
applications: an analysis of three study cases
In terms of the digital applications universe4, mostly directed to the
sleeping area, a considerable number of apps were found in which the
aim was to improve and control the user’s sleep. The three selected
apps present different characteristics and each one has qualities that
we considered in the conception of Moon. The cases or applications
referred are Pzizz, Sleep Town and Shleep. The following images (Figure
1) illustrate each one of them.

Fig.1 Pzizz5, Sleep Town6, and
Shleep applications main
screen (from left to right).
Fig.1 56

After initial analysis of the online information and initial testing
of the apps in the mobile environment, we’ve compiled a SWOT analysis (Table 1)
Pzizz

Sleep Town

Table 1 Features analyses
of the applications
studied (SWOT).

Shleep

Strengths

Main feature audio; No need
Helps to control the electronic
Audio as one of the features;
to have direct contact with the
device’s use during sleep hours;
Offers both practical and
device during the use of the app. Use of the app like a game (levels). informative content.

Weaknesses

Limited content; Doesn´t
offer informative content.

Doesn´t offer informative
content;

Doesn´t offer rewards for
completing the steps; Colors too
bright to use at night hours.

Opportunities

There is a demand for apps
that help the user to relax.

People use electronic
devices in their bedroom
and at night hours.

People suffer from irregular
sleep schedules.

Threats

Other relaxation practices
that do not require or avoid
the use of electronic devices.

Other applications that
offer a vaster content
(informative and practical).

The idea that electronic
devices are negative
influences on sleep habits.

4 We’ve searched Google Play using the keyword “sleep”. In the first 50 results, 24
applications used audio for sleep improvement. And with the search word “dream” in
a sample with the same amount of results, we identified 4 applications that have a
connection with sleep and 1 that presents a dream journal.
5

Available online at https://pzizz.com

6

Idem at https://sleeptown.seekrtech.com
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After the analysis and use of the three applications, Shleep was the
app chosen as a case of study. We’ve selected and conducted 13 interviews with users of this app. All the information collected until this
point was used to plan how Moon could answer the real user’s needs,
using the strengths of the applications studied and minimizing their
weaknesses. The first feature presented is the center of the app — the
sleeping plan. It consists of different plans of audio with informative
and practical content (each plan presents a different theme). To avoid
direct contact, distract, or excite the user in relaxation times, the device’s screen is turned off once the user starts to listen to the audio.
Every time the user finishes a plan he or she gets a badge. This gamification element presents a way to motivate and promote the constant
use of the app (Lister, West, Cannon, Sax, & Brodegard, 2014). The badges come in the form of characters with distinct personalities. Another
main feature is the dream log. Resembling a diary for dreams, users
can also share it with friends. This feature allows the user to classify
his dreams or nightmares. Then this information is presented in the
calendar which allows for the user to compare in a temporal scale the
periods in which more dreams or nightmares were registered.

3. Development & evaluation of Moon: a high
fidelity interactive prototype in Invision Studio
From the data gathered in the initial research and interviews, we
knew that the persona’s goals consist of sleeping better and at a regular schedule. The persona also aims to feel more energetic to complete
the tasks that are asked of him during the day. Having trouble to fall
asleep the persona feels that anxiety and stress may be influencing
negatively his sleeping hours. The main occasion for the persona to
use the app it’s at the end of the day, specifically before turning in to
bed. Another possible use case scenario is in the morning, after waking
up, this way the persona can register the dream(s). Having this persona’s desires, needs and behaviors as a primary target user in mind, the
app’s system architecture and visual design were developed (Figure 2).
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Fig.2 Application structure,
Moon sitemap.

3.1. Main Features & Prototype
From the state of the art review and through the studies made, the
main features of the app were implemented to then be tested with
users. One of these features, already presented, is the sleeping plan
that works along with the badges. Through the study of other applications, it was decided to encourage motivation and so the badges
represent distinct characters so that the user would want to collect a
specific one. The dream log is another important feature. It was developed to correlate the dreams and nightmares in a personal dreams’
archive. The calendar was thought of so that the users could perceive
visually their dreams/nightmares through different periods of their
life´s. These three features can be engaging to the user experience and
can also allow a self-evaluation. Keeping in mind the study cases, it’s
intended for Moon to be capable of providing informative content but
also entertainment to the user.

Fig.3 High fidelity visual
prototype of Moon.
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Fig.4 (top) High fidelity visual
prototype of Moon: Audio Task
Fig.5 (center) High fidelity visual
prototype of Moon: Dream Log
Fig.6 (bottom) High fidelity visual
prototype of Moon: Calendar
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3.2. Usability Evaluation
A primary analysis of the initial 13 interviews of the apps analyzed
revealed that most of the people who were interviewed had irregular
sleeping habits and the belief that if they could improve sleeping habits it would also improve their health.
Moon is a high-fidelity visual prototype designed and implemented
in Invision Studio. After a primary analysis of the mobile prototype app,
concerns were identified and required clarification during the usability
tests, such as the possibility to rearrange the visual sequence of the audio clips to provide easy flowing progress. It was necessary, as well, to
prove whether or not the user found interest in consulting the badges
from the feature dream log, and also if verifying, consulting and adding
dreams were eligible tasks through the dream log and the calendar.
The usability tests of the prototype Moon were conducted in two
sessions, each with five participants following the guidelines proposed
by Rubin & Chisnell (2008) in a classic “one on one” usability evaluation test session. The participants were students and student-workers,
with ages ranging 20 to 44 years old. The tests took place, in a controlled academic environment for all the participants.
The interviews were conducted using a structured script, designed
in advance. It started with a brief introduction to the subject matter,
in which every participant consented to be recorded and filmed for
the purposes explained.
Using the “thinking aloud” technique suggested by Rubin & Chisnell
the participants were invited to share their thoughts throughout the
usability tests in order to supply a further insight of the experience
and to correlate it with the observed behavior.
The usability tests were conducted upon three distinct scenarios,
each one corresponding to a specific group of tasks matching the features in analysis. The tasks goals and respective scenarios were described to the participants equally and beforehand. Each session was
held individually and lasted, approximately, fifteen minutes each,
followed by a debriefing session interview and SUS Questionnaire
(Brooke, 1996).
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4. Results & Discussion
The first batch of usability tests provided a significant upgrade to the
prototype. While allowing the developers to compare one session to
another, it became clear that not only were the improvements necessary, but they also allowed verifying that the concerns related to the
first session were suppressed.
Analyzing the data collected from the global usability tests it is
possible to confirm that the progress of the three features impacts the
way participants engaged with the app.
Through the badges, it was expected to encourage the participant’s
curiosity by describing badges or characters. The users were asked to
explore this feature and, at the first session, the average time spent
on this task was 1: 08 minutes while at the second session there was
an increased average time of 1: 40 minutes. This happened because
the guidance on the second session was null, this factor gave us a hint
about the accessibility of the badges collected, as Participant X hinted:
I really like the illustrations, I am going to explore everything

A further improvement would be a button who leads the user (after
finishing a plan) directly to the badges.
During the first test, the calendar presented constraints regarding
the navigation of one month to another with a swiping action as all of
the 5 participants referred. This interaction was changed to a simple
tap interaction and tested. In the second usability test, none of the
participants referred to this as an issue. The calendar proved to be a
way of self-evaluation of sleeping habits useful to provide data related
to the participant own life, as Participant Y mentioned out loud:
(...) to have a notion of how you are mentally and create a connection with other things in life.

So far, the results of the usability tests revealed that the prototype
is on the right path, aware that there is yet much work to do and feeling positive about directions for further development.
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5. Conclusion
The Moon app’s first steps were accomplished by the study cases of
apps highly presented on the market. Observing those features determined what would be best to implement on an app concerning sleeping habits, it was a goal to use the strengths of the apps studied and
minimizing their weaknesses.
Following those premises, we created Moon with its focus on improving the quality of sleep of the users and providing an opportunity
for the user to study the possible connections of their dreams and
sleeping habits.
The two sessions of usability evaluation were significant to evaluate the user overall experience and validate the relevance of the
features developed for the end-users. The feedback provided in the
usability sessions was positive on key features like the dream log
and calendar. Users have also shown curiosity and the motivation
to engage in a self-analysis of their own dreams while saving and
sharing them with close ones. The tests revealed some weaknesses on
the navigability of the app that soon was improved upon to favor the
overall users’ experience.
We believe that it will be necessary for future studies to establish a long-term positive effect on the continuous use of such an app.
Further usability tests will also be necessary since the short time provided wasn’t enough to shape a strong view of the features mentioned
above. And, if the concept proves valid and relevant in the present
national/local context, this mobile app should be developed as a fully
functional mobile application either in native code (such as Java or
Swift for Android or iOS) or in device-independent hybrid Web technologies (HTML, CSS & JavaScript packaged with development frameworks such as Cordova or PhoneGap).
Although this mobile application concept has been developed to
improve the users’ well-being through dream analysis, we believe that
this architecture of self-awareness through logs, insights through
calendar visualization, and motivation for the positive reinforcement
through gamification elements such as badges can be applied to other
areas such as learning or physical exercise. Nevertheless, the development of the Moon app aims to, in the future, work more profoundly
on the sleep-dream connection, to study a part so abstract of the human essence.
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Purpose: The purpose of this project is to explore how User Experience
(UX) and User Interface (UI) enhance a mobile design application.
Methodology: The guidelines considered in this project were the
Apple Human Interface Guidelines and the Material Design by Google.
The first step was to execute a benchmarking, identify references
throughout the moodboard process, build user personas, make user
stories, think of the information architecture, the development of
the sitemap structure to improve the user flows, as well as drawing
sketches and wireframes. Finally, we test possible flows through interaction prototypes, enhanced by visual design.
Results: Four apps were identified in the benchmarking process
and essential visual references are recognized by moodboard. Two
user personas were created. The following elements constitute our actual proposal for the sitemap. After login, the user finds the dashboard

1 Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, a8748@alunos.ipca.pt
2 Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, sdominique@ipca.pt

with the primary information about the student and can easily access
to other key features like the diary, with the chat that the parents
can start a conversation with the teacher, multiple notifications to
keep up with the pupil activity, and a specific profile containing information about the student. Feedback from both educators and parents
was positive and favourable, indicating that the information architecture initially developed was appropriated. In order to achieve the
final result, the rest of the methodological process was fulfilled until
arriving at user testing. The data collected lead us to note the majority
of tested scenarios offer a good user experience together with an excellent user interface.
Originality/value: This research intends to comprise a simultaneous mixed approach (design and marketing) in the development of a
mobile application.
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1. Introduction
In recent years, there has been a steady growth of smartphone users.
The market for mobile applications (apps) tends to continue to evolve
and assert itself more and more in the most varied formats and types,
which can be used in all areas of activity (Chaffey, 2018). Despite this
evolution in the field of communications technology, it is notable that
the highest development has occurred mainly in the area of mobile
devices. It is so, because according to market studies, specifically in the
year 2017, indicates that smartphones were the most popular devices in
Internet access, surpassing laptops, tablets and desktops. (Ofcom, 2017).
Graph 19 Personal use
of devices in 2017
Source: Ofcom research 2017

In the area of mobile applications, the designer plays a critical role,
and the primary objective of its work is to offer the user the best visual
interface, combined with user experience as harmonious as possible.
In this context, the present study aims to conduct a market study to
measure the reactions of the different targets of an application in the
education sector. Mobile applications are considered one of the fastest-growing segments of downloadable software applications in the
market (Gunwoong and T.S, 2014).
Education is a sector of enormous preponderance for any country,
and it is necessary to look for new methods of accompaniment for
this. It is essential to accompany and sustain a child’s growth through
recognition and reward as a way to boost their motivation. On the
contrary, it is also possible to have the perception that a child inserted
in an inferior social environment will be less able about his or her
skills, and therefore will necessarily have to have more external stimuli to increase his or her self-esteem.

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

161

2. Literature Review
2.1. Mobile Applications (Apps)
Over the past few years, it has been possible to see the exponential
growth of devices simultaneously with mobile applications. The popularity of mobile apps increased with the introduction of Apple’s iPhone
in 2007. Nowadays mobile apps are a standard and conventional software component of modern mobile devices. Mobile applications can
be developed in the form of a native app, a web app or a hybrid app.
The native or platform applications are built specifically for a mobile
operating system (OS). Google Android OS and Apple iOS are the two
most prominent. (Jabangwe, Edison, Duc, 2018). One of the significant
advantages is offering a great user experience using specific technologies and features of each device system. The major disadvantage is
that they are developed for one single OS system (Nielsen, 2016). The
alternatives are developing a mobile web app or a hybrid. Mobile web
apps ought to be instaled or compiled on the device system. They are
based on internet languages like HTML5, XHTML, CSS, and JavaScript
and can be accessed across multiple OS systems. However, the disadvantage is offering the same user experiences across the platforms
even though it does not always support native features (Fling, 2009).
The other option is to combine the advantages of web and native apps
and create a hybrid app (Xanthopoulos, Xinogalos, 2013). The table 1
will present the advantages and disadvantages of each one.

2.2. User Experience (UX)
The User Experience (UX) is an essential factor to have in consideration in the development of a mobile application. Consequently, business applications are expected to offer their users a good UX (Ohashi,
Katayama, Hasegawa, Kurihara, Yamamoto, Doerr, Magin, 2018).
According to Smashing Magazine (2010), UX is relatively new. The
term “User Experience” was coined by Donald Norman, a cognitive science researcher who was also the first to describe the importance of
user-centred design, the notion that design decisions should be based
on the needs and wants of users.
As stated in the ISO 9241 ― 210 definition of UX embraces all effects
that appear before, during, and after the use of a product, service or
system, refers ISO (2010). The Smashing Magazine (2010) refering to
the system in concern can be a website, software or some form of human-computer interaction generally denoting applications and other
computer programs in the modem context. UX includes all the “user’s
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emotions, beliefs, preferences, perceptions, physical and psychological
responses, behaviours, and accomplishments”, according to ISO (2010).
The field of study Human Computer Interaction (HCI) has as primary focus the understanding of the interaction between people and
devices in order to develop new products. To achieve this, HCI is notably attempting the understanding of the users while operating certain
specific products. In other words, it is used to exponentiate UX in order
to produce high-quality experiences for the user (Norman, 2018).
Since UX is a more knowledge concept in HCI field, an application
of the usability engineering is known to be part of the software life
cycle, connected to the design phase, in an area of investigation to enhance product design. However, this increase it is not only associated
to usability but could also be applied to the concept of UX, where these
two concepts are related (Alvaro, Lopez, Cabot, Marcos, Herraiz, 2018):
Usability, when interpreted from the perspective of the users’ personal
goals, can include the kind of perceptual and emotional aspects typically associated with user experience. Usability criteria can be used to
assess aspects of user experience (ISO, 2010).
Usability, a commonly understood concept by the “easy-of-use”
or “user-friendly”, is defined by ISO as “the extent to which a system,
product or service can be used by specified users to achieve specified
goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified
context of use” (2010). Even though different definitions of UX exist,
they share the same essence: Usability is a system, which can work
well when used to its full potential by its user, so all the capabilities
of the system could be beneficial to the maximum (Indriana, Adzani,
2017). Nielsen defines it as “a quality attribute that assesses how easy
user interfaces are to use. The word usability also refers to methods
for improving ease-of-use during the design process” (Nielsen, 2012).
Usability is acknowledged as a critical quality attribute for a successful software system (Winter, Wagner, Deissenboeck, 2007). So why is
usability so crucial to the development of software system? The answer is clear. If the users face any difficulty in navigation, the probability of leaving the software is higher. The main reason for that are
the competitive market and the whole range of alternatives (Alvaro,
Lopez, Cabot, Marcos, Herraiz, 2018). Poor usability has a significant
impact on the user’s navigation, evidencing a lack of effectiveness
and efficiency in the user’s decision tasks (Brauner, Valdez, Philipsen,
Ziefle, 2016). In order to follow these ideas, we can summarise that
users do not admit any more problems related to the lack of UX. To
minimize these problems, user-centred design (UCD) process, can
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help the development teams improve the usability of software and
increase the number of potential users, based on their needs and requirements (Vermeulen, Verwey, Hochstenbach, Weegen, Man, Wittel,
2014). Although, a system can be usable, it can yet offer a poor UX. High
usability does not offer, and it is not sufficient for the users to have
a positive experience (Kashfi, Nilsson, Feldt, 2017). This subject could
be challenging in the developing of a system because there are many
mobile apps that provide a pleasing UX without following the traditional usability concepts (Sauro, Zarolia, 2017).

2.3. User Interface (UI)
When the intent of the app is planned, it is necessary to make decisions
about how the functionality and appearance of the user interface (UI)
will be applied. It may be considered as crucial to understand a mobile
app because users mainly interact with interface. Therefore, UI is a key
point for users to experience the app, which could decide if the app is
successful or not (Nguyen, Vu, Pham, Nguyen, 2018). Similar to UX, the
UI may have different definitions, and they can share the same view.
We can define the UI to a meshing point where the user interacts with the app (Drew, 2013). The app should be visually competitive compared to the best apps available on the market. It is unquestionable that user experience and usability are critical, but interests
in aesthetics affect and its meaning should be similarly taken into
consideration. Aesthetics contributes to a critical role in HCI, with
a substantial impact on usability obstacles, which will have a notable influence on the user judgment about the quality of the app
(Bhandari, Neben, Chang, Chua, 2017). We can perceive aesthetics as
having many definitions because of its versatile nature, and some
researchers have different concepts. We can describe this dimension
of quality as “web appearance” (Kim, Stoel, 2004), “beauty” (Fernandes,
Dudek, Brown, 2006), “aesthetic experience” (Jennings, 2000) and “coherence, complexity, legibility and mystery” (Rosen, Purinton, 2004).
Therefore, aesthetics or visual design are represented with essential elements such as colours, shapes, font type, music or animation
(Cyr, Head, Ivanov, 2006), based on principles of harmony, contrast,
balance and proportion, creating a positive visual experience with
users. Additionally, aesthetics is closely aligned to capture user attention and understanding of an interface, with strong relevance to
their own emotions (Bhandari, Neben, Chang, Chua, 2017). With this
understanding, we can identify that the affordance of a user interface
can also be crucial for user decision-making. Affordance definition is
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related to the sensory properties that an object intuitively indicates its
functionality and use (Spiliotopoulos, Rigou, Sirmakessis, 2018). The
user interface plays a critical rule determining the level of enjoyment
experienced by users, as well as the perceived usefulness and ease of
use of a mobile service. It is also proved that the aesthetics of a mobile
interface can significantly influence the increase of user loyalty (Cyr,
Head, Ivanov, 2006).

3. Methodology
The methodology adopted in this project has as its base, case studies
of authors who have experience in the market job. Their experiences
are based on real projects, whereas they achieve objective results in
which users are the center of every decision about usability.
Wen (2018) focuses on issues that could use a new approach and
creates challenges around them. The intent is to develop a case study,
which can somehow help society. In this particular case, it consists on
creating a mobile application that aims to raise awareness among users about their food consumption, and the percentage of food they are
wasting daily. If more and more people become aware of their actions,
this mobile application may be of help on mitigating the problem.
We divide this methodology into five steps which include the identification of benchmarking, the definition of the problem, and the idealization of the project architecture followed by the prototyping, and
to finalize, the analysis phase of the product.

4. Results
It is essential to highlight the importance obtained from the study
through its final result, whose purpose was to find a set of visual
solutions, which as we can see, will prove the effectiveness of all the
points of the methodological process used.
This way, we present these results, regarding the three pages developed. Namely the student’s diary, calendar and the payments section, as can be seen in the following figures:
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Fig.1 Mock-ups related
to student diary
Source: Own elaboration

Fig.2 Mock-ups
related to Calendar
Source: Own elaboration
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Fig.3 Mock-ups related
to Payments Section
Source: Own elaboration

5. Conclusions
Mobile apps escalated on their popularity with the first generation of
the iPhone, in 2007. The number of apps still rises continuously every
day, due to the high demand for it by the users. Mobile applications
can be developed in the form of a native app, a web app or a hybrid
app. The native or platform apps are built specifically for a mobile OS.
Google Android OS and Apple iOS are the two most popular. For this
project, we followed the Apple Human Interface Guidelines.
The mobile app aims to be visually intuitive, coupled with a good
user experience. Information architecture was created based on a
study of mobile apps, which are part of the education area. It was possible to observe, with the feedback of this sample that the information architecture initially developed followed the expectations, having
been appointed quite positive points.
The feedback obtained was very positive, proving that both educators and parents were very receptive to a mobile application in the
area of school education. The mobile applications sector in the field
of education still has excellent potential growth, and it is possible to
offer functionalities that optimize school management, both in terms
of effectiveness and efficiency.
So as to achieve the final result, the entire methodological process
was fulfilled until arriving at high fidelity prototypes. They were developed, according to the literature review, adopting a visual layout
that is consistent and visually appealing, inserted in the education
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area. The experience of use has not been left out, opting to implement
a plain structure with visual components.
Henceforward, the objective will be to continue the development
of the mobile application, respecting the methodological process used,
to create results similar to those of this project. Another user-testing
phase should occur to test possible interactions and paths of the mobile application, but with all scenarios, thus reducing the possibility
of malfunction on using the app. A quantitative market study should
also be conducted to test and substantiate the entire project.
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IN THE EYES OF LI YANG’S BLIND
SHAFT, GAZING DISPOSABLE PEOPLE
OR DEPICTING BLURRED REALITY
Tomé Quadros1
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The economic reforms in China implemented in 1978 contributed and
grounded Chinese new visual culture and consequently contemporary
Chinese cinema, at the turn of twenty first century. The contemporary Chinese cinema meets the manipulation of the real and the reproduction of reality, since it depicts the social struggles imposed to
the country’s huge marginalized population or ‘weak groups’ (ruoshi
qunti). Li Yang’s Blind Shaft (2003) that is based on the novel entitled
Sacred Wood (Shenmu) by Lie Qingbang, centers essentially on social
and cultural development and transformation, blurring the boundaries between fiction and non-fiction. Li’s Blind Shaft recalls, in somehow, the film noir, and evokes the most ‘critical realism’. The narrative focuses mainly on two protagonists, itinerant mine workers,
tracing a storyline essentially made of ambiguity and uncertainty towards future. In this film, the gaze is, then, no longer innocently looking at reality. Stanley Cavell contends, “(...) film is a moving image of
skepticism.” (1979: 188) Li’s Blind Shaft perceives the ‘silent majority’
(chenmo de daduoshu) depicting the voided reality or the skeptic reality: the real of reality. In contemporary Chinese cinema, past refers
to tradition and present relates to the idea of modernity. Within this
context and based on a certain way of realistic aesthetic or ‘realism
of contingency’, Li’s Blind Shaft observes and reflects deeply the real
social collective dramatic shift in modern Chinese society and unfolds
its consequences today.

1. Li Yang’s Blind Shaft | introductory analysis
1 Esad-idea, Investigação
em Design e Arte,
tomequadros@esad.pt.

Within the scope of DIGICOM 2019 main core, namely the relation
between society and digital communication through cinema, the
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presented paper entitled – ‘In the eyes of Li Yang’s Blind Shaft, gazing disposable people or depicting blurred reality’, aims to analyse its
filmic discourse, in terms of an innovative narrative and visual aesthetic, gazing the dramatic shift of Post-Socialist Chinese society and
its unseen margins, at the turn of twenty-first century: “Blind Shaft
responds to a social problem that is easy for Chinese in affluent urban
centres to ignore.” (Ho, 2015: 64)
Meaning, to what extend society and digital communication today, a time that Image and Screen play a major role building society’s vision, and in particular the contemporary Chinese cinema in the
eyes of Li Yang’s Blind Shaft, in particular the subject itself and the
realm of characters and their surrounding realities. Therefore, real
and constructed reality dimensions that impacts Blind Shaft’s filmic
discourse, meets the manipulation of the real being the reproduction
of reality itself. Consequently, “realism” in Blind Shaft prevails, not
only in narrative terms, but also in visual and aesthetic dimensions.
Since it recalls and reflects the early 1990s Chinese contemporary cinema, namely a new series of aesthetic and ideological experiments
through realist representation, giving place to so-called critical realism and realistic aesthetic. In the context of Post-Socialist China society, more precisely at the turn of twenty-first century, Blind Shaft’s
filmic discourse emphasizes the subject being even more marginalized and oppressed with no future hope. This new mode of cinematic
representation, finds in the so-called “Sixth Generation”, the need to
depict peculiarities of contemporary Chinese aesthetic and ideological identity through filmic discourse. Li Yang’s Blind Shaft reflects,
then, the diverse “Sixth Generation” filmic discourse and visual narration, as well as a new cinematic aesthetics. Blind Shaft’s plot revolves
around the story of two villains Song Jinming and Tang Zhaoyang
who earn money through a scheme that involves killing co-workers at unregulated coalmines, and characterized by “(...) contemporary self-interested economic subjects who sacrifice the social family
(greater good) for the biological family (lesser good)”. (Ho, 2015: 50).
Li’s Blind Shaft is mainly concerned with mobility and the cultural
identity of the Chinese people in the remote areas, unfolded in three
major filmic narrative moments. As following:
1. The protagonists Song Jinming and Tang Zhaoyang, coal miner
co-workers, stage a mine accident underground to swindle compensation from the coal mine owner, killing their first victim who
pretended to be their relative to work at coal mine site. The coal
mine owner ends up signing an agreement with Song and Tang
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offering 30 000 RMB compensation for the loss of their “relative”,
and to avoid news of the fatal accident from reading the public or
the police.
2. After, Song and Tang sent money back home to their families, and
then they target their next victim in a town where migrant workers gather to await recruitment. Yuan Fengming is a sixteen-yearold teenager who had just quit the school to earn money to support his younger sister’s education. Initially Song hesitates to plot
against Yuan but soon they move forward to another remote coal
mining town. Song and Tang pretend to be Yuan’s uncle.
3. This moment represents the critical narrative turning point or a
twist, when Song is moved by Yuan’s kindness and naiveté and
Tang is desperate to make quick easy money again.
Song hesitates instead of carrying out what they had plotted, as
they start to attack each other, Yunan manages to escape and save
his own life. Song and Tang are buried in the shaft in a mine underground accident they have staged previously. Ironically, the roles are now reversed. Yuan is offered 30 000 RMB compensation by
his employer for the loss of his “uncles”.
Blind Shaft fixes, then, the narrative in three key elements — the
self, the family, and the community. The narrative points to the permeability of what divides fiction and non-fiction, story and storytelling, content and form, giving place to a metanarrative realism.
As follows:
Li (...) felt obliged to develop an engaging narrative in order to develop a broader base of interest, introducing an elaborate crime plot
with a Hitchcock-like twist at the end, via a pair of low-level guifters engaging with their bosses in the conception of the industry,
implying that a failure to mainstream high moral standards at the
top — above ground, in mining terms – has lowered the standards
at the bottom of the shaft. (Silbergeld, 2012: 411)

In Blind Shaft, “realism” prevails in visual terms through the close
relationship between camera and reality depicted through a constantly moving camera work, often in close-up range with a fast editing
rhythm. Li manipulates the cinematic time through the use of long
take and jump cuts, in which the diegetic world of the film turns to
be an extension of the speaking subjects “I”. In the margins of contemporary society, the subject itself in Blind Shaft plays the central
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theme in the filmic discourse, such as: ruthless; immoral and/or illegal profit-making schemes carried out by poverty-stricken characters; profit-making economic subjects related to lower social classes.
The tension in Li’s Blind Shaft narrative is shaped by confrontation
between popular and political culture, (where/ from what), a society
that allows its citizens to have flexibility and freedom to establish
their way of life and to use the public spheres according to their needs.

2. Li Yang’s Blind Shaft | (re)-framing social
narratives: truth or realism?
From Aristotle to Bazin, the concept of art as a mirror which reflects
reality, and the ontological level that establishes an existential relationship between cinema and reality respectively, depicting what is
real has been a major theoretical issue surrounding art, firstly image
and lately moving image. After a century of history, where cinema is
seen as an Art form — which depicts space, time and causality — is
still a subject that is constantly evolving.
Today, within the context of contemporary hybrid global cinema,
the Chinese contemporary cinema, which had found inspiration in
Post World War II cinema, namely the Italian and French neorealism’s cinemas and with special emphasis filmmakers like François
Truffaut, Jean-Luc Godard and Michelangelo Antonioni, made the
film the desired reality-effect: “Cinema must tell what is going on.
The camera is meant to look at what lies in front of it. […] The time
is ripe for throwing away scripts and following them with camera.”
(Zavattini, in Casetti, 1999: 26) The constraints faced by the Sixth
Generation filmmakers were conceptual, theoretical, social and political, as well as economic. These constraints largely contributed to foster innovative film narrative and, consequently, shaped global hybrid
cinema aesthetics. The new realist cinema through the lens of Sixth
Generation cinema, meets the manipulation of the real and the reproduction of reality, depicting the social struggles imposed to the country’s huge marginalized population or ‘weak groups’ (ruoshi qunti).
It is within this context that a new narrative paradigm emerges,
which assumes itself as a deliverer of truth, and film as a mirror of the
truth or the realm of the real, clearly reflected in Blind Shaft. This film
stands at a local and global level, depicting the immediacy of reality at
the turn of the twenty-first century, with social and political concerns,
engaging realistic aesthetics, pursuing the cinematic “truth” or the

Portugal 2019

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

173

essence of cinema, filming much of it 700 feet underground. In Blind
Shaft the use of new narrative structures are implemented in order to
enhance the gaze of reality, such as: real and fictional atmospheres;
elements and fictional realities (the relation between atmosphere and
where the action takes place); film spatiality and film observational
narrative; film narrative and the truth of human condition.
So, the realm of the real in Blind Shaft mirrors the surrounding
social reality or real socially constructed knowledge observation.
The narrative in Blind Shaft pursues the documentary method and
(re)-searches for reality, organizing time not according to dramatic purposes but rather in accordance with “life time”, in which the
camera creates the illusion of transparency as a catalyst to provoke
(re)-actions, conveying a sense of authenticity and looking for a visual
construction of the social through film. To film Blind Shaft Li has established the following principles:
(...) the shooting camera was always shoulder mounted so we
could shoot at eye level, which provides a very objective perspective. I had already determined this stylistic approach before we
even started shooting; it was to be (1) no long shots; (2) constantly
moving cameras; and (3) no shots higher than eye level ... By doing away with all high and low shots, I wanted to strip the film
down to the simplest possible cinematic language... I tried to carry
this same approach through with the color employed in the film.
I stayed with simple, pale colors in the coal mine areas whereas
in the city there are many colors, which seem to be in a disarray.
(Berry, 2005: 226, 228)

This film mirrors this contradictory feeling — the outside world
and the realm of the characters that are isolated from it and cannot
control their fate and future. The prosperity of some is the disgrace of
others. The rapid economic growth witnessed in China has leading to
profound transformations within the Chinese society, as one can expect when the most populated country in the world has been shifting
from a communist economic model to a capitalist system. The rationale behind this study relies, then, on three central concepts.
Firstly, Blind Shaft meets André Bazin’s “cinema of time”. Hence,
this film is, above all, about time accomplished by the filmic ellipses,
minimizing apparent cause-effect narrative and utilizing detached,
objective, non-judgmental narrative that depicts the flow of real life
events. In fact, the Sixth Generation of Chinese filmmakers cinema
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is fiction staging reality, binding together diegetic and non-diegetic
realities, wherein fiction plays with documentary effects and wherein
documentary places reality with fiction effects.
It means, through the manipulation of the real and the reproduction of the reality, Blind Shaft reframes the surface and the edge of
social realities being social filmic metanarratives, in which being human might be characterized as disposable and (re)-productive body as
a source of income or survival. As follows:
(...) the male body is a once-and-for all opportunity for making
profit, whereas the female body is relatively durable and productive in its possibility of multiple prostitutions and a stream of future income. (Ho, 2015: 71)

Secondly, Li’s Blind Shaft meets in the form of hope, the positive instance of the “challenging-forth” of being concept developed in Martin
Heidegger’s “Being and Time” (1962). Therefore, this paper grounds that
this film suggests Heideggerian in revealing our “being-toward-death”,
caring for the meaning of being human or the meaning of existence.
The particularity of being human resides precisely in the fact that we
are not indifferent or self-contained entities, but rather we are the
ones for whom the very question of what it means to be (human)
arises. Generally speaking, Heidegger’s “Being and Time” sheds light
on the distinction between authentic and inauthentic, in which “(...)
‘time’ refers ultimately to something more fundamental than time
as ordinarily conceived.” (Blattner, 2015: 311). Heidegger addresses,
then, the question of the meaning of Being introducing the notion of
there-being (Dasein), in which the distinctive mode of Being should be
realized by human beings. It means that, human beings alone who operate in their everyday activities with an understanding of Being, and
on the other hand who are able to reflect upon what it means to be.
Following the realist film theory the ‘modernization of cinematic
language’ in Blind Shaft establishes as a truly self-expression cinema.
It (re)-places and (re)-frames the fictional characters emphatically,
expressing a contradictory feeling towards the future. As the foundational import of “conscience” grounded in the very core of Chinese
sentimentalism through the use of documentary realism narrative
structure. The places and objects are imaged as ‘how they are’ in reality, and different layers of diegetic and non-diegetic realities are mediated by the corporality of subject “I”.
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3. Conclusion | the manipulation of real or the
representation of reality
Within the context of post-Socialist China, the Sixth Generation of
Chinese filmmakers, being themselves of the same generation as
the floating population and often named the “Urban Generation”,
emerged in the early 1990s as a reaction to the socialist realism cinema standing against the upheavals of Chinese history and the politics
of that time. Confrontation with the rise of a new market economy
and mass culture, which led to unprecedented social and cultural
changes in the Chinese society, contributed to the emergence of a
filmic narrative centred on a social rhetoric and innovative cinematic
style. Contemporary Chinese cinema gives local audiences the knowledge on how to freely interpret its own cinema – to some extent their
own identity basis or nationhood.
In contemporary Chinese cinema, authencity prevails over illusion
as a manner of speech. The rapid modernization and social dislocation are the central themes of Blind Shaft, tackling a wide spectrum
of social experiences and issues. As follows: migrant work; civic consciousness; public health issues awareness; corruption; and social
inequalities. Through a self-reflexive perspective of identity and modernity, leading into an impression of state of mind and manner of
speech, reality is shown as the disempowered self set in a shattered
locale and a disintegrated present that often displays an abstract or
symbolic quality. It means that, the realm of the real in Blind Shaft is
taking place in the present moment in the form of filmic narrative:
“(...) the transformation from a socialist subject to a capitalistic subject
seems to be detached from feelings. Blind Shaft (...) provides us with a
clearer picture of self, family, and community in post-socialist China.”
(Ho, 2015: 65, 66) It means that, the event exists in front of the camera
and after being recorded by the camera. The Chinese Sixth generation
cinema constitutes itself as the realm of surrounding reality or invisible narrative based on a type of truthful realism. In the context of the
Age of “disposable” people and in the margins of the contemporary
world, Li’s Blind Shift represents and portrays social and psychological issues related to the Chinese urbanscape dramatic shift today.
The present paper suggests that Li’s Blind Shaft encompasses the
following:
˅ The reuse of cinematic realism based on Chinese real life
experience;
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˅ The subject itself plays the central theme in the filmic discourse, being cinema as a form of self-expression;
˅ A self-reflexive, mise-en-abyme narrative construction process
marks the perspective delivered to the viewer.
In conclusion, Blind Shaft embeds an emotional thread, which to a
certain extent represent a national metaphor. Or simply, an allegory
of a society that is keen to believe something that is not real at all. In
other words, in the eyes of Blind Shaft the reality represented overlaps with the surrounding real based on an erased collective memory
depicting the faded promise of the Socialist broken dream in China.
Blind Shaft portrays, then, disorientation and dissolution of the national dream in the post-Mao era. The narrative tension opposing reality to truth becomes, then, thinner and the film content drives the
viewer’s attention and the reading of the narrative. The social context
framed throughout the narrative plot is crucial to achieve the essence
of the film, since it accounts for cultural citizenship with inherent
strong political statements within the emerging global cinema today.
At a time when the turn of the twenty-first century is witnessing moments of global dramatic historical change, this cinema experience a
time-depicting reality, as simple as a daily moment with all that this
implies. The truth in Blind Shaft exists through the cinematic metamorphosis of speaking subject “I” – from corporality of the broken
post-Socialist Chinese dream to reality. Blind Shaft should not only
be seen as destiny but as a message of hope; immigration and emigration — essential players in today’s global society; moral values;
tradition; and identity. Since the diegetic and non-diegetic realities in
Blind Shaft are united in the same filmic narrative territory, observing and depicting the dramatic shift of contemporary Chinese society
today, this film might be seen, then, as an observatory for today’s
social and psychological changes in Mainland China.
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The current article proposes a method to develop illustrations and animations for a historically accurate visual production. The object of study
proposed derives from the development of an audiovisual production,
projected with video mapping technique at Antigos Paços do Concelho,
on May 2019, titled “Viana do Castelo: Uma Viagem no Tempo”, showcasing the local history and cultural heritage of Viana do Castelo.
The most usual use of the video mapping technique is of visual effects,
dedicated to the special effects and visual appeal, without a communication intent of historical facts. Interested in the unexplored potential,
the present project innovates by developing an audiovisual production,
to be projected using the video mapping technique to achieve the main
goal of communicating and diffusing historical knowledge.
By gathering visual references from multiple historical eras and
analyzing them, by interpreting and enhancing the hosting building
three-dimensionality, by developing characters and scenario with
historical setting and purpose, and by conveying historical facts with
an intricate visual narrative, the reception, the interaction, and the
cultivation of the audience’s cultural awareness and knowledge is enriched and enhanced.
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1. Introduction
The current article proposes a method to develop illustrations for a
historically accurate visual production. The object of study proposed
derives from the development of an audiovisual production, projected
with video mapping technique at Antigos Paços do Concelho, on May
2019, titled “Viana do Castelo: Uma Viagem no Tempo”, showcasing the
local history and cultural heritage of Viana do Castelo.
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Inserted in the project Novos Media ao Serviço do Património
Cultural do Alto Minho (NMSPCAM), or Alto Minho Cultural Heritage
Supported by New Media, the goals of the production can be summarized to the following:
˅ Develop an audiovisual production teaching and educating the
history and cultural heritage of Viana do Castelo;
˅ Acquire a set of skills and knowledge related to audiovisual production and video mapping projection;
˅ Investigate the possibilities of video mapping technique in a
historical-based visual narrative.
The audiovisual production involved the project’s researchers, specialized in the areas of animation, illustration, multimedia editing
and computer graphics. The central narrative topics were designated
by teachers and students of education and tourism, analyzed and interpreted by the researchers into a visual-based narrative.
For the present article, the conceptual method and reasoning in
the development of the illustrations and concept art is uncovered, reflecting on how they were applied and adapted to the production and
the video mapping technique characteristics. From the multiple facts,
events, relevant personalities and patrimony featured in the audiovisual production, two of the five legends were selected as subject of
study. Other topics, equally relevant, are not included in the present
article, such as the technical adaptation of the illustrations to be animated or the application of visual effects to enhance the building’s
features and/or the projected content.

1.1. The Use of Video Mapping Projection
Video mapping is the technique used to project a video on a non-flat
surface, performing necessary adaptation to ensure the projection is
properly applied and not distorted. Is preferable to take advantage of
the presence of the building’s features, interacting with the projected material. The most common use of video mapping technique is
of visual special effects, where the projected video interacts with the
surface in optical transformations (Ekim, 2011).
However, the potential of video mapping technique could be further explored, since is not common the elaboration of such audiovisual productions directed to communicate actual historical facts.
Interested in the unexplored potential, the present project’s innovation resides in dedicating the development of the audiovisual production, to be projected using the video mapping technique, to the main
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Fig.1 (left) Projection
Terreiro do Paço — A nossa
praça, in Terreiro do Paço,
Lisbon, August 2013.
Fig.2 (right) Projection
Espetáculo de Video
Mapping, in Terreiro D. João
V, Mafra, September 2017.
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goal of communicating and diffusing historical knowledge and cultural heritage.
These conclusions derived after performing a set of case studies,
where the questions focused on the presence, frequency and accuracy
of historical facts. For example, emerging in Figure 1 and 2, the caravel is a reoccuring presence in video mapping projected productions
featuring historical events. Since was the prime vessel during the
Discoveries Age, it is a strong and easily recognizable element. While
the use of historically evotative elements are indespensable to convey
information visually, most often there is no attempt to teach new information. Later in the projection of Figure 1, the resulting narrative
states, in writing, that the explorer featured is Vasco da Gama, which
the audience can rationally conclude is refering to his discovery of the
naval path to India. However, if the audience was unaware of that historical fact, then most likely would not learn it in this occasion either,
leaving an unexplored rich and potential path.

1.2. Developing for a Historical Production
To develop for an audiovisual production featuring historical facts,
some compulsory preparation and consideration take place. The first is
to gather the facts to be featured, chosen by a team of specialists in the
areas of education and tourism. For the present production, the main
facts were five prominent and characteristic legends and tales of Viana
do Castelo, representative of five chosen historical era. As well, other
relevant personalities, historical events, and patrimony provided the
researchers with additional content, who adapted the material into a
narrative (Scott, 2003). The resulting script was later analyzed and approved by the specialist’s team for its historical accuracy and relevance.
The importante of character design is fundamental in a historical-based visual narrative. “Character is a function of storytelling,
and every element of characterization must work within a unified
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design that serves the story.” (Withrow, 2009). To guide the concept
art, a board of imagetic representations, here called reference board,
was gathered from different historical eras. This method allowed the
researchers to gather material and strengthen the historical rigor
(Wells, 2006). These complex nets of images and texts were used during production to guide the multiple stages, from the narrative to the
character and scenario development. By using references when exploring and experimenting, the researchers were able to retain historic truthfulness while unlocking a criative space devoted to conveying
complex information, as visually as possible (Tillman, 2019).

2. The Case of the Legend of Saint Bartholomew
The legend represents the miracle of Saint Bartholomew, the Bishop of
Braga who founded and lived at the Dominican Order in the Convent
of the Saint Cross in Viana do Castelo. When asked for help by the population in despair upon a ragging storm, to save a group of fishermen
lost at sea, saint Bartholomew assured they would return to safety by
the sound of the five strikes of the church bells. The legend states that
by each strike, the sky cleared, and the storm calmed, allowing the
fisherman to return to safety.

2.1. Using References for Character Development
The story to be represented is comprised of four types of characters:
Saint Bartholomew, the monks of the convent, the desperate women
and the aimless fisherman at the sea.
Fig.3 (left) El Greco. Saint
Dominic in Prayer (1600).
Fig.4 (center) António
André. Saint Bartholomew
of the Martyr, Bishop
of Braga (1618-25).
Fig.5 (right) Giuseppe
Antonio Lomuscio. Ritratto
di Beato Bartolomeu
dei Martiri (2001).

To develop the elements for the legend of Saint Bartholomew, was
applyed the system of visual references. To guide the concept art, a
reference board was collected from diverse historical eras, as in Figure
3, 4 and 5. For example, to design Saint Bartholomew and the monks,
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the reference board assembles a group of imagetic representations
of Saint Bartholomew, of Saint Dominic who’s order he founded and
belonged to, as well as other religious representations in the city of
Viana do Castelo.

Fig.6 (left) Policarpo de
Oliveira Bernardes. Azulejo
panels in the interior of
Igreja da Misericórdia (1721).
Fig.7 (right) Panel of
azulejo in Igreja de
S. Bento (séc.XVI).

The style of the legend was also chosen from the reference board,
opting to depict the elements to mimic azulejo. The reasons behind
the choice were:
˅ Popular decorative tile in monochromatic blue, commonly
used to ornament and protect the surface of wall, indicated by
the specialists as relevant of the time;
˅ Commonly used to decorate church walls, where this legend
is based;
˅ Frequently features religious events, which is the legend’s
subject;
˅ Is the central element of the interior of Igreja da Misericórdia,
registered by the specialists as representative patrimony of the
historical era (Almeida, 2009).

2.2. Adapting for Video Mapping Projection
Taking opportunity from the possibilities of video mapping technique,
the projected building would also be transformed to fit the style.
Constructing a scenario similar to the one where the tale occurred,
the building surface was simulated to appear covered in azulejo.
Therefore, the entire scene was tiled in azulejo, appearing as if the elements in the panels were brought to life: the scenario, the simulated
building, the characters, the landscape and the assets.
The main events of the narrative were set on the flattest areas
of the building to avoid distortion, since they would contain detailed
characters. For instance, the sea landscape, with the distressed fishermen in a thunderstorm, was placed in the top portion, as the center
panel of azulejo.
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Fig.8 The Legend of Saint
Bartholomew and the
Five Bell Strikes. Still from
Viana do Castelo – Uma
Viagem no Tempo (2019).

Further interpreting the building’s features, the interior area of the
arches was transformed into the interior of a church, where the main
event would occur. As seen in Figure 8, the groups of characters gathered in separate arches: the calm and introspective monks in prayer on
the left, and the worried group of women in plea on the right. This separation further enhances each group’s characteristics and emotions. The
center arch features a single cross, left unoccupied, until the moment
of appearance of Saint Bartholomew and enactment of the miracle.

2.3. Guiding the Audience Point of Focus
Considering the size of the building, and the time it physically takes to
change the point of focus, the audience’s point of focus must be guided. Each group enters the scene at turn. First the monks, situating the
scene inside a church or monastery, and afterwards enter the women
in grief. By taking turns, it allows the audience time to look and comprehend what they see. Since the audience must physically turn their
gaze to the object presented, if all would join at once, the audience
may only notice one of the groups, or not recognize its purpose.
Once all the scene is set, the actual main character join. The audience’s point of focus is guided to notice and follow the character,
who is older and is at the center of action, therefore perceived as the
referred saint. He lifts his hand, which prompts the side windows to
open, revealing church bells, ringing for five turns. Now with their
concentration at the top of the building, the audience will be aware
of the changes in the landscape at the sea, set right between the two
bells. The furious sea quietens and the sky clears, allowing the fishermen to row to land in safety.
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3. The Case of The Legend of Caramuru
The legend of Caramuru is the tale of Diogo Álvares Correia, a sailor
born in Viana do Castelo, who’s caravel wrecked and sank, leaving the
man to shore at Brazil. According to the legend, Diogo Álvares Correia,
afraid of the indigenous Amerindians, shot a seagull as a warning,
which the native mistook for a magical power. The prowess prompted
the natives to call him Caramuru, and the chief offered his daughter’s
hand in marriage.

3.1. Joining Historical Representation and Common Perception
To represent this legend, a reference board was constructed with representations and recordings from the XV to XXI centuries. Analyzing
engravings from the Discoveries Age, as in Figure 7, the representations of the aboriginal people Tupinambá could be perceived as savage,
sometimes in cannibalistic rites (Gaudio, 2008).
Although historically accurate, as a common, possibly incorrect
european stereotypical perception, it was a decided to avoid the representation of the natives as cannibal. Instead, the team focused on
contemporary footage of contacted and uncontacted aboriginal amerindians, analyzing them along with the past depictions.

Fig.9 (left) Theodor de
Bry. Cannibalism in Brazil
in 1557 as described by
Hans Staden (1596).
Fig.10 (right) Albert
Eckhout. Tapuias
Dancing (XVII century).

For example, the markings on the body are a known and recorded tribal identification. Although changing after centuries, they are
still a recognizable element of brasilian natives. To apply the same
distiguishing patterns, the multiple references were key during the
concept art and final illustrations.
Therefore, to develop the characters that participated in the narrative, the reference board was comprised of imagetic representations
from diverse and multiple ages. The method allowed every representation to influence the illustrations and concept art.
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Fig.11 (left) Martin
Schoeller for National
Geographic. MegaronTi (2014).
Fig.12 (right) Kamikia
Kisedje. Photograph
of native Amerindians
at II Feira Mebengokré
(Kayapó) de Sementes
Tradicionais (2016).

Fig.13 Illustrations of the
Tupinambá Amerindians
(left) and of Caramuru
(right), later adapted
to be animated.

Considering the depictions from the Discoveries Age, but also from
multiple historical eras, including contemporary representations,
centuries of history can be compressed down to its essence (Eisner,
2009). The illustrations sprouted by understanding the most evocative
features of the characters portrayed and applying them visually, allow the audience to quickly perceive and recognize them.

3.2. Constructing and Revealing a Scene
The scene is set in Brazil, which is revealed slowly to the audience. At
first, from the dark scene appears only a toco toucan. The forest unflonds and uncovers further paradisic elements, such as a waterfall
and luxious foliage.
To construct the scenario, the building to be projected on was interpreted for possible features to be used. Again, the important and
complex elements, such as characters, would appear on the flattest
areas. However, the existing three-dimensional features be adopted
and enhanced by and at the projection. For instance, as seen in Figure
14, the balconies could be used for protruding elements, such as brances, hanging ferns and large leaves. From the building itself vegetation
can grow or drop from its top. Furthermore, the characters can appear
as if on the balcony, among the leaves.
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Fig.14 Legend of Caramuru.
Stills from Viana do
Castelo – Uma Viagem
no Tempo (2019).
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These elements should be revealed individually, trailing and shifting the audience’s point of focus towards each component. The purpose is to convey the same feeling of amazement and wonder the undiscovered lands gave, beaming with life.

4. Conclusion
By gathering visual references from varied historical eras and analyzing them, by interpreting and enhancing the hosting building
three-dimensionality, by developing characters and scenario with
historical setting and purpose, and by conveying historical facts with
an intricate visual narrative, the reception, the interaction, and the
cultivation of the audience’s cultural awareness and knowledge is enriched and enhanced. Proposing the use of video mapping technique
as more than a visual effect, the present article explores its possibilities and potentialities to actively participate and educate about historical content and cultural heritage.
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The project consists in the building of a fiction world and creation of a
virtual reality (VR) experience, exploring the potential of this medium
for immersion and storytelling. An original fiction world was used:
Offland, which is a fantasy approach to the western genre, centered
around an inhospitable wasteland. We worked lightly in the world
building of maps, regions, civilizations, races and cultures, the project
is based on McDowell’s methodology, in which the design of a world
precedes the telling of a story.
The VR experience portrays one specific scenario of an illusion inducing oasis, centering the experience in exploration, survival and altered states of mind such as hallucinations. The Virtual Environment
serves us as a sandbox to test different moments and experiences,
to answer in what ways fiction storytelling can be enhanced by virtual reality’s interactivity. We interpreted Brett Leonard’s concept of
Storyworlding through short narratives distributed through the space,
in which the user participates naturally through interaction with the
environment, The virtual experience also explores user participation,
allowing for users to leave voice recordings for the next users, and
creating a more collective narrative.
Through user testing we found that the experience should start with
a goal to guide exploration, balancing linearity and nonlinearity allows for a narrative that’s both comprehensive and engaging, the lack
of characters or their representation causes little emotion and empathy, details make the fictional world more discernible, and participation should not be forced, it should feel simple to the user. The project
expects more iterations and testing sessions, as it will benefit the VR
storytelling community with more practical and solid guidelines.
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1. Introduction
Our focus is researching fiction storytelling and immersion in virtual
reality, through the creation of a fiction world and virtual reality (VR)
experience, answering questions like:
˅ How to influence emotions and behaviors through VR immersion?
˅ How to translate a complex fiction world into an immersive
non-linear narrative?
˅ How can fiction storytelling be enhanced by VR interactivity?
This project aims to explore practical approaches to creating immersion in VR, exploring the relation between digital design, media,
virtual reality, world building and narrative.
In the field of virtual reality, we will explore its language for storytelling and interactivity, and hopefully present conclusions which can
support future designers and creators of experiences.
The specific objectives are:
˅ Creating a consistent fiction world through world building
techniques;
˅ Creating a VR experience which presents the fiction world
interactively;
˅ Creating an immersive and emotional experience;
The project consists of four phases:
˅ Research of relevant authors in the fields of digital media, dig˅
˅
˅

ital storytelling and VR;
Fiction world building;
Creation of an interactive VR Experience;
Evaluation and testing.

The focus of this project is the creation of digital media, world-building, virtual reality, interaction and user experience. It will not go in
depth, but will address questions of literacy, technology, film, psychology, history, mythology and semiotics which are relevant to understand
concepts in design and interactivity. Regarding the narrative, the focus
will be on fiction and its value, and practically in an exploratory approach to narratives. The production process will focus on an interactive
prototype for experimenting and evaluating the overall VR experience.
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Art, it is said, is not a mirror, but a hammer: it does not reflect, it
shapes. (Trotsky, 1925)

In a society that consumes entertainment media on a daily basis,
fiction and design are essential fields to research. We show the importance and value of fiction through storytelling, experimenting new
approaches to world building, interactivity and narratives in VR.
We hope to assist in the definition of a VR language, as its best
practices and rules are still being discussed, and we will experiment
by creating relevant content for the medium.
We also hope that our research, process and conclusions are able
to contribute to knowledge and future work in the field.

2. State of Art
2.1. Digital Storytelling
Across different media, fiction in storytelling presents different dimensions of value:
˅ It has emotional implications (Tolkien, 1947);
˅ It is informative in a non-analytical way (McKee, 2003);
˅ It is used to prototype the future, what Sterling (2009) coined
“Design Fiction”;
˅ It influences human behavior, allowing to learn practice by association (De Houwer, 2009) and, with interactivity, active participation (Miller, 2014).
For Miller (2014) transmedia, change and evolution are a certainty. Miller describes the possibility of digital storytelling to be nonlinear, with different outcomes, experienced actively through agency
and the user becoming a co-creator through participation, reflecting
Manovich’s (2001) definition of digital media.
Authors like Miller (2014) and Alexander (2017) write about how
narratives are told in the digital, giving practical guidance for the
process, Hamlet on the Holodeck (Murray, 2017) focuses on the relation between narratives and technology, touching the fields of video
games, virtual reality (VR) and mass participation.
Fiction worlds lead to fiction narratives and Baur, Hungerford and
Grubb (2012) assist creators by providing applicable technical processes
of world building. Jenkins (2006) points out the importance of this skill:
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More and more storytelling has become the art of world building,
as artists create compelling environments that cannot be fully explored or exhausted within a single work or even a single medium.
The world is bigger than the film, bigger than even the franchise—
since fans speculations and elaborations also expand the world in
a variety of directions. (p.114)

Alex McDowell’s (2015) approach to world building and design fiction starts from the principle that “the design of the world precedes
the telling of the story”, stimulating curiosity instead of linearity. The
audience becomes part of storytelling and is provoked to take action,
as it is shown in Fairs (2016), where VR is used to prototype real city
models that could be used to improve Bedouin tribe camps. The virtual
space becomes the source of a multitude of narratives and ideas.

2.2. Immersion in VR
VR is gaining popularity (Metry, 2017) and hardware is improving
(Durham, 2017). As for content, we are still learning the language of
the media, there are efforts to create rules and guidelines for user
interfaces like Alger’s manifesto and research (2015), but they do not
cover the complexity of immersion, composition and narratives. As
Milk (2016) puts it, before learning the language of storytelling in VR,
we are still learning its grammar through experimentation. So that,
as the Internet was the democratization of information, VR becomes
the democratization of experiences (Bye, 2017).
Sensorial immersion is natural for the vision in VR, however
the intensity, variety of senses add more interest to the experience.
Imagining the perfect scenario for VR pornography (Wood, Wood, &
Balaam, 2017), many of the participants idealized an experience that
used multiple senses. Lee (2013) presents an experience scoring system for each sense, showing that experiences that cover more senses
are perceived as better.
Immersion is also created by making the user feel presence (Heeter,
1992):
˅ Personal presence, through sensory input, locomotion, feedback and agency over avatars.
˅ Social presence through acknowledgement by other users and
virtual beings.
˅ Environmental presence through interaction with the environment and the space acknowledging and reacting to the user.
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Agency can easily be created through kinetic synchronism (Bailey,
Bailenson, & Casasanto, 2016) between the users movements and his
avatar, and can be intensified by connecting with the avatar sensorially and emotionally through narrative.
VR is being called the empathy machine (Milk, 2015), because of
the perspective change happening through the close contact with other represented beings, and body transfer (Bailenson, 2018), presenting a highly influential alternative to traditional medium, like Tricart
points out(as cited in Carlton, 2019): “viewers have become numb in a
way to what’s unfortunately become all too familiar”.
Users of VR are presenting more results of behavioral change, in
awareness experiences, when compared to users of other medium
(Bailenson, 2014).

2.3. Narrative in VR
Traditional Storytelling in VR has been criticized by Bailenson (2016)
who uses the terms: “...Failed from a narrative point of view...”, as in
many experiences people look straight without guidance or there is
no freedom to choose where to look. Because of the sensorial immersion, our instinct is to naturally interact with the environment, which
can distract from the storyteller’s intended story and focus points.
Manovich (2001) presents a duality between games which were
seen as more explorative and movies which were seen as linear narratives. But this separation assumes the narrative as self-contained
instead of seeing the interaction of the game as a new form of transmedia storytelling, as Jenkins (2004) explains calling game designers
“narrative architects”.
In virtual environments, space becomes the story as Fraga (2017)
points out : “Space has been designed to tell that story—a story that
embodies a specific philosophy about the human natural habitat—a
story of which the participant is a character, participant, and agent.”
Brett Leonard (as quoted by Bailenson, 2016) uses the term
Storyworlding, as the stories are not told but lived, and the creators build worlds from which the stories emerge (as proposed by
McDowell). This approach to narrative has its own language and one
clear example is the use of narrative magnets, which are perception
cues that engage the user in the narrative.
Jenkins (2004) mentions the use of micro narratives to shape the
player’s emotional experiences, the narrative is not viewed as linear
plot list, but the focus is in the environment’s narrative value, through
pre-existing narrative associations, embedded information or providing
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resources for narratives to happen. With VR, the space, virtual characters,
and the system become the story, according to Damiani (2018b) we shift
from linearity to semi or non-linearity and participatory narratives.
Future of StoryTelling Founder and Director Charles Melcher said
(as interviewed in Damiani, 2019): “Where it’s multi-sensorial and
participatory and personalized, where it’s social and deeply immersive, where you’re no longer the passive observer, but you’re an active
participant in the story. You have agency, you have the ability to have
some co-authorship to be a hero in your own adventure.”
Where Thoughts Go (Rizzotto, 2018) expands the notion of VR narrative to the creation of a storyworld, designing a space where the narratives unfold naturally. In the experience, players explore through a
sequential narrative arc, by receiving other players answers and interpretations, and leaving their own. As Rizzotto puts it : “The point is
that the experience serves as a catalyst for your own personal narrative, allowing you to reflect and arrive at your own conclusions about
the world and yourself.”

3. Project
3.1. “Offland” Universe
Offland is a fictional universe in a Wild West, high fantasy setting. Its
story is about a land in which laws, media, communication and civilization are scarce or non-existent. Survivors struggle in the wilderness
or face the dominion of an ever-expanding empire. The experience focuses on a nonlinear interactive narrative, presenting an open world
from which the stories emerge.
The experience is of survival, exploration and self-discovery. It is
centered in the “Oasis of Illusions”, a mystic location in the Offlands,
known to drive insane those who find it. The player passes through
different trials which challenge the boundaries between reality and
imagination, exploring altered states of mind such as hallucinations,
disease and madness. Through decision making and environmental
interaction, freedom and accountability are given to the player.

3.2. Methodology
The world building is documented through a wiki and focuses on the
conception of most of the aspects of the world (Baur, Hungerford and
Grubb, 2012; Wolf 2014): Setting, Universe, Environment, Maps, Places,
History, Races, Culture, Languages, Characters and Narratives.
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The production of the VR experience is based on the methodologies
for game design and production presented by Fullerton (2014), being
influenced by Norman’s (2013) interaction design process.
Adobe Photoshop, Illustrator, XD and After Effects are used for the
creation of art assets. Blender 3D, Adobe Fuse and Substance Painter
are used for the creation of 3D assets, while making use of 3d asset
libraries. The experience is created with Unity 3D and Oculus VR SDKs.
The work will be evaluated with different prototypes throughout
the process, comparing each phase, since the implementation of the
VR experience, to how coherent it is with the built world. Testing with
real users, comparing it with our research, reaching conclusions
about the process and effectiveness of the project.

3.3. World Building
With the base concept of Oasis of Illusions, different references and
styles were researched, some of the keywords guiding the artistic decisions were: Desert, Mystic, Ancient and Eerie.

Fig.1 Moodboard of
different references
for the experience’s
setting and feeling.

For the World Building process, we intended for a platform to keep
track of all ideas and enable future applications of the created world
in other media and experiences. We used the open source MediaWiki
platform.
World maps were sketched, starting from a macro perspective
and going gradually into detail, focusing on the region of the Oasis,
on which the VR experience happens. Many characters and creatures
were sketched, aiming for an original universe in the desert setting.
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Fig.2 Screenshot of the
Offland wiki created
with MediaWiki for
the experience.

Fig.3 Character and
creature concept
art sketches.

3.4. Experience
The experience starts with an interactive motion sequence, which
helps in the transition between reality and fiction. Synchronism with
the avatar’s gestures and touching the avatar while feeling haptics
creates a strong relation with the avatar and sense of embodiment.
The experience consists on going forward towards the oasis, the
starting area is different for each player and present a mysterious
scenario that will cause the player to wonder about his character’s
past. The different areas present resources, challenges and mysteries,
as the player is closer to the oasis, the areas become more lethal as
they present hard decision-making choices. The final area is the oasis
itself, which escalates into a surreal and hallucinatory moment.
To survive in the desert, the player is responsible for his character’s nutrition, hydration, body temperature, injuries, poisoning and
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Fig.5 User interface
design for the experience’s
first screen.

Fig.4 Styleframes of
the experience’s intro.

Fig.6 Map of the
different areas and
intended experiences.

madness. To warn about these states, the player will rely on a spatial
non-diegetic user interface.
The experience ends in a moment of reflection, asking the player
to leave a public testimony of what he experienced, by his own words.
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Fig.7 User interface design
for resources and survival.

This allows for the virtual world to become a medium in which the
users create their own narratives, narratives emerge from interaction.
The last moment allows for a player to listen to all the previously
recorded stories of other players and complement his experience with
the shared stories of others.

Fig.8 Figure 8. equence
of recording testimonies.

Fig.9 User interface
design for listening to the
testimony of other players.
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4. Future Work
Virtual reality is a very broad field and can learn from both games,
movies and interaction, more emotional content can be created when
the focus is on the narrative and experience.
In Offland, the fiction narrative was presented through the environment, characters and objects that existed within the virtual space,
allowing for emerging narratives (Ryan, Mateas & Wardrip-Fruin,
2015). The intimate and introspective atmosphere puts the user in a
deeper emotional state, the fact that the experience ends confronting
the player with his choices, makes him accountable. The approach
to storytelling creates a unique experience, where the user can leave
his own imprint in the virtual world for future users, making him a
co-creator of the story.
Based on prototyping and informal user testing, we can highlight
these findings:
˅ The intro can create distance from the narrative, it should have
a function (e.g., tutoring);
˅ At the start, some users are not engaging with the story objects,
losing track of the narrative. The story should engage the user
instead of relying solely on exploration;
˅ A more balanced approach to linear and nonlinear moments (Roach in Miller, 2014) might make the narrative more
perceivable;
˅ Most users only feel an emotional arousal caused by pres-

˅
˅

˅

˅

ence and immersion, the experience can be more emotional
by using more dramatic elements (Fullerton, 2014) and empathy can be created towards other virtual characters or players
(Bailenson, 2018);
More challenges can increase emotions and give an opportunity to access behavior;
Fiction is not evident nor perceived as consistent, more details
and audiovisual content (Pacat, 2017), will allow the user to
connect with the fictional world (Miller, 2014);
Upon the end of the experience some users have difficulty on
retelling their experience, more simple methods for sharing
should be tested;
It’s hard for users to only listen to the other testimonies, without references or actions to do. Sharing and seeing content during the actual narrative should be experimented.This project
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foresees further iterations and more elaborate testing sessions.
Hopefully our conclusions can guide towards more solid answers to the proposed research questions. But the prototype as
it is it presents the base of what could be an ever changing
virtual storyworld, which is shaped by the users, making a collaborative experience of worldbuilding and storytelling.
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TRANSMEDIA DESIGN:
SPECIFICS AND POTENTIALS
André Luiz Sens1
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Matrix, Star Wars, Harry Potter and other media franchises, as well
as complex and pervasive ARGs, are manifestations usually related to
a concept called transmedia, which contemplates collective strategies,
practices and processes in the construction of multimedia narrative
worlds, where the actors involved contribute in their maintenance
and expansion. However, in addition to the narrative aspects, it is
possible to identify possibilities for design in the various communication, industrial and experiential arrangements distributed among the
various media, individuals and contents that transit through these
ecosystems. In this sense, this work aims, through an exploratory
research, to examine the proposition of analysis and/or creation of
design transmedia projects models or frameworks, in order to identify conceptual specificities and potentialities. In this case, the works
of Stackelberg (2011), Gambarato (2014), Ciancia (2015) and Sens (2017)
were chosen. The discussions and results converge for the association
of the transmedia design to management, function and experience of
narrative multimedia processes and products.

Resumo

1 Universidade Federal de Santa
Catarina, andrelsens@gmail.com.

Matrix, Star Wars, Harry Potter e outras franquias midiáticas, assim
como os complexos e pervasivos ARGs, são manifestações usualmente
relacionadas a um conceito denominado transmídia, que contempla
estratégias, práticas e processos coletivos na construção de mundos
narrativos multimidiáticos, onde o atores envolvidos contribuem na
sua manutenção e expansão. Contudo, além dos aspectos narrativos,
é possível identificar possibilidades de atuação do design nos diversos
arranjos comunicacionais, industriais e experienciais distribuídos entre as várias mídias, indivíduos e conteúdos que transitam por esses
ecossistemas. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo, através
de uma pesquisa exploratória, examinar a proposição de modelos ou
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frameworks de análise e/ou criação de design em projetos transmídia,
de modo a identificar especificidades e potencialidades. Nesse caso,
foram escolhidos os trabalhos de Stackelberg (2011), Gambarato (2014),
Ciancia (2015) e Sens (2017). As discussões e resultados convergem para
a associação do design transmídia a gestão, função e experiência dos
processos e produtos narrativos multimidiáticos.

1. Apresentação
A popularidade de mundos narrativos multimidiáticos como Star
Wars, Mickey Mouse, Harry Potter sinalizam um fenômeno tratado
por Kinder (1991) como “supersistemas comerciais de intertextualidade transmídia”, aos quais compreendem histórias que transcendem
os limites de uma única plataforma, estabelecendo conexões com outros textos em diferentes meios, sejam estes desenvolvidos pela instituições responsáveis pela autoria, como também os coproduzidos pelo
público, através da decodificação, remixagem, compartilhamento e
criação de conteúdos.
O conceito de transmídia, a partir de então e especialmente após
a expressão “transmedia storytelling” desenvolvida por Jenkins (2001,
2003, 2006 e 2009), passa a designar produtos, práticas e processos
envolvendo histórias que são expandidas através de variadas plataformas midiáticas, seja através de ações estratégicas de mercado, ou
espontaneamente por parte dos consumidores. Compreendem desde
os ARGs (jogos de realidade alternada), como “The Beast” (2001), até os
complexos sistemas de franquia, como “Matrix” (1999).
Essa transmidialidade, no entanto, apresenta domínios que transcendem questões estritamente técnicas ou textuais. Envolve também
o papel expressivo do design, ao tratar de diferentes e complexas instâncias interfaciais, com seus diversos atores, plataformas e mercados. Da mesma forma que é possível perceber que essa atuação é, de
certa maneira, reconfigurada, a partir da redefinição de alguns paradigmas conceituais amplamente arraigados, tais como a onipresença
da visualidade, a relação hierárquica de produção e consumo e a existência de resultados definitivamente acabados.
Diante dessas questões, parece relevante investigar como a ideia
de um design transmídia está sendo construída, não apenas para a
definição dos limites de seus domínios, mas também na valorização de suas potencialidades. Nesse sentido, esse trabalho tem como
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objetivo, através de uma pesquisa exploratória, analisar a proposição
de modelos ou frameworks de análise e/ou criação de design em projetos transmídia, de modo a identificar abordagens e critérios específicos. Nesse caso, foram escolhidos os trabalhos de Stackelberg (2011),
Gambarato (2014), Ciancia (2015) e Sens (2017), que parecem avançar
tanto em definições práticas como teóricas sobre o tema.

2. Do design ao design transmídia
Concepção, projeto, configuração, esquema, construção, plano, propósito... Como verbo ou substantivo, o termo de origem inglesa “design”
apontam, de modo geral, a ideia de uma formalização de uma concepção intelectual (Flusser, 2007), seja relacionado ao processo conceptivo
ou ao fruto desse processo. Ao tratar do design de um livro, por exemplo, é possível que se esteja considerando tanto a forma do livro em si
(aspectos comunicacionais e estéticos), como a maneira sobre como
o artefato editorial foi concebido (considerações metodológicas, mercadológicas e técnicas). Há ainda um terceiro viés que o compreende
como o resultado da soma de ambos os conceitos, conforme apresentado perspicazmente por Saffer (2006) na expressão “design is to design a design to produce a design”.
Entretanto, é possível detectar dentro de cada uma dessas abordagens preocupações em arregimentar propriedades que não resultem
a uma banalização em torno da visualidade, cosmeticidade, superficialidade e efemeridade que o termo passou a assumir ao longo dos
anos (Heskett, 2008; Bonsiepe, 2011). Isto é, sob essa lógica, nem todos
os processos e/ou produtos de design, mesmo envolvendo algum domínio mental, são, ou deveriam ser, considerados como integrantes
ao campo do design.
Dentro da perspectiva procedimental do design, esse esforço em
torno dessa distinção é perceptível desde a introdução do termo designer no contexto da industrialização a partir do século 17, a fim de destacar a separação dos processos de criação intelectual dos meramente
operacionais. O design estaria, portanto, associado à ação ou ao ofício
de dar forma material, projetar modelos e/ou planificar esboços a partir de conceitos e de acordo com as limitações impostas pela mecanização e serialização da produção (Cardoso, 2008).
Contudo, em função da modificação das dinâmicas industriais e
mercadológicas, essa especificação do design no cenário do processo produtivo se tornou insuficiente para tratar de algumas questões
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emergentes, tais como a customização e a individualização dos artefatos, a acessibilidade dos usuários aos processos produtivos e a ênfase
sobre a experiência de uso e consumo de serviços. Dessa forma, outros
critérios passaram a ser incorporados dentro do discurso do design,
relacionadas a experimentação, flexibilidade, minúcia, adaptação e
ética, além evidentemente da significação e estética (Latour, 2014). A
própria ideia do “design thinking”, popularizada por Brown (2009) e
Cross (2011), reforça essa distinção mais sofisticada dos processos de
design, ao abordar a existência de uma forma de pensar própria do
designer, mais abdutiva, empática e sistemática, que o distingue de
outros tipos de projetista.
Essa distinção conceitual do design também se manifesta no viés
associado ao resultado projetual. O critério de um produto considerado de design não perpassa mais por sua capacidade de serialização e
reprodutibilidade, mas na maneira como eles se apresentam e se relacionam com o usuário ou com o consumidor final. Em outras palavras,
o design, segundo Tschimmel (2010) se estabelece como uma “configuração de interface”. Somado a isso, há uma compreensão de que
essas conformações devem atender a resolução de problemas (Löbach,
2001) e produzir qualidades funcionais e experienciais aos artefatos
que resultem em benefícios aos stakeholders envolvidos (Shim, 2016).
Considerando qualquer uma de suas dimensões conceituais, não
restam dúvidas sobre a participação do design em um projeto transmídia, tanto no processo de concepção, como nos seus resultados. Afinal,
é possível perceber nesses sistemas diversas oportunidades e estratégias mercadológicas, comunicacionais e estéticas de atuação sobre os
conteúdos narrativos de modo a atender a diferentes mídias e públicos.
Por outro lado, a transmidialidade apresenta algumas particularidades que revisitam e redefinem algumas dessas características do
design, ao borrar os limites entre a produção e o consumo, bem como
entre o processo (storytelling) e o produto (narrativa). Nem a atribuída perspectiva majoritariamente visual (Heskett, 1985) se sustenta em
virtude da necessidade de um enfoque multimodal (Norman, 2010) aos
complexos arranjos presentes em mundos narrativos multimidiáticos.
Em função desses aspectos, é plausível o desenvolvimento de um
design transmídia, aprofundando inclusive abordagens iniciadas por
autores como Norman (2010) e Laurel (2013), que demonstre não só
a pertinência do design nas práticas e processos de transmidiação,
como o contrário.
Nesse sentido, é possível aplicar a definição de Cardoso (2013) sobre o design como as instâncias de interface que atuam na fluidez de
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sistemas, especialmente em cenários de alta complexidade. Soma-se a
isso ao discurso de Gambarato (2012), que considera as narrativas transmídia como supersistemas complexos, formados por sistemas (histórias, plataformas, experiências) e subsistemas (personagens, cenários,
tempos, gêneros, no sistema das histórias). E que envolvem também,
conforme sinalizado pela autora, adaptações ao meio ambiente, assim
como qualquer sistema. Neste caso, formado pela comunidade de pessoas que compartilham interesses comuns relacionados a determinado
mundo narrativo. Um cenário que não só torna imprevisível o desenvolvimento das histórias, mas que também permite estabelecer uma
longevidade dessas estruturas narrativas ao longo do tempo.
Desse modo, é possível definir o design transmídia como essas
instâncias interfaciais que permitem uma integração fluida entre os
vários sistemas que compõem o mundo narrativo multimidiático, ou
contribuem para os processos associados a sua interpretação, construção ou manutenção.

3. Algumas abordagens em design transmídia
Dentre as abordagens que reforçam essa definição está o framework
de Stackelberg (2011), ao propor um “plano passo-a-passo universal”
dividido em 4 níveis de tarefas de design (figura 1): (a) nível de projeto transmídia, (b) nível de mundo narrativo, nível de história e (c)
nível de cena ou sequência. Com exceção das pertencentes ao nível de
projeto transmídia, as demais tarefas são subdivididas em três tipos
de design: (a) design narrativo, que trata do design dos elementos da
história; (b) design de interação, que se concentra na interação física
e navegação dos usuários nas interfaces; E (c) design do engajamento
do usuário, que explora os aspectos relacionados ao envolvimento e a
participação dos usuários na narrativa.

Fig.1 Tarefas de design,
de Stackelberg (2011)
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Essas perspectivas de design transmídia propostas por Stackelberg
(2011) se mostram significativas ao salientar as diferentes abordagens
de atuação sobre as interfaces dos sistemas e subsistemas de um projeto transmidiático.
Entretanto, um dos pontos delicados de seu framework é a inclusão do design narrativo dentre esses papeis, que envolve, em seu
entendimento, a criação textual a partir de princípios associados a
narratologia e ao storytelling (arcos, arquétipos, jornada do herói e
outros.). Porém, o desenvolvimento do conteúdo não costuma ser contemplado no escopo do design, que concentra-se geralmente apenas
na sua configuração estético-formal. Ao considerar, por exemplo, o
design de um livro ou uma interface web, dificilmente atribuímos a
figura do designer a responsabilidade pela criação dos contos que estarão contidos no impresso ou nos artigos publicados no site, mas na
aparência, organização e editoração desses textos. Ademais, existem
instâncias em uma narrativa transmídia, principalmente no cenário digital, que sequer há o conteúdo textual. Apenas espaços, lacunas
ou formulários, estes sim usualmente de responsabilidade do design,
destinados justamente a fomentar a contribuição do público.
Essa visão, tanto de organização, a partir de estruturas ou mapas
visuais de fluxo de navegação, como na criação dos elementos da história em si (tempos, espaços e personagens) também é compartilhada
por Gambarato (2013) e explícito em sua proposta de critérios para o
design de projetos transmídia, definidos em: (a) Premissa e propósito:
objetivos, motivos e especificidades do projeto; (b) Narrativa: descrição
dos processos, participantes, estados, eventos, ações, tempos, espaços
e referências dêiticas; (c) Construção de mundo: desenvolvimento das
propriedades do mundo narrativo (ficcional, real ou híbrido) e seus
possíveis desdobramentos ou expansões; (d) Personagens: caracterização e consistência entre as expansões; (e) Extensões: especificações
das possibilidades de expansão do mundo e suas inter-relações; (f)
Plataforma midiática e Gêneros: indicação das mídias e linguagens;
(g) Audiência e Mercado: análise de público-alvo e modelo de negócio;
(h) Engajamento: possibilidades e perspectivas de interação ou contribuição das audiências; (i) Estrutura: arranjos dos elementos constitutivos através de mapas; e (j) Estética: definição dos estilos e componentes visuais e sonoros.
Sua abordagem sobre o design, contudo, se concentra no viés processual, pois considera a utilização de suas diretrizes dentro dos procedimentos metodológicos do design thinking, isto é, na ideação, construção e execução de narrativas transmídia. Entretanto, seus critérios
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perpassam também por pontos que contemplam questões associadas
ao design como produto ou interface, tais como estética e engajamento.
Com componentes similares aos abordados por Stackelberg (2011) e
Gambarato (2015), Ciancia (2015), em seu “framework de design transmídia”, propõe diretrizes que contribuam para análise, desenvolvimento e gestão de sistemas narrativos multimidiáticos. Estruturado
de forma infográfica (figura 2), contempla os seguintes elementos:
mundo narrativo, conteúdo, mídia, engajamento e contexto. O mundo narrativo é definido como o “coração” do projeto. Caracteriza-se
como um modelo dinâmico e expansível e considera como critérios
de análise: a definição do tipo de mundo (real, ficcional ou híbrido),
dos espaços temporais e geográficos da narrativa, da linguagem utilizada, das regras administrativas e das possibilidades estruturais de
expansão. Conteúdo, mídia e engajamento são os elementos que “envolvem” o mundo narrativo. O conteúdo se refere aos componentes
da narrativa: história, cenários, personagens, estilo, tom, eventos, etc.
Em mídia, são definidas as estruturas transmidiáticas (portmanteau,
franquia e complexa) e os canais de comunicação utilizados, incluindo suas características, funções, dispositivos, linguagens e estratégias.
O engajamento trata da participação do público que contribui para a
expansão da narrativa. E, por fim, o contexto, que “engloba” os demais
componentes, está relacionado a definição dos objetivos, estratégias e
profissionais envolvidos.

Fig.2 Framework
de design transmídia,
de Ciancia (2015)

Contudo, sua proposta avança para além de um framework conceitual, que é adaptado para um modelo de negócio transmídia. Desse
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modo, o design transmídia é posicionado também como um produto
mercadológico, em que os aspectos de mídia (redesignado como “estrutura midiática”) e engajamento caracterizam as “especificações
funcionais” e contemplam: objetivo do projeto, público-alvo, estratégias, seleção das mídias, estrutura midiática do projeto, entry-points,
modalidades de interação, tipo de desafios, call-to-actions, etc. O conteúdo é adaptado para “contexto narrativo” e compreende a definição
dos itens: linha narrativa principal, ponto da trama, direção de arte,
etc. Já o contexto fundamenta as “especificações de produto” que referem-se a: estratégias de construção de audiência, gerenciamento das
comunidades, modelo de negócio, orçamento, equipe, tempo de produção, comunicação, etc.
Neste modelo de negócio, inclusive, fica mais explícita uma distinção do contexto narrativo das especificações funcionais, sugerindo a
ideia de que a responsabilidade do design estaria associada a análise
dos componentes narrativos existentes e a definição dos aspectos interfaciais correspondentes.
Nesse sentido que avança Sens (2017), no framework conceitual de seu
“sistema TRADE” (figura 3), ao entender que a participação do design
transmídia concentra-se nos aspectos de formalização ou articulação
comunicacional, estética e mercadológica associados às práticas de
transmidiação, envolvendo tanto a parte procedimental e analítica,
quanto os resultados.
Contempla, portanto, a configuração multissensorial das interfaces entre os sistemas que compõem um mundo narrativo multimidiático, bem como a análise dos elementos viabilizadores a essas interações. Considera-se assim as seguintes abordagens: (a) Industrial e
mercadológica: elementos responsáveis pela viabilização e sustentabilidade técnica e econômica das interações de consumo e produção
de um projeto transmídia (objetivos, atores, recursos e plataformas) ;
(b) Informacional e comunicacional: configurações de interface que
contribuem para a qualidade informacional e comunicacional das
conexões e mensagens que constituem o mundo narrativo, principalmente no que se refere à eficiência da navegação dos atores entre os
espaços midiáticos (localização, consistência, conexão e responsividade); (c) Estética e experiencial: oportunidades e mecanismos estéticos
e multissensoriais presentes na interface que definem possibilidades
experienciais relacionadas à construção e percepção de um mundo
narrativo (participação, engajamento, imersão e mapeamento).
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Fig.3 Framework
conceitual do sistema
TRADE, de Sens (2017)

4. Considerações finais
Conforme verificado nas proposições desses autores, é possível identificar diversos componentes em comum, o que favorece o arregimento
do domínio de um design transmídia, especialmente no que tange as
instâncias interfaciais associadas a gestão, função e experiência dos
processos e produtos de um mundo narrativo
Contudo, um dos principais desafios que emergem nessa associação do design com a transmidialidade é o seu envolvimento na construção do objeto narrativo. A criação de um roteiro cinematográfico,
de um romance literário ou de uma notícia jornalística dificilmente
está relacionada ao trabalho de um designer, mas a outros profissionais e/ou atores sociais que lidam com o processo de concepção e contação de histórias.
É possível pontuar, porém, que essa condição não invalida a possibilidade da contribuição narrativa do design, não só na criação de
novos textos, considerando a condição borrada na hierarquia das relações de consumo e produção deste cenário, como também na forma
como as histórias são articuladas de modo a gerar novos significados
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e, portanto, agregar outras camadas narrativas. Um evidência está em
como a fotografia, a montagem e a sonoplastia de um filme influenciam no modo como seu roteiro é explorado e apresentado.
De todo modo, cabe salientar que não se trata apenas de sistemas
narrativos engendrados por roteiristas e arquitetados por designers
a priori, mas organismos dinâmicos em expansão contínua e manutenção constante por parte dos atores envolvidos. Nesse contexto que
reside um dos principais papeis do design transmídia, que é de oportunizar e estimular a entrada de novos agentes e conteúdos a esses
universos multimidiáticos, ao mesmo tempo gerenciar e, a medida do
possível, organizar, facilitar ou otimizar as interações desenvolvidas a
partir da emergência de novos componentes.
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DESIGNING A RESPONSIVE ‘IMMERSIVE’
STORY EXPERIENCE: RACISM
AND THE SONIC REPRESENTATION
OF THE STEPHEN LAWRENCE MURDER
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Immersive storytelling has recently gained popularity as a technique for interacting with audiences, typically providing experiences favouring visual media through 360-degree video, virtual reality,
etc. This paper investigates the potential of using a multi-channel
sound-only experience to explore the issue of racism in society by revisiting the murder of Stephen Lawrence, in 1993, and the media and
public debates generated by the case. Fusing the dimensions of sound,
storytelling and computer-mediated interactivity, the practice-led research involved developing a prototype for a responsive sonic story
environment based on the case. The prototype was tested on an audience and qualitative data, based on in-depth interviews, was collected. Transcripts of the interviews were analysed, with reference to
the dimensions of experiential engagement proposed by Busselle and
Bilandzic (2009), to gain an understanding of audience engagement
with the story environment. The paper illustrates the role that artists/designers can have in providing new insights into and/or understandings of real life and lived experience.

1. Introduction

1 London South Bank University,
azizta@lsbu.ac.uk.

Immersive storytelling has recently gained popularity as a technique
for engaging audiences, transforming audience experience of theatre,
games, documentaries, advertising and journalism (Arrow 2016: www.
theguardian.com). The current preoccupation with blending virtual reality technologies with filmmaking promises to satisfy a growing mass-appeal for unique and individualised, embodied narrative
experiences. This paper focuses on the development of a responsive,
sound-only story environment; an ‘immersive’ form often overlooked
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because of the primacy of visual storytelling. Building upon a rich body
of work concerned with dramatising real life – ranging from the verbatim plays of Tricycle Theatre (e.g. The Colour of Justice, 1997) and the
‘re-enactment’ work of Jeremy Deller (e.g. The Battle of Orgreave, 2001)
and Rod Dickinson (e.g. The Waco Re-enactment, 2004) – it seeks to
illustrate how artists/designers can harness multi-channel (surround)
sound and computer-mediated interactivity to offer new insights into
and/or understandings of real life and contemporary lived experience.
Focusing specifically on a piece of practice-led and applied research, funded by the Arts and Humanities Research Council, the
paper explores the potential to develop innovative ways to engage
audiences in a dialogue about racism, framed by the media and socio-political debates surrounding the racially motivated murder of
Stephen Lawrence in 1993. After highlighting the significance of the
case to British public life, I provide an overview of the research involved in developing a prototype for the multi-channel, sonic story
environment. Utilising the dimensions of experiential narrative engagement offered by Busselle and Bilandzic (2009), I discuss findings
from analysis of the qualitative feedback elicited following audience
interaction with the prototype.

2. The story of Stephen Lawrence: a murder that
changed a nation
Stephen Lawrence was a black teenager who was murdered by a
group of white youths in a ‘completely unprovoked racist attack’ (Cited
in Macdonald 2003: 45), near a bus stop in southeast London on the
evening of 22 April 1993. The case was propelled into the media spotlight in 1997 after an inquest verdict into his death. Between 1997 and
1999, there was unprecedented coverage of the murder in the British
press, with numerous television documentaries and current affairs
programmes dedicated to the case, making it one of highest profile
racist killings in contemporary British history.
The Stephen Lawrence Public Inquiry, published as the Macpherson
Report in 1999, sparked intense public debate about the policing of the
black and minority ethnic community and the nature of racism in
British society. The judicial review not only revealed the violent nature and abhorrent racism of the suspects, but also exposed the failure
of the Metropolitan police to investigate the murder because of racism
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within its ranks – institutional racism1. The report precipitated cultural change, transforming police attitudes towards race relations
and police accountability; the partial abolition of the ‘double jeopardy’
law paved the way for the conviction of one of the five suspects in 2012
(Quinn 2019: www.theguardian.com).

3. Towards a recontexualisation the Stephen
Lawrence murder through sound
Conceptually, the practice-led research draws upon the ‘violence hub’
narrative format – where a violent incident is placed ‘at the cent[re]
of a web of narratives that explore it from multiple points of view’
(Murray 1997: 136) – to position Stephen’s murder at the heart of a sonic hub in which the audience experiences a reconstruction of events
from a number of different perspectives such as that of the victims,
bystanders, police, etc. Murray offers a persuasive argument for using
the hub to promote audience engagement:
The retracing of the situation from different perspectives leads to
a continual deepening in the reader’s understanding of what has
happened, a deepening that can bring a sense of resolution but one
that allows for complexity of the situation and that leaves the moment of shock unchanged and still central. (Murray 1997: 136)

The decision to work solely in sound flowed from a deep-seated
ethical and creative difficulty with employing visual modes of representation in the reconstruction of the murder given the traumatic
nature of the attack. The inherent qualities of sound as a complex,
multi-discursive, immersive and event-oriented medium made it a
perfect vehicle for retelling the Stephen’s story (Altman 1992). Chion
(1994) describes how the omnidirectional and reflective properties of
sound make it difficult for us to reliably place sounds in space. The
privileging sound over image offered the opportunity to use this
property to good effect: to incorporate a level of ambiguity in the

1 Institutional racism is defined as ‘the collective failure of an organisation to provide
an appropriate and professional service to people because of their colour, culture, or
ethnic origin. It can be seen or detected in processes, attitudes and behaviour which
amount to discrimination through unwitting prejudice, ignorance, thoughtlessness and
racist stereotyping which disadvantage minority ethnic people’ (Macpherson 1999: 6.34).
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interpretation of events, in keeping with the attack itself, which was
sudden and short-lived. The conceptual framework provided a creative mechanism for deepening audience engagement with the complex and multi-layered narratives associated with the case.

4. Methodology
The methodological framework employed was that of developmental and applied research; taking an existing narrative format — the
violence hub — and adapting it to develop a unique, multi-channel,
sound-only story environment based on the case. The programme of
research proceeded through four interrelated stages, with prototype
development, testing and evaluation involving an iterative process.

4.1. Developing the ‘story’ substance and structure
The Macpherson report was a primary source for developing the ‘story’ substance, providing detailed witness accounts of what happened
from the moment of Stephen’s death. A close reading of relevant
chapters was undertaken to identify the key sequence of events associated with the murder and its immediate aftermath. A timeline
was constructed of what happened, who was present and the location
where the activity took place (Fig.1). This visual approach offered the
scope to unearth alternative or oppositional accounts in response to
those that had dominated the mainstream media. For example, the
report revealed that the widely-publicised claim (propagated by the
Metropolitan police) of a ‘wall of silence’ with respect to witnesses
coming forward to give evidence was in fact false, stating that the
police had enough evidence to make arrests within 48 hours of the
murder (Macpherson 1999).

Fig.1 An extract from
the timeline (colourcoded) recording people,
location and ‘action’
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McKee suggests that ‘story is born in that place where the subjective and objective realms touch’ (1999: 147). Gaps in the documented
accounts were noted and this triggered a series of perplexing questions that filtered into the ‘story’ substance: Apparently, there were
three eyewitnesses at the bus stop (Fig.2). Why did they get on a bus
after the witnessing the attack? Was it because they thought Stephen
was okay after he managed to get up and run across the road? Other
questions related to the police response on the night: failure of the
police officers to give Stephen basic first aid as he lay dying on the
pavement, the poor treatment of Stephens’s friend Duwayne Brooks
at the murder scene, etc. The subjective act of ‘witnessing’ became
pivotal in retelling Stephen’s story, and an important mechanism for
tackling the issue of racism head on.

Fig.2 Visual mapping
of the location where
the attack took place
in relation to the eye
witnesses at the bus stop

Once the main ‘story’ elements were identified, the dialogue and ‘action’ were devised with a group of actors, and focus shifted to determining the interconnections between scenes in readiness to map the internal architecture. Cobley explains how the use of a non-linear structure
can allow for ‘alternatives within the body of the narrative’ (2001: 203).
Whilst an expansion of the storylines was desirable, maintenance of a
sense of narrative coherence was paramount; crafting the individual
storylines went hand-in-hand with addressing the complexity of the
narrative structure. This approach to developing the story architecture
made it possible to re-present different perspectives on events.
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4.2. Experimenting with audio recording and compositional
techniques
The scenes and multiple storylines were recorded using simultaneous,
multi-channel audio recording techniques. Up to six actors were kitted up with portable digital audio recording devices at any one time,
and synced close recordings of their voices were captured as they performed the action. These experimental audio recordings, in which the
spatial relationship between the characters was retained, provided
the audio material with which to structure audience experience from
different perspectives.
A range of multi-channel compositional techniques were utilised
to develop the prototype. Binaural field recordings, captured on location at the bus stop at night, were used to immerse the audience
in sounds of the street and the ebb and flow of passing traffic. The
multi-channel recordings of the dialogue and action were then reassembled and placed within the multi-channel sonic environment to
mirror the position of the characters for each scene.

4.3. Programming responsiveness into the system
Careful consideration was given to degree to which the audience could
influence the content of the story (Nakevska et al 2014). Given the
uniquely sonic or acousmatic2 nature of the prototype, the challenge
was to explore the potential to change audience ‘point of audition’3 or
listening in both the spatial and subjective sense (Chion 1994), whilst
maintaining narrative coherence and flow. As sensor-based interactions offer new opportunities for enhancing audience engagement
(Rogers and Muller 2006), experimentation with real-time processing
software (MAX/MSP) and photosensitive motion sensors (coupled with
infrared lasers) was undertaken to introduce responsiveness into the
system. The motion sensors were programmed to randomly trigger
one of a number of storylines within a specific timeframe (Fig.3).

2 Acousmatic refers to sounds that can be heard without seeing their source of
origination. The term was theorised by Pierre Schaeffer in Traité des objets musicaux (1967).
3 Referring to point of audition, as described by Chion (1994), where ‘spatial’ is the
place from which the audience member hears the story ‘action’, and ‘subjective’ refers
to which character, at any given moment in the story, is hearing what the audience
member hears.

Portugal 2019

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

219

Fig.3 A diagrammatic
representation of the
system architecture,
including sensor
configuration

4.4. Testing and evaluation of the prototype
Fifteen participants were invited to experience the prototype and qualitative research methods based upon in-depth interview techniques
were employed to elicit each participant’s perspective on the experience (Jovchelovitch and Bauer 2000). Specific questions were asked
about their perceived position (spatial and subjective) in relation to
events and their sense of immersion. Analysis of transcripts of the interviews was undertaken using thematic analysis, and this included
considering the four aspects of experiential engagement – narrative
understanding, attentional focus, emotional engagement, and narrative presence – proposed by Busselle and Bilandzic (2009).

5. Analysis and Discussion
Participants registered a high level of engagement with the story,
and described their sense of immersion in various ways: ‘You feel
like you’re…in the middle of it’ (Interviewee 3), ‘I felt surrounded’
(Interviewee 7), ‘I was totally immersed in it. I could totally take part
in it’ (Interviewee 11). The experience provoked questions primarily relating to understanding the story itself, given the absence of visual
cues. For example, in the extract below, a participant focuses her attention on why the witnesses didn’t go over to help Stephen:
I thought where is Stephen’s body in relation to the people who were
at the bus stop? Because I just wanted to know how come they don’t
run over…I just imagine…they’re standing at the bus stop. They
[Stephen and Duwayne] see people running towards them () so I
imagine that they both started running () and then I can’t tell how
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much further down the road they were. Maybe they were quite far
away because somewhere I’m trying to think what stops the people
at the bus stop going over and having a look? (Interviewee No. 11)

Participants identified changes in how they viewed their position
in relation to events, as well as their emotional engagement with the
story. One participant (Interviewee 8) clearly described a shift from
being an ‘eavesdropper’, overhearing people talking at the bus stop,
to becoming a ‘witness’ when the attack took place; the interaction
provoked a range of feelings – shock, anger, frustration, helplessness
and sadness – once the attack took place.
Busselle and Bilandzic refer to narrative presence as ‘the sensation
of being present in the narrative world due to comprehension processes and perspective taking’ (2009: 325). The realisation that the attack
was completely and utterly motivated by racism was a source of dismay, as was the racism encountered in the heated exchange between
Duwayne Brooks and the police officer. Taking sides, a female participant describes her anger and frustration at ‘witnessing’ this scene:
It’s that loud and that emotional. It is right next to you. You think
that you are right there…and, at one point I was so pissed off with
the officer, I actually turned my back () because I just thought: you
complete asshole! I can’t believe I’m hearing this (), and I had to
turn my back because I was really pissed off () but you know you
have to turn back in order to hear it properly, and experience it
properly. (Interviewee 5)

Participants commented on the uniqueness of the sound-only experience, reporting that this was heightened by the way the sound
moved around them, particularly during the attack (Fig.4). A participant reflects on the power of the medium of sound to evoke mental
thoughts and images when she says: ‘it makes it more vivid to hear
it and not see it. By hearing, your subconscious is left to [its] own devices’ (Interviewee 5).
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Fig.4 Surround sound
configuration showing
dynamic movement
of sounds moments
before the attack

6. Conclusion
The original practice research sought to explore the potential of sound
to re-examine the media and socio-political debates surrounding the
Stephen Lawrence murder, and to find new ways to engage audiences in the retelling of Stephen’s story and contemporary racism. This
involved exploiting the unique qualities of multi-channel surround
sound to develop a prototype for a responsive, sound-only story environment based on the case.
The findings from analysis of the audience experience of the prototype were extremely insightful, and indicated a deep level of engagement with the sonic story environment. A distinctive property
of multi-channel surround sound is that it enables the distribution
of sound in space to provide a three-dimensional illusion for the ears
(Isaza 2014). Participant feedback suggests that this characteristic enhanced the sense of immersion and of ‘being there’. The fact that the
interaction provoked such a strong physical and emotional reaction
was totally unexpected, and serves to exemplify the multi-sensory nature of sound, and its ability to create a powerful embodied experience.
The act of witnessing emerged as an important strategy for revisiting Stephen’s story, and for framing audience experience of contemporary racism. Most participants reported an intense sense of shock
at the moment they realised that the attack was motivated by racism.
The absence of visual cues meant that participants generated their own
mental images as events unfolded around them. It would be reasonable
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to conclude that any mismatch between what they imagined (mental
images) and what they heard (‘witnessing’) amplified this experience.
According to Busselle and Bilandzic (2009) transportation into the narrative occurs when there a complete focus on the activity of comprehension. It appears that the sound-only nature of the story experience
encouraged the audience to be more active in interpreting events.
While the audience were unable alter the course of events, the
responsiveness of the story environment offered them different perspectives on events. The harnessing of computer-mediated sensor
technology was able to expand the scope for contemporary storytelling. In terms of the benefit of using the ‘violence hub’ as a conceptual
model, the experience of navigating the sonic hub can be likened to ‘a
physical manifestation of the effort to come to terms with the trauma,
it represents the mind’s repeated effort to absorb it and, finally, get
past it.’ (Murray 1997: 136).
To conclude, the prototype has been developed into a responsive
6.1 surround sound installation based upon the multi-channel configuration seen in Figure 4. Given the resurgence of racism in society
today, the intention is to undertake research to explore the potential
of the artwork to act as a catalyst for engaging young people in a dialogue about the nature of racism in contemporary society, and to
promote anti-racist activism in schools and community spaces. This
provides a rich and fertile ground for examining the role that immersive storytelling can play in bringing about social change.
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Citizen science initiatives involve citizens in the construction of scientific knowledge. There are also multiple projects in which the dimension of design is incorporated to support processes or in the development of “products”. This communication describes a project that has
been called “insectivores” and that has had the participation of students of the third year of the Degree in Product Design of the Superior
School of Design of Aragon. The application arises from a public health
problem, the greater local presence of insects, the health conditions of
the citizens and on the other hand the apparent reduction of natural
predators. The search for solutions that involves the collaboration of
multiple agents, design students, citizens, schoolchildren, starts from
the need to monitoring the state of predator populations in the urban environment. The main objective of our students was to design
a sensorized device that in turn connected with the design of an IoT
network. At the same time, and in a brief way, we will point out in
the conclusions the implications for our students of working in an
open, collaborative, co-participated and transdisciplinary design project, within the framework of a research-action and from the participatory and reflexive observation that has led to pointing out how our
students go beyond their role as designers to become mediators and
facilitators of a process in complex design contexts.

Resumen

1 Escuela Superior de Diseño
de Aragón, fseron@esda.es.

Los movimientos de ciencia ciudadana hacen partícipe a la ciudadanía en la construcción del conocimiento científico. Existen a su vez
múltiples proyectos en los que la dimensión del diseño se incorpora
para soportar procesos o elaboración de “productos”. En esta comunicación se describe un proyecto al que se ha denominado “insectívoros”
y que ha contado con la participación de estudiantes del tercer curso
del Grado de Diseño de Producto de la Escuela Superior de diseño de
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Aragón. La propuesta nace de un problema de salud pública, la mayor presencia local de insectos, las afecciones sanitarias a la ciudadanía y por otra parte la aparente reducción de depredadores naturales.
La búsqueda de soluciones que implica la colaboración de múltiples
agentes, estudiantes de diseño, ciudadanos, escolares, parte de la necesidad de monitorizar el estado de las poblaciones de depredadores
en el entorno urbano. Para ello el objetivo principal de nuestros estudiantes era diseñar un dispositivo sensorizado que a su vez conectaba
con el diseño de una red IoT. Al mismo tiempo, y de forma breve se señalará en las conclusiones las implicaciones que tiene para nuestros
estudiantes el trabajo en un proyecto de diseño abierto, colaborativo,
coparticipado y transdisciplinar, dentro del marco de una investigación-acción y desde la observación participativa y reflexiva que ha llevado a señalar cómo nuestros estudiantes van mas allá de su rol de
diseñadores para transformarse en mediadores y facilitadores de un
proceso en contextos de diseño complejo.

1. Introducción
La ciencia ciudadana (en adelante CC) apuesta por generar un conocimiento particpado por la ciudadanía (Hand, 2010; Gura, 2013; Cohn,
2012). Existen enfoques propositivos que, al margen de manejar y
proporcionar datos a la ciencia profesional, abarcan temás de interés social obviados por la ciencia (Delfanti, 2013; Philips and Burley,
2013). Desde el contexto de diseño se advierten muchas analogías con
lo que están siendo los movimientos maker que están revolucionando
la sociedad al acceder el público lego a herramientas de fabricación
digital (Gershenfeld, 2012; Lee, 2007). Estos hechos llevan, como han
señalado algunos autores (Manzini, 2015) a pensar y pasar del diseño centrado en el usuario al usuario como diseñador. Desde esta situación se advierte la posibilidad de integrar ambas filosofías, diseño
abierto y participación ciudadana en la ciencia, como así se expone
en ámbitos de la ciencia diseño y planificación urbana, y que autores
como Muller, Hangxin, Chirkin, Klein y Schmitt (2017) han denominado Citizen Design Science (en adelante CDS). Enfoques e interacciones
que necesariamente presentan implicaciones para la formación de
neustros estudiantes y que requieren una profunda reflexión sobre
el futuro de la profesión y las nuevas competencias. Entornos cada
vez más complejos están apuntando a la necesidad de diseñaores que
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trasciendan su papel (Manzini, 2017) y es desde esa mirada reflexiva
desde la que la propuesta analiza la evolución de nuestros estudiantes.
Por la extensión de este artículo se presentan unos resultados preliminares que forman parte de una investigación acción en las que se ha
pretendido conectar la práctica con el análisis (Joyce, 2007).

2. Introducción al Proyecto
El proyecto, fruto de un convenio de la Fundación Ibercivis de Ciencia
Ciudadana (en adelante Ibercivis) y el ayuntamiento de la ciudad, tiene
como reto impulsar el conocimiento que se presenta ante un problema
de carácter interdisciplinario, como es el incremento de la presencia
de insectos en el entorno urbano, y la posible presencia o ausencia de
sus depredadores naturales. De esta forma, una cuestión de salud pública, como ha sido el aumento de atenciones hospitalarias por picadura o mordedura de insectos en los últimos cinco años, se conecta con
una preocupación medioambiental a través de un proyecto práctico, y
en última instancia con una investigación sobre los procesos y competencias de diseño en entornos cada vez más complejos. Como sucede
en algunos de los casos estudiados (Philips y Burley, 2013) la propuesta
implica diseñar dispositivos que implica la participación de colectivos
de diferentes disciplinas y niveles profesionales, incluído público lego.
Por parte de los estudiantes de diseño, y en un objetivo compartido,
está la tarea de diseñar un “artefacto” sensorizado para monitorizar
la presencia de especies insectívoras en el entorno urbano. A su vez
y aprovechando el desarrollo de las redes IoT, se planificar la colocación de un conjunto de antenas para potenciar el funcionamiento en
la ciudad de una red, al igual que ya existen en otras ciudades, siendo
el objeto un prototipo perfecto y complementario para analizar su funcionamiento. Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta es
la implicación de centros de enseñanza primaria con la participación
de maestros, escolares en las tareas de co-diseño y control del dispositivo una vez instalado, incluido la observación y análisis de los datos
recogidos a través de una aplicación, lo que a su vez potencia la mejora
de las competencias tecnológicas, pero también de las ciencias de la
vida de dichos escolares. En el siguiente apartado se describe de forma
resumida las distintas fases y etapas del proyecto, prestando atención
a los aspectos relativos a la pate de diseño.
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2.1. Fase piloto del proyecto
Esta fase coincide con el lanzamiento del proyecto por parte de
Ibercivis y la incorporación de un grupo de ocho estudiantes de tercer
curso del Grado de Diseño de producto al comienzo del curso académico 2017/2018 y que tuvo una duración de tres meses. Con el soporte del
docente que suscribe este escrito, y analizada la adecuación e interés
didáctico para la formación de los estudiantes, se inició el trabajo desde la asignatura de Biónica y Sistemas Mecánicos. Ya se ha apuntado el interés de trabajar en proyectos reales en entornos de máxima
complejidad que son coherentes con el desarrollo de la sociedad actual.
Durante el periodo de duración de esta fase los estudiantes se iniciaron en un marco en el que confluyen aspectos de diseño, de biología
y de aspectos relativos a la electrónica y la informática. Con el objetivo de idear una serie de prototipos se analizaron proyectos similares
entre los que destacan el de la consultora Philips de Pury&Company y
la organización Adventure Ecology (2008) que invitó a 20 diseñadores
a planificar casas de pájaros con materiales reciclados, así como el
workshop realizado con estudiantes franceses por parte de la maker
Chinnicci (2014) para la elaboración de casas de aves inteligentes o
sensorizadas. Al final de esta fase los estudiantes habían desarrollado diversos prototipos virtuales cuando el proyecto se paraliza por el
cambio en la dirección ejecutiva de la Fundación. Si bien el proyecto
se detiene en una fase muy preliminar, parecía interesante analizar y
reflexionar sobre dichos resultados y ante todo sobre el proceso vivido
por nuestros estudiantes. Para dicho análisis se utilizó la información que los estudiantes recogen en sus memorias de proyecto y una
dinámica grupal que se llevó a cabo en el mes posterior al cierre de la
propuesta, entre los aspectos relevantes se resumen a continuación
los más importantes:
˅ Las estudiantes apuntaron a las dificultades que les había supuesto contar con todos los agentes implicados a la hora de
abordar una propuesta de diseño.
˅ Señalaron su falta de confianza en un marco real carente de
una coordinación clara, mas allá de la guía del docente.
˅ En la toma de algunas decisiones de diseño se vieron en la
necesidad de involucrarse en la mediación entre los agentes
presentes de cara a facilitar los procesos.
Estos resultados de corte muy cualitativo nos permiten poner de manifiesto las dificultades competenciales, así como el papel que pueden
llegar a jugar nuestros estudiantes masa allá del relativo al diseño de
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“artefactos”, y resultan de gran utilidad para abordar la propuesta, desde
la práctica y la investigación educativa que se vuelve a retomar durante
finales del curso 2017/2018 y comienzos del 2018/2019 con un grupo de
catorce estudiantes del mismo curso, grado y en la misma asignatura.
En este caso, y desde una metodología de acción-reflexión, coherente con los procesos de diseño, y a partir de la observación paticipante
se aborda la propuesta con el objetivo de analizar el proceso y profundizar en la evolución del papel de nuestros estudiantes. Para recoger
información, además de la observación, se realizaron dos dinámicas
de grupo, una inicial y otra final, además de analizar la información
de sus diarios de campo, a través de la categorización, y las memorias
individuales elaboradas siguiendo los principios del story-telling.

2.2. Desarrollo de la propuesta: Fase 2
Esta segunda fase atiende al desarrollo del proyecto que transcurre
entre los meses de septiembre y abril del curso académico 2018/2019, y
que a diferencia de la fase piloto, concluye con la incorporación de los
centros escolares de primaria y la instalación de los primeros prototipos de “casa inteligente” en dichos centros, así como la instalación de
las antenas para la red y la monitorización de su funcionamiento, alcance, etc. Se ha de señalar la existencia de distintas etapas, que a su
vez han venido marcadas por aspectos relevantes tanto para el avance
del proyecto, como para aquellas cuestiones que han permitido analizar la actuación de nuestros estudiantes en el contexto de la propuesta, y de la investigación señalada anteriormente. Entre las cuestiones
más importantes destacan los numerosos encuentros (ver figura 1 y 2)
entre las distintas partes, los foros en los que se ha ido comunicando
la propuesta a otros agentes, y la necesaria toma de decisiones que se
han visto afectadas en muchos casos por la complejidad del lenguaje
empleados por los distintos agentes disciplinares, la temporalización,
la falta de una planificación (guión) y coordinación clara (como por
otra parte están acostumbrados nuestros estudiantes). En cualquier
Fig.1 (izquierda) Componentes
electrónicos fase inicial, placa,
antena, sistema de baterias,
placa solar, sensores.
Fig.2 (derecha) Estudiantes,
docente, miembro de una
empresa de redes, Ibercivis,
biólogo y miembro de la Facultad
de ingeniería informática
de la U. de Zaragoza.
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caso las dinámicas generadas han permitido valorar el papel adoptado por nuestros estudiantes de diseño. A continuación se resumen algunas de las decisiones adoptadas y que en algunos casos retrasaron
el avance de la parte del diseño, pero que por otra parte obligaron a los
estudiantes a tomar un papel más activo:
˅ Elección de los aspectos relativos a la parte electrónica (sensores, tipo de fuente de alimentación, placa base, colocación y
afección al diseño).
˅ Desarrollo de la red de antenas para implementar la red IoT.
˅ Temporalización en la incorporación de escolares en el proceso
participativo de diseño y en el resto del proceso científico.
Al igual que sucedió en la fase piloto, nuestros estudiantes realizaron una investigación entorno a cuestiones relativas a todas las
dimensiones del proyecto, incluída la biológica. En este sentido y tras
valorar el exito desarrollado por la Bat Conservation Trust (2018) se
decide idear un prototipo (ver imagenes 3 y 4) que no solo incorpore
aves, sino también murciélagos, y en última instancia salamandras.
Esta decisión que no figura al inicio del proyecto, se topa en algunos
momentos con las reticencias con los voluntarios que aportan su experiencia en el ámbito de la biología.
Fig.3 (izquierda) Parte del
componente electrónico,
placa arduino con antena de
emisión, desde esta antea
se envían los datos de los
sensores a una de las tres
antenas que abarcan toda
la extensión de la ciudad.

Las distitnas etapas se van sucediendo, en muchos casos de una
manera no planificada, y con una mayor autonomía por parte de los
estudiantes implicados. Otra de las cuestiones fundamentales era la
forma de tener en cuenta la participación de los centros de primaria.
Desde el principio y en la parte del diseño de expuso la necesidad de
que fueran co-partícipes en el diseño desde un enfoque colaborativo,
teniendo para ello que faciltar las tareas a los maestros. Es de nuevo
en esta parte donde los estudiantes de diseño deben tener en cuenta
los siguientes aspectos: Idear un prototipo que de respuesta a un diseño modular, manejable, personalizable y accesible a las característi-

Fig.4 (derecha) Prototipo
final (versión placa solar).
Izquierda murciélagos,
centro salamandaras,
derecha aves insectívoras.
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cas manipulativas de los escolares de primaria y al tipo de decisiones
que habría que adoptar en cuanto a la colocación y adecuación a cada
especie viva, decidida por los escolares, y el contexto del centro escolar.
A su vez era necesaria, para involucrar a la mayor cantidad de centros
posible una buena estrategia de comunicación, un aspecto en el que
de nuevo se implicaron nuestros estudiantes, adoptando ese papel de
comunicadores y mediadores entre los distintos agentes acudiendo,
junto con miembros de Ibercivis, a los centros de profesorado con los
primeros prototipos físicos (ver figuras 5 y 6).

Fig.5 y 6 Centros de
Formación del Profesorado
presentación a maestras
y maestros de la
propuesta por parte de
estudiantes de diseño.

En esta etapa en la que se comunica el proyecto a los centros escolares, existe una urgencia en relación con dos aspectos, la época
de anidamiento y de salida de la hibernación de los murciélagos. De
esta forma, y de nuevo acorde a ese proceso de toma de decisiones y
autonomía de nuestros estudiantes se decide, una vez colocadas las
primera antenas de la IoT, instalar los primeros prototipos en un centro escolar y en la terraza de la Escuela de diseño (ver figuras 7, 8 y 9).

Fig.7 (izquierda) Prototipo
Escuela de Diseño.
Fig.8 y 9 Instalación Colegio
de primaria y explicación
del funcionamiento
al equipo directivo.

Durante la última etapa del proyecto, y una vez consolidada la red
y monitorizado su funcionamiento con los primeros prototipos instalados se convocó a los colegios que habían dado una respuesta afirmativa a su participación, nueve colegios en el Etopía-Centro de Arte
y Tecnología y en concreto en el laboratorio de fabricación (ver figuras
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10, 11 y 12). En dicho seminario los estudiantes vuelven a tener, junto
con el voluntario de la parte electrónica, un docente del departamento
de ingeniería informática de la U de Zaragoza, un papel protagonista
a la hora de comunicar aspectos relevantes, tanto del proyecto, como
de su participación.

Portugal 2019

Fig.10 , 11 y 12 Workshop
en el laboratorio de
fabircación digital de
Etopía-Centro de Arte y
Tecnología, perteneciente al
ayuntamiento y la Fundación
Ciudad del Conocimiento,
con estudiantes de diseño,
izquierda, los diseñadores
de la electrónica y el director
de Ibercivis, centro y del
software aplicación, derecha.
Entrega de habitáculo con
piezas troqueladas y plano
de montaje con sugerencias
para la personalización.

3. Resultados y Conclusiones finales
En la introducción de este escrito se ha apuntado como la propuesta
presenta dos objetivos. Por una parte conectar a los estudiantes, desde
la práctica, con escenarios complejos en los que se aborda, a través
del desarrollo de un “producto” un problema, con la búsqueda de soluciones en las que interviene la ciencia ciudadana, el diseño abierto y
colaborativo, la transdisciplinariedad y las plataformas de desarrollo
de proyectos multiagentes. En este sentido y en el momento en el que
se elabora la comunicación con el proyecto todavía en marcha, se puede apuntar los siguiente. Se han incorporado hasta el momento doce
centros de primaria y un centro de secundaria, de los cuales, nueve
de ellos (ver figuras 13 y 14) ya han recibido el prototipo con el módulo
electrónico, han trabajado en el diseño propio y adecuación a su contexto escolar, y se ha monitorizado el funcionamiento del prototipo y
su conexión a la red IoT. Se espera en la siguiente fase que comenzará

Fig.13 , 14 y 15 Algunos de
los estudiantes de primaria
y prototipos manipulados,
co-diseñados y adaptados
al contexto de los centros
(abril-mayo 2019)
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a lo largo del curso 2019/2020 que los escolares comiencen con los procesos de observación in-situ, recogida de información de los sensores
(determinan la presencia de seres vivos a partir de comparar temperatura interior y exterior, altura interior, cambios en la intensidad de
la luz y humedad del habitáculo) y trabajo científico con las gráficas
que genera la correspondiente aplicación. De esta forma se puede afirmar que se ha obtenido un éxito relativo, se espera a través de entrevistas y cuestionarios elaborados ad-hoc poder analizar el impacto
que está teniendo el proyecto en dichos centros y entre los escolares.
En lo que es el análisis de la evolución del papel de nuestros estudiantes, dada la extensión del artículo tan solo se plantearán algunos
breves apuntes al respecto, a la espera de seguir analizando la información y su valoración en futuros escritos. En primer lugar hay que
señalar la diferencia observada entre los catorce estudiantes de la
muestra en función de su implicación en el proyecto, presencia en los
encuentros iniciales, foros de comunicación, toma de decisiones en la
Escuela y en encuentros con el resto de agentes y asistencia activa a la
presentación del proyecto en sus distintas fases. El seguimiento, como
ya se apuntó al inicio, una metodología de acción-investigación-acción
(ver figura 16 y 17) coherente por otro lado con algunas estrategias y
metodologías de diseño (Swann, 2002; Blessing, 2009; Jones, 1992), y a

Fig.16 Investigación-acción
y práctica del diseño,
tomado de Swann (2002)

Fig.17 Ciclo de Diseño
según Jones (1992)
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partir de los instrumentos y técnicas empleadas para la recogida de
información (dinámica de grupos, cuaderno de campo y memoria individual de proyecto) nos ha permitido reflexionar a lo largo del proyecto, dentro de esos ciclos de acción reflexión y establecer distintas
categorías: grado competencial señalado por los estudiantes, falta de
seguridad inicial, cambios en su perspectiva del proyecto, asunción de
nuevas tareas mas allá de las propias del diseño, grado de satisfacción
final. En cualquier caso, y dado que todavía se está analizando la información y revisando dichas categorías, se transcriben a continuación,
y a modo de ejemplo, dos textos recuperados de la dinámica de grupo
final y de la memoria individual del proyecto de uno de los estudiantes:
Había que integrar los requerimientos de distintos agentes, electrónica, red, aspectos biológicos, y ante todo tener en cuenta a los escolares como co-diseñadores. Creo que al final adoptamos una perspectiva global que nos ha permitido llegar a comunicar el proyecto
en distintos foros y facilitar a las partes el acuerdo. (Estudiante 3)
Al principo no teníamos información y la que había era caótica, no
parecía haber una coordinación, ni planificación, así que tuvimos
que ir resolviendo las cuestiones que afectaban al diseño, pero dentro de nuestra inseguridad y falta de experiencia en estos proyectos,
al final el resultado creo que ha sido muy bueno, pero nos faltan
herramientas. (Estudiante 7)

En ambos casos se trata de dos estudiants que se han implicado en
distinto grado en el proyecto, pero permite apreciar como han ido resolviendo cuestiones que no estaban planteadas en un guión (como están
acostumbrados) o que vienen de una coordinación clara. Señalan las
competencias necesarias, falta de seguridad y herramientas, pero a su
vez un grado de satisfacción adecuado y ante todo una perspectiva positiva. En todo caso, son dos testimonios y es necesario seguir analizando
y ante todo profundizando mas allá de este caso, y en la siguiente fase
del proyecto en la que la parte de diseño ya no es tan relevante.
A modo de conclusión y siendo conscientes como se ha señalado
en el párrafo anterior de que se trata de un estudio de caso dentro de
un proyecto todavía en desarrollo, se puede valorar de forma positiva
los aspectos que tienen que ver con la práctica y lo relativo a un contexto de proyectos a los que se se ha denominado CDS (Müller et al,
2017) y que establecen una determinada dinámica muy interesante
para el futuro de la profesión, (ver figura 18).
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Fig.18 Esquema de la
interacción Diseño,
Ciencia y Ciudadanía en
Mueller et al (2017)

A pesar de las dificultades que se advierten, este tipo de proyectos
parecen apoyar un cambio de paradigma, tanto en los aspectos prácticos, en relación a los retos que han de afrontar nuestros estudiantes
de diseño en contextos cada vez más complejos, como en los retos
académicos paras las Escuelas, y que como autores ya mencionados
han señalado (Manzini, 2015) han de hacernos reflexionar profundamente sobre el futuro de la profesión, las competencias académicas
que se deben implementar, y sobre el papel que han de adoptar en un
futuro los profesionales del diseño en este tipo de entornos sociales y
su relevante complejidad.
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There are several methods and tools to measure web quality. Some
allow to evaluate any site and others are specialized in a specific sector: sectoral analyzes. This study presents a review of the works that
focus on the education sector, composed of the websites of universities, libraries, schools and distance training platforms, among others.
The objective is to identify the most relevant publications and to know
which are the main authors. For this, a systematic literature review
of 161 articles was carried out among more than seven hundred published between 2000 and 2018 in Scopus, Web of Science and other
databases, together with the citations received in Google Scholar. As a
result, it is found that almost one third of the evaluation instruments
are formulated from the computer sciences. The vast majority of the
works correspond to articles university sites, being also the most cited.
It is concluded that web quality in this sector arouses interest in the
scientific community and becomes increasingly specialized.

Resumen

1 Universitat Pompeu Fabra,
Departamento de Comunicación,
alejandro.morales@upf.edu.

Existen diversos métodos y herramientas para medir la calidad web.
Algunos permiten evaluar cualquier sitio y otros están especializados
en un sector específico: los análisis sectoriales. Este estudio presenta una revisión de los trabajos que se focalizan en el sector educativo,
compuesto por los sitios web de universidades, bibliotecas, colegios y
plataformas de formación a distancia, entre otros. El objetivo es identificar las publicaciones más relevantes y conocer cuáles son los principales autores. Para ello se realizó una revisión sistematizada de literatura de 161 artículos entre más de setecientos publicados entre 2000 y
2018 en Scopus, Web of Science y otras bases de datos, junto a las citas
recibidas en Google Académico. Como resultado se constata que casi
un tercio de los instrumentos de evaluación son formulados desde las
ciencias de la computación. La gran mayoría de los trabajos correspon-
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den a artículos sitios de universidades, siendo también los más citados.
Se concluye que la calidad web en este sector despierta el interés en la
comunidad científica y se hace cada vez más especializada.

1. Introducción
Desde la creación de los sitios web, hace 30 años, existe la necesidad
de evaluar su calidad. Tempranamente comenzó el interés cultural,
intelectual y científico por internet como fuente de información educativa. Con ello surgió también la preocupación por desarrollar métodos que permitieran determinar qué sitios merecían formar parte de
directorios o bases de datos de recursos digitales de calidad ofrecidos
a usuarios del mundo académico o profesional (Codina, 2006).
Para ello, tanto desde la academia como desde el ámbito profesional se han propuesto diferentes instrumentos y metodologías.
Las más extendidas en la industria se basan en la usabilidad (ISO,
2010; Nielsen, 2000) y la experiencia de usuario o UX (Garrett, 2011), incorporando testeos experimentales (Rubin & Chisnell, 2008), análisis
de métricas (Tullis & Albert, 2013) y metodologías basadas en la estadística (Sauro, 2010; Sauro & Lewis, 2016).
Otras, están sustentadas en el análisis de profesionales expertos,
expresadas como recomendaciones (Krug, 2014), heurísticas (Nielsen,
2005), principios (Tognazzini, 2014), directrices (Leavitt & Shneiderman,
2006), reglas (Shneiderman, 2016) y estándares (Bevan, 2005).
Por otra parte, algunas de estas herramientas son de uso general, es decir, para evaluar cualquier tipo de sitio (Sanabre Vives, 2018;
Sastry & Talluri, 2017), y otras, los análisis sectoriales, especializados
en un sector concreto, como comercio, educación, salud, gobierno,
medios o turismo (Pedraza-Jiménez, Codina, & Guallar, 2016).
El objetivo general de este trabajo es identificar y caracterizar estos
sistemas de análisis sectoriales de evaluación de calidad en sitios web,
mediante una revisión sistematizada de los trabajos publicados entre
los años 2000 y 2018.
En específico, se busca determinar las publicaciones académicas y
profesionales más relevantes y conocer cuáles son los principales autores del sector educativo, aquel que recoge los trabajos focalizados hacia
sitios web de instituciones de educación, en todos sus niveles: primaria,
escolar y superior; centros de formación, bibliotecas, recursos de información académicos y plataformas de educación a distancia, y otros.
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2. Metodología
Para el cumplimiento de ese propósito se realizó una revisión sistematizada de literatura. En especial, se utilizó el framework ReSisteCHS para ciencias sociales y humanas (Codina, 2018), que contempla
las etapas de búsqueda, evaluación, análisis y síntesis de artículos
científicos y publicaciones profesionales.
En primer lugar se definió la evaluación de calidad web como el
campo de estudio y entre 2000 y 2018 como el período comprendido a
analizar. Según los términos más comúnmente usados en la literatura, se diseñó una ecuación de búsqueda para aplicar sobre los campos
de título, resumen y palabra clave en las principales bases de datos
académicas multidisciplinarias: Scopus y Web of Science (WoS), junto
a otras de corte más especializado.
Por su amplia cobertura, y por incluir no solo artículos de revistas,
sino también libros y otros documentos técnicos demandados en el
desarrollo y diseño de sitios web, se usó también el motor de búsqueda Google Académico.
Como criterios de inclusión se consideró textos que describan instrumentos, procedimientos o herramientas de evaluación de calidad
en sitios web; en idioma inglés o español, con fecha de publicación
igual o posterior al año 2000.
Se excluyeron, a su vez, los estudios basados únicamente en estadísticas de visita o analítica web, documentos referidos únicamente
a aplicaciones (Apps), e investigaciones centradas solo en los efectos o
la psicología del usuario.
En la etapa de evaluación, los más de setecientos trabajos recuperados se revisaron manualmente, examinando sus títulos y resúmenes, con el objetivo de verificar si se ajustaban con estos criterios.
La información recogida se complementó con indicadores específicos sobre impacto y afiliación, y se sistematizó en tres áreas referentes a datos de la publicación, los autores y el contenido, al tiempo que
todos los trabajos fueron clasificados según su sector.

3. Resultados
Entre las más de setecientas investigaciones halladas sobre calidad
web, tanto generales como para tipos de sitios específicos, se evidencia una mayor presencia de estos últimos, los que conocemos como
análisis sectoriales.
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En particular, se identifica que 161 de estos están los dirigidos al
sector educativo, incluyendo trabajos sobre sitios web de universidades, bibliotecas, museos, colegios, plataformas de e-learning y cursos
en línea. Estos representan un 33% del total, seguido por el sector sanitario y comercial.
Al analizar la evolución en el tiempo y distribución de la producción de literatura período comprendido en el estudio, se observa un
incremento paulatino en el número de trabajos publicados por año,
con fuertes alzas los años 2013 y 2017 (Figura 1).

Fig.1 Producción anual de
publicaciones sobre calidad
web en el sector educativo.

La inmensa mayoría de estos documentos surgieron en el ámbito
académico, expresado principalmente como artículos de revista científicas (113), los que lideran la lista, seguidos por las actas de congreso
(29), tesis (11) y capítulos de libro (2).
Solo 5 textos provienen de la industria o ámbito profesional, como
los estudios de la consultora especializada Nielsen Norman Group
o artículos de la User Experience Professionals Association (UXPA).
Existe también un documento del ámbito gubernamental o normativo: UNESCO’s internet universality indicators: A framework for assessing internet development (UNESCO, 2018).
Según el análisis de la afiliación declarada, se identificó que 29 de
los textos surgió en alguna universidad de España, seguidos por trabajos provenientes de Estados Unidos, India, Turquía y Jordania, entre
otros países. Respecto al idioma de la publicación, se detectan 112 en
inglés y 49 en español.
A través de la sistematización de los nombres de escuelas, facultades o departamentos se pudo establecer que del total de artículos revisados sobre calidad web en general, solo un 5% de los autores proviene
de unidades académicas de educación.
Ahora bien, específicamente dentro del caso de las investigaciones
sobre sitios web educativos, un 31% proviene del dominio las ciencias
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de la computación (informática y programación), secundado por la
biblioteconomía y documentación (ciencias de la información) y seguido por la educación como disciplina (Figura 2).

Fig.2 Disciplina que más
aborda la calidad web en el
sector educativo, según la
afiliación de los autores.

Tabla 1 20 publicaciones
sobre calidad web en
el sector educativo con
más citas en Google
Académico (GA).

Se comparó cada trabajo según el número citas recogidas en Google
Académico a abril de 2019. Entre las veinte publicaciones más citadas
(Tabla 1) predominan los artículos sobre calidad en los sitios web de
universidades.

Autores

Año

Título

GA

Van Iwaarden, J., Van Der
Wiele, T., Ball, L., & Millen, R.

2004

Perceptions about the quality of web sites: a survey amongst
students at Northeastern University and Erasmus University
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Aguillo, I. F., Ortega, J.
L., & Fernández, M.

2008

Webometric Ranking of World Universities: Introduction,
methodology, and future developments

201

Buenadicha Mateos, M., et al

2001

A new web assessment index: Spanish universities analysis

168

Gordon, J., & Berhow, S.

2009

University websites and dialogic features for building
relationships with potential students

130

Kane, S. K., Shulman, J. A.,
Shockley, T. J., & Ladner, R. E.

2007

A web accessibility report card for top international university web sites 105

Harper, K. A., & DeWaters, J.

2008

A quest for website accessibility in higher education institutions

67

Qutab, S., & Mahmood, K.

2009

Library web sites in Pakistan: An analysis of content

65

Mentes, S. A., & Turan, A. H.

2012

Assessing the usability of university websites: An
empirical study on Namik Kemal University

64

Büyüközkan, G., Ruan,
D., & Feyzioğlu, O.

2007

Evaluating e-learning web site quality in a fuzzy environment

64
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Autores

Año

Título

GA

Mustafa, S. H., & AlZoua’bi, L. F.

2008

Usability of the academic websites of Jordans’
universities: An evaluation study

62

Hilera, J., Fernández, L.,
Suárez, E., & Vilar, E.

2013

Evaluación de la accesibilidad de páginas web de
universidades españolas y extranjeras incluidas en
rankings universitarios internacionales

57

Alva Obeso, M. E.

2005

Metodología de medición y evaluación de la
usabilidad en sitios web educativos

45

Tillotson, J.

2002

Web site evaluation: a survey of undergraduates

45

Lee, K. H., & Teh, K. H.

2000

Evaluation of academic library web sites in Malaysia

45

Islam, A., & Tsuji, K.

2011

Evaluation of usage of university websites in Bangladesh

44

Pinto Molina, M., et al

2004

Análisis cualitativo de la visibilidad de la investigación de las
universidades españolas a través de sus páginas web

44

Hasan, L.

2014

Evaluating the usability of educational websites based
on students’ preferences of design characteristics

42

Thelwall, M., & Aguillo, I. F.

2003

La salud de las web universitarias españolas

41

Roy, S., Pattnaik, P.
K., & Mall, R.

2014

A quantitative approach to evaluate usability of
academic websites based on human perception

39

Zhang, Y., & O’Halloran, K. L.

2013

‘Toward a global knowledge enterprise’: university websites as
portals to the ongoing marketization of higher education

36

Entre las primeras posiciones aparece un artículo metodológico
sobre el Ranking de Universidades en la Web, conocido también como
Webometrics. Es desarrollado por el Laboratorio de Cibermetría del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y analiza
más de 30 mil sitios (Aguillo, Ortega, & Fernández, 2008).
Existen varios trabajos comparativos entre instituciones de educación superior de un mismo país, como los realizados con las universidades españolas (Buenadicha Mateos, Chamorro Mera, Miranda
González, & Rodrigo González López, 2001; Hilera, Fernández, Suárez, &
Vilar, 2013), jordanas (Hasan, 2012; Mustafa & Al-Zoua’bi, 2008), argentinas (Laitano, 2015) o bangladesíes (Islam & Tsuji, 2011).
También hay algunos estudios de casos como los aplicados a la
Northeastern University de Estados Unidos y a la holandesa Erasmus
University (van Iwaarden, van der Wiele, Ball, & Millen, 2004) o al
plantel turco Namik Kemal University (Mentes & Turan, 2012), por
nombrar algunos.
Se constatan además investigaciones sobre la calidad web y experiencia de usuario en bibliotecas (Pant, 2015; Qutab & Mahmood,
2009), plataformas de educación a distancia o e-learning (Büyüközkan,
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Ruan, & Feyzioǧlu, 2007) y de cursos abiertos masivos en línea, MOOC
(Espada, Rodriguez, Garcia-Diaz, & Crespo, 2014).
La accesibilidad asoma como el atributo de calidad web más estudiado, seguida por el contenido y el diseño, así como la percepción
y valoración general dada por los estudiantes, en tanto es el público
objetivo más recurrente.
Los métodos de aplicación con más presencia son los test heurísticos expresados como índices (valoración con escalas numéricas), sistemas articulados de análisis (instrumentos que combinan variables
técnicas y estratégicas), guías de diseño y listas de chequeo, en los que
predomina la evaluación experta. En menor medida están la investigación con usuarios a través de cuestionarios y los testeos experimentales.
En lo relativo a los autores con mayor cantidad de publicaciones
en el área, destacan la académica turca Gülçin Büyüközkan, la jordana
Layla Hasan, los españoles Isidro F. Aguillo y Enrique Orduña-Malea, y el
inglés Mike Thelwall, en una lista donde la mayoría tiene solo una obra.

4. Conclusiones
Se detecta un creciente interés por parte de la comunidad científica
por estudiar la evaluación de calidad de los sitios web y, especialmente, en proponer oportunidades de mejora para sectores específicos.
Tal es el caso del educativo, hacia el cual se focaliza el mayor número de publicaciones, presentando un incremento sostenido a partir
del año 2000.
La calidad web en este sector es abordada desde distintos países,
diferentes áreas del conocimiento y con diversas aproximaciones metodológicas. Las ciencias de la computación –y no las ciencias de la
educación– es la disciplina que en mayor medida genera artículos de
revistas científicas y actas de congreso sobre espacios web educativos.
Los textos se centran en proponer instrumentos de evaluación y
examinar sitios de universidades, escuelas, bibliotecas y plataformas
de educación a distancia, entre otros.
Dentro de estos, son los portales web universitarios los que captan la
mayor atención de la academia, en tanto espacios de comunicación y difusión. Predominan los estudios que comparan universidades dentro de
un mismo país y los casos que analizan sitios de instituciones específicas.
En cuanto a los métodos utilizados por los investigadores, la mayoría de los textos se basa en instrumentos aplicados por expertos,
como es el caso de los índices y test heurísticos.
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El atributo de calidad web más estudiado es la accesibilidad, a la
que siguen el contenido y el diseño.
Pese al significativo número de investigaciones en el sector educativo, existe aún una interesante y amplia oportunidad de trabajos futuros
para desarrollar protocolos de análisis cada vez más especializados.
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ADLM, SPACE DESIGN |
FOR CO-WORKING AND LEARNING
Ivette Chacón1
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The projection of better learning spaces, those who enhance the possibility of retention of knowledge through autonomy, remains a pending assignment within the update plans centered on users and the development of competencies across different centers of studies. In this
sense, and as a primary interest of ECMH to center education on the
human being, the design project of the Autonomous Digital Learning
Module arises, an alternative to manage a classroom away from the
classroom, but still within the physical boundaries of the institution.
The creation of the module follows an organization of coordinated
work among three specialists in the areas of spaces and information
technology systems with teaching experience accrued in communications and design environments. This team designed a methodology in
two phases, the first consisting in an approximation and understanding of customs, habits and needs of the users –the school’s students-

1 Design Strategist at Syncros,
Strategic Design Lab at Escuela
de Comunicación Mónica
Herrera (Mónica Herrera School
of Communication – ECMH),
ichacon@monicaherrera.edu.sv

for the creation of a series of criteria in technological design, spaces
and learning; and a second phase which visualized and applied such
criteria as trends in the work of groups focused on innovation processes, in an equipped learning space, which proved to be stimulating
and enabled the acquisition of meaningful knowledge through both
individual and collaborative work.
The project describes aspects from the pretended learning objectives, spatial conception, the handling of space components and the
depiction of the learning experience in the Autonomous Digital Learning Module, a space in development that should pioneer in the construction of better experiences and space adaptation which should be
potentially replicable, aiming towards an education based on providing a new meaning to the experience of learning.
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1. Introduction
New forms of collaboration for the development of human skills need
stimulating and flexible scenarios. Education centers should strive for
their students to develop differentiating competencies and to internalize knowledge through an adequate balance of theory, practice and
the support of purposely used technology.
An adequate spatial setup, the selection of furniture and equipment, textures, lighting effects, feasibility of diversified communications and high connectivity, will prove to be paramount to foster the
work of teams that can achieve innovation.

2. Autonomous Digital Learning Module (ADLM):
the project and its users
During the preparatory research for the development of ADLM1, the
taskforce established the necessary criteria for the projection of a
space in support of the educational curricula of ECMH. For little over a
year a research was designed, mixing the academic-theoretical vision,
the classroom experience and the vision of the students-users, which
focused on establishing guidelines for a model spatial proposal for the
school environment.
The project came upon to become an experiential component in
resonance with the educational DNA of ECMH, where students become actively involved in their learning through project development,
collaboration and reflection on the performed processes and goals
achieved. A “learning by doing” by means of practical education upon
a theoretical and updated basis (ECMH, 2019).
This applied research project gathered interest of professors involved in supporting the educational curricula2, as well as revamping
the learning experiences as a whole.

1 The aforementioned research is named “Spatial (Space) proposal for the fostering
of autonomous digital learning in support of the educational curricula”, published on
“Mundos Virtuales” (2018), Mónica Herrera Ediciones, SBN 978-99961-941-5-3, available at:
http://monicaherrera.edu.sv/investigacion-docs/investigacion-institucional/MonicaHerrera-Investigacion-Mundos-Virtuales-Comunicacion-Digital.pdf
2 Claudia Aguilera, Interior Architect and MFA. Prototype lab, ECMH
Cruz Galdámez, Systems Engineer, MBA and PMP, Communication and Digital Strategy
Degree Director, ECMH
Ivette Chacón, Environmental Designer and Master in Territorial Development. Design
Strategist at Syncros, Strategic Design lab at ECMH.
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A vision was set forth: to develop a space to manage purpose-driven
creativity, which was adequately equipped in technology that fosters
learning along the diverse career paths while at the same time could
deliver an interesting space aesthetic. A space that enables learning
autonomy.
The concepts upon which this design were laid were: learning
that was autonomous, self-managed, self-driven, conscious and high
in social interaction ((Bravo-Cerdeño, Loor-Rivanedeira, & Saldariaga-Zambrano, 2017); motivation towards learning, understood as the
emotional basis that keeps projects active and allows students to develop at their own pace and, spaces for learning aimed towards interchange and shared knowledge.
Authors like John Keller in “Motivational Design” describe an individual who is (a)motivated for the construction of learning in accordance to (b)an efficient, effective and well-structured instruction, (c)
within an adequate learning environment (Keller, 2010).
The improvement of work spaces in ECMH rests not only on the
update of interior architecture but on the motivating potential of
learning through more flexible work modalities, supported by specialized technological resources with updated challenges.
The results obtained from the preliminary research align with profiles from the student population: highly sociable users, with access to
diverse technologies, interconnected, who divide their time in diverse
work-study activities and who possess a limited attention capacity.
Consumers of various digital products, some supportive of learning.

3. Design Criteria
Previous to the design of ADLM current spaces were analyzed as well
as their respective users. It also included the search for information
regarding environments that fostered creativity and innovation in educational spaces as well as efficient offices; co-working environments
and agile design methodologies; the latter supported on the development of strong interpersonal bonds within taskforces which enable
for the management of quick prototypes and the feedback flow with
the client and other audiences (Montoya, Sepúlveda, & García, 2017)
Spatial management included: a physical perspective (a), which
influences the psychological construction (b) of spaces in the user configuration. According to this, spaces should be conceived considering
user behavior and its implementation contradicting the traditional
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way interior spaces are designed and in which function prevails over
the user. Office spaces (work), meeting spaces, transitions and support structure become essential for spatial projection aimed to innovate, making it accessible (Doorley, Witthoft, & Kelley, 2012, pg. 40).
Spatial and ergonomical analysis were taken in high regard. Spatial habitability, relation to utilitary environment objects and the geometry of visual field were included as a guideline for the proposal and were resolved as height, distance, visual and tactile textures
in the spatial configuration. Three macro criteria with which ADLM
should be solved were established (Doorley, Witthoft, & Kelley, 2012,
pg. 40). These are:
˅ By type of learning: (a) Solution allows a progressive and incremental learning, ideal for co-creation. (b) User builds autonomy through the search of knowledge.
˅ Of technological equipment: (a) Allows quick and uninterrupted access to online contents. (b) Provides interconnections
for the interchange of information. (c) Allows for interactive
communication.
˅ Of spatial type: (a) Has flexibility of use for collaborative work
and productive socialization. (b) Furniture fosters activity and
focus on diverse tasks. (c) Its location is easily identifiable. (c)
Has a high likelihood of replication within the organization.

4. Trends discovered in learning spaces
The approach towards development of the proposal was aimed along
two lines: the consideration of spaces as continuous learning spaces,
and the strong trend of co-creation as a work modality.
Learning spaces are those where people can increase their knowledge in an incremental manner according to their needs, interests
and own pace. Physical and psychological comfort are essential to increase the level of focus, productivity and well-being of users through
multi-modal experiences. Active learning spaces allow for a fixation
of focus on students’ tasks. These spaces allow for psychological
well-being (Herman Miller Inc., 2015)
Co-creation as a work modality is sustained on how participants
show commitment generating active learning. Some specialists recommend a holistic approach aimed to improve creativity, flexibility
and productivity within organizations: empower people, spaces and
technology (Microsoft, s.f.); others, such as Groves and Marlow (2016),
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would consider it a critical element in work communities whose focus is on creation. Teams who set forth creativity for problem resolution within spaces for analysis and production; in an innovation
process directed to generating practical and cost-effective solutions
through collaboration processes.
A comparative appreciation of spatial requirements in traditional
learning environments as well as collaborative is shown in Table 1:

Conditions of traditional learning spaces

Conditions of collaborative learning spaces

General space dedicated to the execution of an task

Flexible spaces, with the possibility of hosting
multiple simultaneous activities

One single attention focus point (generally,
whiteboard or frontal projection)

No defined focus of attention, microenvironments are present

General and non-adequate lighting for the
creation of various work atmospheres

Differentiated lighting which is adjustable for
the creation of various work atmospheres

Rigid furniture, with null possibilities of reconfiguration

Diverse furniture, attractive and flexible for work
on different postures and diverse spatial setups

Equipment with prevalent analog technologies

Equipment that allows interconnection and
co-working as well as remote work.

Spaces oriented towards the work and performance
of the professor, at the expense of students’ work

Spaces oriented to work and student performance,
both personal as well as in groups, where
professors act as guiding partners.

Disposition towards collaboration in learning is one of the modalities sought for development in the educational environments due to
the influence of a world each time more complex, hungry for differentiating solutions. According to the study of the pyramid of learning (National Training Laboratories as quoted by Herman Miller, 2015) those
who work in projects retain up to 70% of the information presented
than those who just read it (10%), hear it (20%) or discuss it (50%).
For spatial design it was also taken into account that there are
different types of spaces in which students showed learning difficulties. Spaces that proved to be very little stimulating, disorganized and
with rigid furniture, hinder the possibility of action and in an intangible manner, the little environment of trust that the professor creates,
the improvisation of the educational experiences, the lack of ease
of reading and understanding of the material provided, the misuse
of language and gestures, poor generation of expectations and time
management, confusing forms of assessment-feedback, all of those,
contribute to a negative signification of educational experiences. (Murillo, Hernández-Castilla, & Martínez-Garrido, 2016)
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5. The creative process of ADLM
5.1. Space available
For the location of the module within ECMH premises, the public zone
known as “Gran Taller” was selected. Inside this space, an area with an
East-West orientation was delimited, having a view of the main front
of the building; it has an area of 22.75 square meters. A semi-open space
limited by a metal railing and with wooden floors (see image 1).

5.2. Requirements
The spatial proposal has been thought out in order to respond to the
needs of two people working on the installed equipment (computer
monitors) and six more people working collaboratively.
The fulfillment of technical requirements was also projected: having a high performance equipment in terms of processing and memory, as well as interconnectivity, with the capacity to perform 4K editing and macro database analysis (Aguilera, Chacón & Galdámez, 2018).
Learning requirements include working autonomously and the stimulation of creativity through collaborative work.

5.3. Spatial concept
A brainstorming session served as the foundation for a preliminary
design concept: “Fractrance”, a term coined from the combination
of “fractal” and the typical state of being absorbed in an activity, a
“trance”. A space where the user will have the opportunity to explore
their skills in a comfortable, stimulating spatial environment with
sufficient technology to enhance their learning experiences.
This concept gave way to the creation of micro environments surrounded by steps, bulbs, heights and textures which shall emulate the
changes and the own diversity of human attitude facing the acquisition of knowledge.

Fig.1 Gran Taller at ECMH,
side and front views.
Mezzanine. Photograph
Ivette Chacón.
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6. Spatial design
6.1. Zoning
Space function configurations were determined: spatial dominion
(preference of the sheet) (Lidwell, Holden & Butler, 2010, page 212);
having three work zones, flexible surfaces (tables vs leaning against
the wall); a second area for individual or collective work with support
from a technological tool (virtual desks) and a lounge area.
These spaces are defined as: (1) Vestibular, (2) Coworking, (3) Individual or collective work backed by connectivity and (4) Contemplative work.
The creation of this multi-space took place through the diversified
handling of textures, shapes or colors backed by an integrative distribution. These elements allow for the creation of controlled contrast
situations, delivering a bigger visual and tactile diversity (image 2).

Fig.2 Floor plan and
architectural views A,
B and C of MAAD. Idea
and architectural design
by Ivette Chacón.

6.2. Furnishing
Zoning for both collective and individual work was considered to remain for different periods of time in many types of activities, up to
the necessary comfort for those precise activities which require relative passiveness in a seated position.
A line close to mid-20th Century modernism was chosen for all
seating furniture. The work table was designed towards the purposes
of co-working interests: it provides a surface with soft breaks which
favor the visibility of all participants.
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Work walls are projected with utilitarian veneers, similar to the
high-pressure laminate canvases thought to promote writing. Alongside
these, cork coverings to place paper sheets with the intention that shared
visual thinking shall prevail, a trademark of innovation processes.

6.3. Dynamic of use
ADLM is considered to become a continuous use space in support of
the academic needs and the complex processes of the socialization
of knowledge among peers. This in agreement with the new working
environments where “the exchange of ideas, collaboration and brainstorming take place not only in physical environments, but also in
the digital space” Jennifer Magnolfi (Groves & Marlow, 2016, page 35).
The flow of the path starts at the entrance to the vestibular space,
leading into the co-working zone to further lead to the individual,
technology-supported creation space. The exit to the space takes users
through the contemplative zone. ADLM provides a work space where
“physical and digital space are complementary and become integrated
realities” Dave Coplin (Groves & Marlow, 2016, page 37).

6.4. Representation
The design was based on the consideration of function and use, as
well on the creation of a proprietary spatial concept. For a better understanding and communication of its reach, an exploration of volumes and proportions was required, through two types of modeling:
physical, through a scaled model and a digital model. The scaled model was built at the ECMH prototype lab (Image 3).

Fig.3 Architectural Mockup
of MAAD. Interior top
view, furnished interior
spaces and front view. CNC
model made by Claudia
Aguilera. Photographs
by Camila Henríquez
and Ivette Chacón.
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Digitalized images in 3D provide a clear idea of use and the created
environment. The final result of the spatial projection is as follows
(image 4):

Fig.4 Top left: color
floor plan top view and
façade of MAAD. Next,
interior architectural
view of co-working and
individual working zones.
Bottom, working zone in
use (descriptive image).
3D renders by Víctor
Ramírez Ceciliano.

Currently the project is on the evaluation stage for its future construction.

7. Learnings (conclusions)
The requirements of our contemporary world push new professionals
towards including processes which will allow them to think quickly
and flexibly, in an interconnection with the knowledge of their counterparts in other fields. Innovation processes.
It is in the field of education where these processes should –previously- occur so that they can foster working with others to overcome
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the challenges of the local and global community. It is then that the
design of spaces that enable diverse work modalities becomes fundamental, spaces that enable collaboration in real time and with the
most adequate multimedia support.
Convinced of this, all professors that collaborated in this investigation and design proposal value as a positive outcome the fact that
they put their knowledge and experience to good use and that, combined with the ethnographic approach towards the group of interest
(students), it served as solid groundwork towards the construction of
a specific knowledge base applicable to ADLM.
However, this alternative, parallel to the Architectonic Master
Plan already in place, revealed to be opposed to the investment items
(construction and technological equipment) for proposal replication;
mainly, when there is a prevalence on campus of traditional learning
environments that should/can still be re-thought at a new use-function level. These are aspects that require the development of an implementation plan parallel to the design and the proper sponsorship of
the corresponding stakeholders. The development of this design project still needs to overcome such processes as well as adequate tools
that enable the validation of use, symbolism and compliance with
expectations once the proposal is built.
It is worth mentioning that currently, the educational offer is not
a promise of what will happen inside classrooms in a planned manner; the success of learning experiences depends on the presence of
optimal collaboration conditions, the skills of the educational institutions to foster a diversity of intelligences and talent retention within
the work groups; two of the most highly valued aspects by companies
and organizations throughout the world.
We are placing our bets on collaboration, effective communication,
immediate creation, as well as spaces that promote them.
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Since personal computers began to be a part of our daily lives, coupled
with network expansion, mobile phones and social networks emergence, digital technology has been the focus of social interactions for
most people.
School cannot ignore this reality and the use of technology to motivate the students, causing them to become producers of their own
learning, makes them more confident and more critical. One of the
tools that can contribute to this is Transmedia Storytelling.
In this way, in the face of the mobility associated with digital technology, learning does not have to stop at the end of class. When there
is greater freedom, through the use of several platforms, students
can access, whenever and wherever they want, activities proposed by
teachers. This new paradigm, which includes technology in the context of the classroom, can contribute to improve pedagogical practices.

Resumo

1 Instituto Politécnico de
Tomar, aluno20581@ipt.pt.

Desde que os computadores pessoais começaram a fazer parte do nosso dia a dia, associado à expansão das redes, à emergência dos telemóveis e ao surgimento das redes sociais que a tecnologia digital tem
sido o foco das interações sociais de grande parte da população.
A escola não pode alhear-se desta realidade e a utilização da tecnologia para motivar os alunos, levando-os a tornar-se produtores da sua
própria aprendizagem, torna-os mais confiantes e mais críticos. Uma
das ferramentas que pode contribuir para isto é o Transmedia Storytelling.
Desta forma, face à mobilidade associada à tecnologia digital, a
aprendizagem não acaba com o toque do final da aula. Ao existir uma
maior liberdade, através da utilização de diversas plataformas, os estudantes podem aceder, quando e onde quiserem, às atividades propostas
pelos docentes. Este novo paradigma, que inclui a tecnologia em contexto
de sala de aula, poderá contribuir para melhorar as práticas pedagógicas.
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1. Introdução
A vida dos mais jovens gira em torno da tecnologia e estas práticas
são muito diferentes das que existem nos planos educativos das instituições de ensino. (Scolari, 2018, p. 9). Integrar novas formas educacionais na sala de aula, como o caso do Transmedia Storytelling, leva
a que os alunos se sintam mais motivados, pois é-lhes permitido explorar, criar, recriar histórias e fazer parte delas.
Transmedia Storytelling enquanto recurso educativo, poderá ser utilizado de forma a criar a necessária adequação das práticas pedagógicas, devendo ser utilizado como complemento das metodologias utilizadas, reforçando a forma como as aulas podem ser dadas utilizando a
tecnologia e os media para motivar os alunos e para os tornar em produtores da sua própria aprendizagem, tendo a possibilidade de utilizar
as ferramentas digitais e desenvolver a sua aprendizagem cooperativa,
trabalhar em grupo, discutir problemas e avaliar resultados.

2. A Utilização do Transmedia Storytelling em
Contexto Educativo
Transmedia Storytelling, de acordo com Henry Jenkins (2007), representa um processo em que elementos integrantes de uma ficção se dispersam através de vários canais de distribuição com o objetivo de criar
uma experiência de entretenimento unificada e coordenada onde cada
um destes canais faz a sua contribuição para o desenrolar da história.
Jenkins (2010) definiu sete princípios básicos de Transmedia Storytelling: O primeiro princípio, Potencial de Partilha versus Profundidade refere-se à forma como o conteúdo pode ser partilhado e capacidade do espetador em se envolver de forma ativa na disseminação dos
conteúdos (Potencial de Partilha) e a Profundidade, que é a capacidade
do espetador explorar a narrativa. O segundo princípio está relacionado com a serialidade, ou seja, a narrativa contada através de diversas
plataformas. A Construção do Universo (terceiro princípio) refere-se
aos elementos que podem não estar relacionados diretamente à narrativa principal, mas que acabam por fornecer uma descrição mais
elaborada do universo. O quarto princípio, a Subjetividade está relacionado com a multiplicidade de perspetivas, ou seja, a possibilidade de mostrar a perspetiva de personagens secundários da narrativa.
O quinto princípio, Imersão versus Extração refere-se à forma como
o espetador entra no universo da narrativa, como por exemplo, os
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parques temáticos (Imersão) e a Extração que está relacionado com o
facto de o espetador levar consigo objetos da narrativa, por exemplo os
produtos como miniaturas das personagens ou adereços. O sexto princípio, Continuidade versus Multiplicidade refere-se à existência de
uma coerência contínua no conteúdo (Continuidade) e a Multiplicidade que se refere à existência de versões alternativas das personagens
ou universos paralelos. Finalmente, a Performance e Participação, ou
seja, a possibilidade de o espetador participar na narrativa.
É necessário existir a compreensão de que “Os alunos, não querem
mais ficar só escutando o professor, querem falar, querem ser ouvidos,
desejam ser mais participativos.” (Santos, como referido em Morales e
Alves, 2016) A escola deve ser um sítio de aprendizagem, um espaço de
inovação, manter o currículo educativo tal como está é insustentável e
os estudantes estão a precisar de uma mudança destas metodologias,
é necessário integrar o digital em contexto de sala de aula.

3. Metodologia
Com esta investigação pretendeu-se fazer uma descrição da forma
como o Transmedia poderá contribuir para aumentar a motivação
dos alunos, contribuindo desta forma para a melhoria das práticas
pedagógicas. Para tal optou-se por um estudo de caso. Nessa medida, recorreu-se à observação de sessões, aplicação de questionários de
opinião dirigidos aos alunos e aos professores e análise documental
de documentos relativos ao Agrupamento.
Nesta investigação foram exploradas as potencialidades de Transmedia Storytelling quando aplicadas em contexto de sala de aula, em
turmas de 7º ano de escolaridade. Para a aplicação, em contexto de
aula, foram criados meios físicos e digitais que serviram de suporte às
atividades dinamizadas durante as aulas.

3.1. População-Alvo
Escola – Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha. A escolha da escola onde se efetuou a aplicação do estudo prendeu-se
com dois critérios principais: a localização e o seu grau de inovação
(Agrupamento PPIP – Projeto-Piloto de Inovação Pedagógica.
Alunos — Este estudo foi aplicado às turmas de 7º ano da escola (num
total de três turmas e 39 alunos com doze anos de idade, na sua maioria),
uma vez que a obra “Alice no País das Maravilhas” é uma obra recomendada, pelo Plano Nacional de Leitura, para alunos dos 12 aos 14 anos.
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Professores – A escolha dos professores (duas professoras de português e a professora bibliotecária) recaiu sobre as disciplinas onde poderia ser aplicado este estudo. Uma vez que se trata de uma obra literária,
fez sentido que a mesma fosse aplicada nas disciplinas de português.

4. Descrição do Estudo
Na realização desta investigação foi necessário recorrer à construção
de atividades em plataformas diferentes, com diferentes media, para
os alunos vivenciarem uma experiência Transmedia (livro impresso,
ebook, site, vídeos e áudio).
A história escolhida como base para esta narrativa foi “Alice no
País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, com ilustrações de Sir John
Tenniel. Esta história foi escolhida não só pelo facto de ser uma obra
recomendada pelo PNL, mas porque grande parte dos alunos já conheceriam a história.
O projeto foi implementado em quatro fases: A primeira consistiu
no manuseamento do livro impresso e leitura de códigos QR para aceder a excertos do filme Alice no País das Maravilhas (Disney). Identificação das personagens por capítulo. A segunda fase com consulta do
ebook com a história com percursos narrativos que permitiram aos
alunos alterar a sequência da história, sem alterar o seu sentido. A
terceira fase, o acesso ao site onde os alunos tiveram a oportunidade
de jogar, obter informações sobre a vida e obra do autor, aceder a uma
galeria de imagens do ilustrador John Tenniel, recriar a história com
propostas de escrita criativa, aceder a links para sites de interesse
sobre a obra e ouvir o Podcast da história. Finalmente, a quarta fase
onde os alunos responderam a questionários.
Para a última fase, a investigadora criou dois tipos de questionários, um para os alunos e o outro para os professores, disponibilizados no site. No final da aplicação do projeto foi pedido aos alunos que
preenchessem o questionário, que tinha como finalidade, saber quais
as preferências de consumo de produtos de ficção por parte dos alunos.
O segundo questionário, distribuído aos professores das turmas
onde foi feita a aplicação do projeto, bem como à Professora Bibliotecária, onde se pretendeu perceber de que forma os docentes estão
recetivos para a adequação de um trabalho narrativo com recursos a
múltiplos canais em ambiente educacional.

Portugal 2019

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

261

5. Tratamento dos Dados
No decorrer das sessões foi possível observar a forma como os alunos
interagiram com o material fornecido pela investigadora. No início da
sessão, a turma foi dividida em grupos. Foi feita a distribuição do livro
impresso e dado um capítulo da história a cada grupo.
O livro impresso com a história tinha um código QR por capítulo
e, os alunos, ao digitalizarem o código, com a máquina fotográfica do
tablet, tiveram a oportunidade de visualizar um excerto do filme de
Alice no País das Maravilhas que correspondia ao texto.
Existir uma integração de tecnologia nos meios tradicionais verificou-se muito satisfatória, pois os alunos leram o seu capítulo, integraram a tecnologia, sem haver manifestações de desagrado, muito
pelo contrário.
Seguidamente, os alunos, para acederem à ferramenta digital
Mentimeter, que permite, a criação de uma nuvem de palavras, utilizaram o tablet. Foi-lhes pedido que anotassem o nome de todos os
personagens que fossem encontrando no capítulo que estavam a ler,
de forma a fomentar um momento de discussão em grande grupo.
Após este momento, foi-lhes pedido que lessem o ebook. Neste momento, em todas as turmas, foi notável a vontade dos alunos de ler
a história. Em todas as sessões, a sala ficou em silêncio e os alunos
leram a história de forma tranquila e bastante aplicada.
De seguida os alunos tiveram a possibilidade de aceder ao site e
testar os jogos educativos que foram criados para a atividade sobre a
história (elaborados na plataforma Educaplay) onde os alunos tiveram
a oportunidade de testar os conhecimentos apreendidos sobre a obra.
Uma excelente ferramenta que aliou um momento de ensino com lazer.
O feedback dos alunos e professores foi positivo relativamente à
importância que as narrativas Transmedia podem assumir na motivação dos alunos. Os alunos mostraram-se sempre disponíveis e interessados, fizeram tudo o que lhes foi pedido e no final, mostraram-se
motivados chegando mesmo a solicitar que se repetissem aulas assim
com as obras literárias que estavam a trabalhar, atualmente, na disciplina de português, pedido reforçado pelas professoras.
Numa das sessões, o professor 2 comentou mesmo com a investigadora que achava que era com este tipo de projetos que se conseguia
alcançar os alunos, pois acabavam por se sentir mais motivados ao
utilizar os tablets e computadores.
No questionário dos professores, foi colocada a questão “Esta história é cativante? E pode tornar a aprendizagem mais efetiva?” as respostas
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das professoras foi bastante positiva, uma das respostas foi “Sim. Os
alunos estão mais interessados e participativos.”
De notar, que na primeira pergunta do questionário dos alunos,
“Procuro, nos diferentes media (tradicionais e digitais), aprofundar os
meus conhecimentos sobre os meus livros favoritos” verificou-se que
87,2% dos alunos concorda ou concorda totalmente. Utilizando os media, os alunos procuram aprofundar os conhecimentos relativamente
aos seus livros favoritos. Usando estes recursos em contexto de aula,
os alunos poderão mostrar-se mais motivados e disponíveis para
aprofundar conhecimentos.
Na segunda questão do questionário dos alunos, “Gosto de narrativas lineares – com princípio, meio e fim – mesmo quando as histórias
são contadas através de diferentes media.”, verificou-se que 77% dos
alunos respondeu concordo ou concordo totalmente, o que mostra que
os alunos gostam de ler uma narrativa utilizando diferentes plataformas. Após a aplicação do projeto, nas três turmas, a investigadora
constatou que os alunos mudaram naturalmente de plataforma da
narrativa, utilizando as ferramentas que lhes foram facultadas com
extrema facilidade e motivação.
Na terceira questão do questionário dos alunos, “Gosto de histórias
que têm versões alternativas das personagens e dos seus universos, oferecendo novas perspetivas.” 92.3% das respostas centram-se no concordo até ao concordo plenamente. Os alunos consideram que é bastante
interessante existir a possibilidade de saber mais sobre determinadas
personagens ou até sobre os universos das histórias.
Na sexta questão do questionário dos alunos, “Gosto de obter diferentes perspetivas de uma história de ficção, através de personagens secundárias ou através de sites ou livros.” 84.7% dos alunos concorda ou
concorda totalmente com a afirmação. Os alunos gostam de explorar
mais sobre as suas histórias favoritas, tendo mencionado que gostam
de saber mais sobre as personagens.
No final, os alunos foram convidados a participar numa atividade
de escrita criativa, onde lhes foi dada a possibilidade de utilizarem o
tablet para criarem um texto relativo à história, tendo-se mostrado
bastante recetivos relativamente a esta atividade. Cada grupo tinha
uma proposta diferente, ou seja, as propostas eram relativas ao capítulo inicial que tinham lido. A interação dos grupos foi bastante interessante de observar, os alunos trabalhavam em harmonia e mostraram-se sempre interessados, quando necessário solicitavam a ajuda
do professor ou da investigadora.

Portugal 2019

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

263

No questionário feito aos professores foi colocada a questão “Os
alunos podem criar extensões da história de forma a dar um valor educacional adicional?” e as respostas foram todas positivas, mas uma
das respostas foi “Sim, darem eles próprios largas à fantasia, de modo
a criarem novas situações.” (professor 1)
Na quarta questão do questionário dos alunos, “Gosto de partilhar,
nas redes sociais, conteúdos relacionados com os meus conteúdos de
ficção favoritos.” Verificou-se uma dispersão das respostas. 25.6% dos
inquiridos responde que não concorda com a questão e 74,4% concordam com a questão. Este fenómeno pode dar-se devido ao tipo de partilhas que os alunos gostam de fazer nas suas redes sociais. De acordo
com Sampaio (2018) os jovens utilizam os telemóveis para comunicar
com os colegas e amigos e também para aceder às redes sociais, onde
partilham emoções e sentimentos.
Na quinta questão do questionário dos alunos, “Gosto de comprar
elementos referentes às minhas histórias favoritas, como miniaturas
das personagens, adereços e trajes e merchandising (canetas, posters,
etc).” verificou-se que 84,7% dos inquiridos respondeu que concordava
com a afirmação. Quando questionados sobre este tipo de compra, alguns alunos mencionaram que costumam comprar, em especial, as
miniaturas das personagens das suas histórias favoritas.
Na sétima questão do questionário dos alunos, “Valorizo conteúdos
de ficção (livros, séries ou filmes) que me permitam participar na narrativa.” 89.8% dos alunos concordou com a afirmação. Este tipo de interação
com o público traz imensas vantagens, o facto de ser possível interagir
com a narrativa é algo que leva a narrativa para um nível interativo.
Após a análise dos questionários, é verificável que existe uma recetividade muito grande por parte dos alunos, no que refere à implementação das narrativas Transmedia em contexto educativo. Os jovens procuram conhecer um pouco mais as suas histórias favoritas de forma a
conhecer mais sobre as personagens e sobre os universos das histórias.
No decorrer das sessões, a investigadora teve a possibilidade de
observar alguns constrangimentos no que se refere ao uso da internet, os alunos não conseguiam visualizar os excertos do filme quando
fotografavam o código QR, sendo necessário a investigadora percorrer
os grupos, com o telemóvel pessoal e fazer a leitura, usando os dados
móveis. Também se sentiu este constrangimento quando foi necessário visualizar o site, alguns alunos tiveram muita dificuldade em
aceder ao mesmo. O facto de não se conseguir aceder à internet de
forma célere, atrasou todo o processo da sessão, deixando muito pouco tempo para as restantes atividades.
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6. Conclusões
Complementar a metodologia existente com a integração das narrativas Transmedia poderá trazer inúmeras vantagens, este facto foi visível especialmente quando os alunos estavam a ler a história no livro
impresso e utilizavam o tablet para ler os códigos QR. Os professores
também reconheceram que, ao utilizar estas ferramentas, os alunos
se sentiam mais motivados e interessados no que estavam a ler.
As escolas poderão não estar preparadas para a utilização destes
recursos, pois nem todas as escolas estão equipadas com computadores e/ou tablets suficientes. No caso da escola D. Maria II verificou-se
que a internet era insuficiente para a navegação regular, para os alunos conseguirem aceder ao site da investigadora.
A educação em diversas plataformas pode permitir uma continuidade na aprendizagem dos jovens, eles são envolvidos na sua aprendizagem. Estamos numa época praticamente digital é necessário
melhorar a metodologia educativa de forma a incluírem a tecnologia
em contexto educativo. Moran (2000) refere que os alunos têm a possibilidade de utilizar estas ferramentas de forma a desenvolver a sua
aprendizagem cooperativa, interagindo de forma efetiva, o que poderá contribuir de forma significativa para a melhoria da qualidade da
aprendizagem.
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In this text we reflect on the relationship between cinema and education, namely by looking at the contribution of the cinema to the learning processes in the present society. Moreover, we analyze how the
cinema has been relating to the educational pedagogy, and how its
integration in the educational contexts has evolved according to the
new paradigms of teaching and lifelong learning. By considering the
relationship between cinema and education in the context of today’s
digital lifestyles, taking into account the phenomenon of transmedia
and media convergence, we can conclude that in contemporary society the cinema continues to have a great pedagogical potential, since it
is easy to access to information through audiovisual stimuli, but also
because this type of content assumes an increasing and transversal
importance in the different digital media and platforms.
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O presente artigo aborda a relação entre o cinema e a educação, perspetivando nomeadamente contributos do cinema para as aprendizagens na atual sociedade. Analisamos como o cinema se tem cruzado com a pedagogia educacional e os novos caminhos para a sua
integração nos contextos educativos de acordo com os mais recentes
paradigmas do ensino e das aprendizagens ao longo da vida. Ao expormos a relação do cinema com a educação no contexto dos estilos
de vida digitais da atual sociedade, tendo em conta os fenómenos da
transmedia e da convergência mediática, concluímos que na sociedade contemporânea o cinema continua a ter um grande potencial
pedagógico, uma vez que é fácil compreender informações através dos
estímulos audiovisuais, mas também porque este tipo de conteúdos
assume uma importância crescente e transversal aos vários media e
plataformas digitais.
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1. Introdução
O cinema constitui-se como um dos mais completos modos de expressão cultural da sociedade industrial e tecnológica contemporânea.
Para Castells (2011), a revolução tecnológica fez emergir uma sociedade
em rede, na qual as pessoas se veem como cidadãos ativos, construtores da inteligência coletiva, e não apenas enquanto consumidores
passivos de uma cultura criada pelos outros. As redes sociais tornaram-se os novos meios de difusão, com inovadoras possibilidades de
interações (cf. Pinto, 2017), e o surgimento de novos dispositivos de
comunicação no nosso quotidiano tem vindo a revolucionar a forma
como vivenciamos o audiovisual (cf. Reia-Baptista, 2006).
A relação entre cinema e educação, no contexto da educação formal, informal ou não formal, é parte da própria história do cinema.
Porém, segundo Duarte (2002), apesar de ser uma fonte rica de conhecimentos, nem sempre é entendido deste modo. Face às dinâmicas
que emergem em torno dos novos média, como as narrativas transmediáticas e a convergência mediática, e ainda que tenha sempre assumido um papel educacional na sociedade, o cinema encontra agora
novas possibilidades e caminhos para intervir e conta com públicos
participativos, que podem ser produtores de conteúdos audiovisuais
no seu quotidiano (cf. Oliveira & Caetano, 2017, p. 55).
Assim, começaremos por abordar o cinema, não apenas como “sétima arte” (cf. Canudo 1924, p. 3) ou “produto de entretenimento” (cf.
Toldo & Lopes, 2017, p. 172), mas sobretudo como “agente de apoio à
aprendizagem” (cf. Linhares & Ávila (2017, p. 99). No contexto tecnológico da “sociedade em rede” (cf. Castells, 2011), também abordaremos
o posicionamento do cinema e da educação face às dinâmicas criadas
pela Internet, como é o caso das redes sociais, da “cibercultura” (cf.
Lévy, 199, p.17), da “transmidia” (cf. Jenkins, 2006) e da convergência
mediática (cf. Navarro, 2010, p14).
Com esta reflexão, pretende-se também consolidar o enquadramento teórico do projeto de investigação “Educação, Cinema e Redes
Sociais: uma investigação sobre o Plano Nacional de Cinema”1, cujo
desenvolvimento permitirá compreender como esta iniciativa2 gover-

1 Acolhido pelo CIAC, Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Universidade do
Algarve, com bolsa da FCT, e integrado na tese de doutoramento em média-arte digital do
primeiro autor (sob supervisão científica das restantes autoras).
2 O Plano Nacional de Cinema visa promover a literacia para o cinema e divulgar
obras cinematográficas nacionais junto do público escolar, garantindo instrumentos
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namental tem utilizado as redes sociais digitais online, sistematizando as boas práticas e definindo um conjunto de recomendações para
melhorar o aproveitamento destas ferramentas. No âmbito dos novos
paradigmas da ciência aberta, estaremos, assim, a contribuir para o
conhecimento científico sobre as áreas da Educação, do Cinema e das
Redes Sociais.

2. Cinema e educação: algumas aproximações
Desde o início do século XX que o cinema é entendido como manifestação artística. Em 1911, Ricciotto Canudo realizou uma série de palestras, mais tarde publicadas sob o título “Manifeste des Sept Arts”
(Canudo 1923, 3), nas quais defendia o cinema como “sétima arte (…)
conferindo-lhe um caráter estético” e reconhecendo “o cinema enquanto linguagem, capaz de renovar, transformar e difundir as outras Artes, num projeto de Arte Total” (Brandão 2008, 7). Nas palavras
daquele autor:
Mais cet art de totale synthèse qu’est le Cinéma, ce nouveau-né fabuleux de la Machine et du Sentiment, commence à cesser ses vagissements, entrant dans son enfance. Son adolescence viendra, bientôt,
happer son intelligence et multiplier ses rêves. Nous demandons à
hâter son épanouissement, à précipiter l’avènement de sa jeunesse.
Nous avons besoin du Cinéma pour créer l’art total vers lequel tous
les autres, depuis toujours, ont tendu3 (Canudo 1991).

No início, a exibição dos filmes era a demonstração de uma novidade; a partir desta altura, o cinema evoluiu, quase naturalmente,
para um sentido artístico que extravasava o propósito de entreter e se
voltava, também, para si mesmo. As histórias contadas em cada filme
passavam a ter construções narrativas com enredos, personagens e
outros elementos, incipientes nalgumas das primeiras experiências,

essenciais de leitura e interpretação dessas obras junto dos alunos das escolas
abrangidas pelo programa (cf. despacho nº 15377/2013 de 26 de setembro).
3 Tradução livre dos autores: “Mas esta arte de síntese total que é o Cinema, este
recém-nascido fabuloso da Máquina e do Sentimento, começa a cessar os seus gemidos
e a entrar na infância. A sua adolescência virá, em breve, captar-lhe a inteligência e
multiplicar-lhe os sonhos; exigimos que se lhe acelere o florescimento, que se precipite
a chegada da sua juventude. Precisamos do Cinema para criar a arte total, para a qual
todas as outras desde sempre tenderam.”
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além do sentido estético que uma atenção meta-artística, ou autotélica, necessariamente comporta.
A Primeira Guerra Mundial (1914-1918), cujos campos de batalha
se situavam primordialmente na Europa, fez deslocar a produção de
filmes do Velho Continente para os Estados Unidos: Hollywood transformou-se, então, no centro da indústria cinematográfica, e o cinema
tornou-se num produto de puro entretenimento e alienação de massas, numa lógica comercial e de retorno financeiro. Para Toldo & Lopes
(2017), esta ideologia industrial parecia não ter “preocupações com a
inovação estética” (p. 172), nem com as opções dos autores, antes privilegiava preocupações comerciais dos produtores. A Nouvelle Vague,
movimento artístico do cinema francês, que se desenrolou principalmente durante a década de 1960, por seu lado, defendeu “a autoria do
diretor na obra cinematográfica e [trouxe] ao cinema, temáticas jovens,
heróis antiéticos e rompimentos com a linguagem clássica” (Toldo &
Lopes, 2017, p. 173). Tais ideias acabariam por influenciar o cinema industrial produzido por Hollywood, inspirando novos autores e diretores,
entre outros, com “novas temáticas e novas proposições estéticas aos
filmes” (idem, p. 190). No entanto, estes autores recordam que a ambivalência do cinema de arte ou de indústria-lazer/entretenimento é
uma questão tão antiga quanto o próprio cinema, algo que se reflete na
forma como é visto inclusivamente pelos agentes da educação.
A associação entre o cinema e a educação remonta ao início da
história cinematográfica (cf. Pinto, Cardoso & Soares, 2019, p. 5). Já
então os produtores e diretores de cinema o consideravam como uma
poderosa ferramenta para a formação, educação e reflexão humanas.
Ao analisarem a relação entre cinema e educação, Linhares & Ávila
(2017, p. 99) sublinham que o primeiro foi “sempre considerado como
um instrumento de lazer aliado ao mercado capitalista com o intuito
de manipulação da sociedade” (p. 99), mas, por outro lado, também foi
tido como “agente de apoio à aprendizagem” (idem). Os autores concluem ainda que esta dicotomia contribuiu para algum afastamento
entre o cinema e a educação, e para a não valorização do potencial do
cinema nas aprendizagens, uma vez que sempre foi mais associado
a um produto de lazer e entretenimento, o que lhe retirava alguma
credibilidade, nomeadamente para o senso comum.
Se considerarmos a diversidade de saberes integrados num filme,
somos levados a concluir que a sua exibição é muito mais do que um
estímulo audiovisual ou uma ilustração da realidade. A utilização do
cinema na área da educação é, pois, “um meio de ensino-aprendizagem” (Pinto, Cardoso & Soares, 2019, p. 5), que permite lançar luz sobre

Portugal 2019

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

269

aspetos sociais, culturais, históricos, literários e políticos. Em contexto
de sala de aula, a sua utilização é vista por Silva (2007) como elemento
fundamental para romper barreiras entre o quotidiano da escola e o
da vida fora dela, bem como para diminuir separações metodológicas
entre o pensar, o sentir e o aprender, ampliando a possibilidade de
escuta e de reflexão do aluno. Trevizan & Crepaldi (2009), citados por
Alves da Silva (2014), mencionam que “a linguagem audiovisual é bastante atraente e pode produzir experiências diferenciadas e enriquecedoras na sala de aula” (p. 363). Portanto, conclui o autor, “os filmes
podem ser utilizados como ‘porta de acesso’ a informações geradoras
de conhecimento, que não se esgotam em si mesmas” (p. 369). Ou seja,
através da análise fílmica, um amplo processo de perceção e reflexão
sobre os saberes e as práticas inerentes à linguagem cinematográfica pode ser ativado, possibilitando a realização de aprendizagens que
conduzam à construção de conhecimento. Em suma, concordamos
com Linhares & Ávila (2017) quando afirmam que “as aproximações
do cinema e da educação são múltiplas e complexas, extrapolando
a simples associação do filme ao conteúdo” (p. 89), tal como a seguir
exploramos à luz de convergências suscitadas pelo digital.

3. Cinema e educação: algumas convergências em
torno do digital
Numa sociedade tecnológica como a atual, altamente mediatizada, os
conteúdos audiovisuais têm conquistado particular destaque nas redes
sociais, e demonstra-se nelas um crescente interesse em “contar histórias com imagens, sons e movimentos” (Fantin, 2007, p. 1), o que nos
remete para uma das principais características do cinema, arte narrativa por excelência. Esta realidade também tem implicações na forma
como as aprendizagens são realizadas, tanto em contextos formais e/
ou escolarizados, como informais. A educação deverá, assim, “considerar novos rumos, estratégias e metodologias, para que possa responder
às necessidades dos indivíduos e instituições” (Pinto, 2017, p. 8).
Reconhece-se que a revolução tecnológica digital fez emergir um
novo paradigma social, descrito por Castells (2011) como “sociedade
em rede”, com “impactos no estilo de vida e no comportamento dos
indivíduos na sociedade, bem como na forma de aprenderem” (Pinto
& Cardoso, 2017, p. 79). Tal confere novos significados aos conceitos de
tempo e de espaço, transformando a forma de comunicar e de perceber a realidade, num “presente amplo” (cf. Gumbrecht, 2014, p. 87),
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alargado pelas experiências de simultaneidade comunicativa. Estas
transformações deram poder aos utilizadores, deixando estes de ser
meros consumidores de conteúdos, antes passando a ser também
produtores. Bruns (2006) definiu esta nova atitude como “Produsers”
(p. 3), um conceito que emerge de fenómenos como a cibercultura4 e
a cultura participatória5, com implicações transversais às várias dimensões da vida dos indivíduos. Este cenário traz à relação entre cinema e educação novos sentidos e desafios, dado o “enorme potencial
de compartilhamento de conhecimento” (Santos, 2012, p. 83); ratifica-se, assim, a cultura da participação, pois estimula-se a conectividade,
a interatividade e a cooperação através da Internet, com reflexos nas
formas de aprender.
As evoluções tecnológicas, nomeadamente nos meios digitais baseados na Internet, transformaram de forma radical a “produção, difusão e consumo de obras audiovisuais, até mesmo a obra cinematográfica” (Barone, 2009, p. 45). Os espaços web, com especial destaque
para as redes sociais online, são agora porventura os meios mais utilizados para a construção e disseminação de conteúdos artísticos e
culturais, entre eles os audiovisuais. Assim se democratiza o acesso
à participação dos indivíduos, que são tanto utilizadores como colaboradores, e cada vez mais se libertam de constrangimentos físicos,
técnicos e geográficos.
Por outro lado, esta (r)evolução tecnológica fez emergir novos meios
de comunicação: são também baseados na Internet e fazem surgir,
com eles, novos modelos para criar histórias, num novo paradigma
de distribuição, no qual os conteúdos se dispersam por vários meios,
configurando novas formas de relacionamento entre produtor e consumidor. É neste cenário que surge o conceito de narrativas transmediáticas, transmedia storytelling (cf. Navarro 2010), para definir a
construção de histórias em diferentes meios de comunicação, através
dos quais “cada um […] realiza sua própria contribuição à interpretação da história global” (cf. Jenkins, 2006). Isto é, “at the most basic level,
transmedia stories are stories told across multiple media. At the present
time, the most significant stories tend to flow across multiple media

Pierre Lévy (1999) definiu cibercultura como um “conjunto de práticas, de atitudes, de
modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do
ciberespaço” (p. 17).
5 Rheingold (2012) defende a “emergência de uma cultura participativa. As pessoas que
acham que são capazes de criar e também de consumir são cidadãos diferentes. E as suas
participações tornam a sociedade diferente e melhor” (p. 249).
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platforms” (Jenkins, Purushotma, Clinton, Weigel & Robison, 2006, p.
46). Porque, conforme constata Jenkins (2006), existem “narrativas tão
extensas que não podem ser contidas num único meio” (p. 95). A título
ilustrativo, Lacalle (2011) refere as “histórias em quadrinhos (comics)”
como as narrativas transmediáticas do passado, porque uniam meios
de comunicação como o papel, a televisão e o cinema, interligando o
texto e o consumidor, aos quais se juntaram, nos tempos mais recentes, os media baseados na Internet.
De facto, a Internet permite aos produtores obter um retorno imediato das ações dos utilizadores, assim como conhecer de maneira
pormenorizada as exigências dos consumidores. Permite-lhes, portanto, adaptarem as narrativas aos seus gostos, mas também criar
entre os vários agentes que participam no processo um maior envolvimento. Se antes as narrativas tinham em atenção o grande público,
de características gerais e anónimas, hoje, com o desenvolvimento
da Internet enquanto meio de comunicação, passou-se a ter em conta
públicos ou grupos de consumidores mais restritos e de características mais específicas, centralizando-se até no indivíduo. Pode, assim,
afirmar-se que o cinema começou por ser consumido pelas massas,
por exemplo, em grandes salas de cinema, para, nos dias de hoje, observarmos que muitos consumidores o experienciam sozinhos, numa
espécie de “redução” do seu corpo à posição de sentado em frente a um
ecrã mínimo (cf. Gumbrecht, 2014, p. 87).
Se a primeira fase do desenvolvimento da Internet (web 1.0) já permitia que os conteúdos chegassem ao consumidor de outra forma,
ultrapassando o fator tempo e local, a web 2.0 trouxe características
interativas e tornou possível uma comunicação mais rica, que permite um maior feedback sobre o envolvimento do espetador com as
histórias. Mais recentemente, com a web 3.0, também denominada
como web semântica ou data web, começa a ser possível adequar as
narrativas ao perfil do consumidor e conjugar com as potencialidades
provenientes da inteligência artificial, o que permite realizar narrativas transmediáticas inovadoras e, cada vez mais, personalizadas.
Lacalle (2011) defende que os produtores de cinema descobriram
há muito as possibilidades inovadoras das narrativas transmediáticas, referindo que já nos anos 80 do século passado, começaram a
usá-las com o intuito de rentabilizar os grandes investimentos a que
os filmes de Hollywood obrigavam. Portanto, a construção das narrativas transmediáticas era vista como forma de captar mais público, e,
consequentemente, uma estratégia para maximizar o lucro. De facto, a indústria fílmica de Hollywood “é conservadora e usa práticas
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transmediáticas de formas relativamente triviais, mais voltadas para
o marketing do que para a narrativa” (Navarro, 2010, p. 14). Mas, atualmente, como Jenkins defende numa entrevista a Navarro (2010), o
ambiente mediático permite que os consumidores recebam conteúdos
através de plataformas web, como é o caso do YouTube, e “as narrativas transmediáticas transformam a nossa maneira de pensar sobre
o cinema” (id., p. 15).
Segundo o autor, o nosso cenário tecnológico é caracterizado pela
reapropriação de conteúdos e produção mediática cooperativa e colaborativa: integra não só produtores, mas também consumidores.
Perante esta realidade, ainda Jenkins, refletindo sobre a maneira
como a informação viaja por diferentes plataformas mediáticas, propôs o termo “Cultura da Convergência” para definir a forma como os
conteúdos são produzidos, disseminados e consumidos. Não se trata
apenas de “um processo tecnológico; é antes de tudo um fenómeno
cultural que envolve novas relações entre os produtores” e “os consumidores” (Navarro, 2010, p. 14). Estes últimos são vistos como agentes ativos e criativos que ajudam a definir de que modo o conteúdo
mediático deve ser usado e, em alguns casos, dão forma ao próprio
conteúdo. A convergência mediática tende, assim, a expandir a cultura participativa e a inteligência coletiva, uma vez que permite maior
acesso à produção e à circulação de cultura.
A cultura da convergência é, portanto, uma aliada no processo de
educação, e, em articulação com o cinema, nomeadamente através
das narrativas transmidiáticas, poderá contribuir para alterar a forma como aprendemos e nos envolvemos com os conteúdos de aprendizagem, sustentando novos ambientes de aprendizagem (cf. Silva,
Lima & Versuti, 2012, p. 408), numa sociedade altamente competitiva,
na qual a aquisição de novas competências é fator determinante para
o desenvolvimento pessoal e profissional do cidadão.

4. Conclusões
Ao longo deste texto, abordámos alguns aspetos da relação entre o cinema e a educação, uma afinidade que remonta às origens do cinema,
que tem acompanhado a evolução da educação e da tecnologia, e que
encontra agora novos desafios. Vivemos numa sociedade tecnológica
e audiovisual em que se incorporam novos estilos de vida, nomeadamente digital, numa época na qual a educação não é exclusiva do
espaço fechado da sala de aula, mas ocorre em qualquer lugar e a
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qualquer hora, conquistando outros meios e assumindo novas dinâmicas pedagógicas.
As possibilidades de partilha e de cooperação disponibilizadas pelas ferramentas associadas à multimédia e à Internet incentivam novas práticas de educação, porque “na sociedade em rede, as pessoas
aprendem cada vez mais de modo informal nas suas atividades pessoais e profissionais […] a aprendizagem informal é, cada vez mais,
o verdadeiro motor do desenvolvimento do capital humano” (Viana,
2009, p. 21). Finalmente, podemos concluir que o cinema é uma ferramenta com um forte potencial para a educação e que as narrativas
transmediáticas e a convergência mediática, em particular, contribuem para o fortalecimento desta relação, atendendo aos fenómenos
da cultura participativa e da inteligência coletiva, tão característicos
de uma sociedade mediática na qual se vive em rede.
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This article presents part of the research carried out under a master’s
thesis, which aimed to launch research bases for an interdisciplinary
study between three areas: Design, Education and Museology. In this
context, Design is seen as a facilitator and as a methodology that aims
to mediate between museological contents and children, through design-based educational processes. The Museum as a privileged space for
non-formal education is, therefore, a stage of excellence for this analysis.
We consider Design as a fusion between Art, Engineering and
Management, taking advantage of its multi and transdisciplinary
work capacity, valuing the immaterial, the experience and the process
as essential parts of Design discipline and as a reflection of post-industrial society. We also make a parallel between Design and the curation
process, by approaching methodologies and tools used in both areas.
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Este artigo apresenta parte da pesquisa realizada em âmbito de dissertação de mestrado, que teve como objetivo lançar bases de investigação para um estudo interdisciplinar, de triangulação entre três
áreas: Design, Educação e Museologia. Aborda o Design enquanto facilitador, e enquanto ferramenta metodológica que visa a mediação
entre conteúdos museológicos e o público infantil através de processos educativos ligados à Arte. O Museu como espaço privilegiado para
a Educação não-formal é, consequentemente, palco de excelência
para esta análise.
Consideraremos o Design como sendo uma fusão entre a Arte, a
Engenharia e a Gestão, tirando pois partido da sua capacidade de trabalho multi e transdisciplinar. Abordaremos o reconhecimento e a
valorização do imaterial, da experiência e do processo como partes
essenciais da disciplina do Design e como reflexo da sociedade pós-industrial. Faremos igualmente um paralelismo entre o Design e o

276

Portugal 2019

processo de curadoria, pela aproximação das metodologias e ferramentas utilizadas nas duas áreas.

1. Introdução:
A investigação efectuada para a dissertação de mestrado “O Design
como ferramenta educativa para a comunicação da cultura ao público infantil nos Museus”, é uma investigação exploratória que visa
entender preliminarmente se o Design está presente enquanto ferramenta educativa comunicante da Cultura ao público infantil nos
Museus. Pretende-se fazer uma triangulação disciplinar entre Design,
Educação e Museus, culminando na observação do Serviço Educativo
que assume, entre outras responsabilidades, a mediação entre o público e os conteúdos museológicos. Este encadeamento temático é patente na figura 1:

Fig.1 Encadeamento de
temáticas da investigação
(esquema da autora, 2019).

Na sociedade contemporânea, o Museu como espaço de educação
não-formal tem vindo a ganhar terreno e reconhecimento. Cada vez
mais, o Museu é visto “não só como espaço de apresentação e conservação da obra de Arte, mas também espaço de produção dessa mesma
obra de Arte” (Leite e Vitorino, 2008, apud Bereny, 2011, p. 82). Nesse
sentido, entendemos que a própria produção gerada nos serviços
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educativos dos museus resulta também num registo de memória futura para as crianças sobre as obras de Arte ali presentes.
Paralelamente, o público infantil é considerado não como um
adulto em projeto, mas como um indivíduo com características distintas, com capacidade crítica, necessidades, ambições; cidadãos plenos, com direitos e deveres e parte integrante e participante da comunidade em que se inserem (Peças, 1998). Como refere o autor:
A criança não é um adulto adiado, não é o cidadão em devir. A criança é, aqui e agora, cidadã–sujeito–de–direitos, que participa por direito na construção da sua vida e da vida da sua comunidade. (Peças,
1998, p. 59)

Como tal, os Museus de Arte tornam-se focos importantes e privilegiados para a educação não-formal, capazes de propor, através da
educação artística, programas educativos holísticos, que contribuem
para a capacitação e formação de crianças e jovens criativos, críticos,
atentos e interventivos, para uma cidadania ativa e socialmente responsável (Gomes da Silva, 2012).
A ‘Arte como instrumento de educação’ tem sido já explorada por
vários autores, desde Platão; Pestalozzi e Froebel; Ferrière, Montessori,
Decroy ou Steiner; Herbert Read ou David Best (Bereny, 2011, p. 38-39),
como aliás refere este último quando afirma que “a experiência artística é totalmente cognitiva e racional, e como tal, envolve aprendizagem e compreensão como qualquer matéria no currículo, incluíndo as
denominadas matérias base — como a matemática e Ciências” (Best,
1997, apud Bereny, 2011, p. 39).
Por seu lado, o Design, pela sua pluralidade e multidisciplinaridade, e situando as suas competências entre a Arte, a Engenharia e a
Gestão (Providência, 2012), é consequentemente um parceiro privilegiado para esta relação educativa. A Arte é intrínseca ao Design, como
refere Providência (2012, p. 124):
(…) a Arte interessará ao Design (…) não como tendência de consumo, mas como referência à compreensão do homem e como meio
catalisador das ideias produzidas pela sociedade contemporânea.

Assumindo esta relação íntima entre as duas áreas será, consequentemente, responsabilidade do Design o questionar de paradigmas
e o propor de ferramentas de dinamização dos conteúdos produzidos
pela sociedade, assim como o desafio constante a questionamentos,
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pesquisas, aprendizagens e novas descobertas acerca das diversas formas de olhar, pensar, viver e atuar no mundo.
Papanek afirma que:
All men are designers. All that we do, almost all the time, is design,
(…) Design is composing an epic poem, executing a mural, painting
a master piece, writing a concerto. But design is also cleaning and
reorganizing a desk drawer, pulling an impacted tooth, baking an
apple pie, choosing sides for a backlot based game, and educating a
child. (Papanek, 1984, p. 3)

Se, como diz o autor, educar uma criança pode ser Design, de que
forma os Educadores e os Museus o estão a fazer? Que processos e
metodologias estão a ser utilizadas? O Design não deve ser apenas
um processo de encomenda direta das instituições aos designers, mas
sim um comprometimento efetivo entre ambas as partes. Se o designer for considerado no desenho estratégico do currículo educacional e
de curadoria dos museus, o resultado poderá ser mais eficaz e efetivo.
As questões de acessibilidade estão na ordem do dia: fala-se não
só de acessibilidade física aos espaços, mas também de acessibilidade
intelectual e cognitiva aos conteúdos, e o Design é um poderoso aliado
a estes processos. As crianças, com as suas necessidades específicas,
deverão ser consideradas nesta equação, contribuindo para os processos de decisão, através de processos participativos e de co-criação.
Ainda que assumindo como valiosíssima e absolutamente essencial a produção gráfica e expositiva feita por encomenda aos Designers
dentro das instituições culturais, acreditamos que o seu campo de
ação poderá ser mais abrangente, assumindo-se capaz de produzir
conteúdos e experiências de educação enriquecedoras, desenvolvendo
ferramentas que possibilitem interações e aprendizagens ricas, efetivas e duradouras.

2. O Design como ferramenta para a mediação entre
o Museu e o Público Infantil
Na ressaca pós-industrial do consumo, urge a invenção de um design para a liberdade, que reconcilie o homem com o seu próprio
desejo. O desenho do desejo humanizará o desígnio. (Providência,
2012, p. 137)
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Diz-nos (Tschimmel, 2010, p. 255) que “a maioria dos autores de
design é unânime em concordar que os designers resolvem problemas”.
Assim, o Design desenvolveu a sua capacidade de trabalho interdisciplinar, tirando partido do cruzamento de conhecimentos de inúmeras
áreas distintas, pesquisando, cruzando informações, propondo soluções,
sempre tendo como charneira um pensamento crítico e disruptivo. Por
fazer uso da pesquisa como instrumento de ação, o seu processo é também caracterizado por gerar conhecimento (Fontoura, 2002). Abrimos,
assim, a matriz para o questionamento do alcance do design, assumindo que tem as ferramentas necessárias para repensar profundamente
as engrenagens funcionais, semânticas e relacionais da sociedade.
Nas últimas décadas temos vindo a assistir a profundas alterações
no papel do Designer, e do foco de atenção do Design enquanto disciplina. Na era pós-industrial atual, estamos envoltos em paradigmas pós-materialistas, sob os quais o objeto em si mesmo já não é suficiente
para nos satisfazer, ou produzir felicidade. Consequência da evolução
industrial e tecnológica, que veio facilitar e democratizar a produção,
as sociedades veem-se hoje reféns do hiperconsumismo que as saturou de produtos, e as obrigou a consciencializar para as problemáticas — sociais, ambientais, económicas e sociológicas daí decorrentes
(Lipovetsky, 2007). Também no Design, a valorização do imaterial e do
processo surge, portanto, como resposta a esta saturação.
Andrew Blauvelt, lança o termo “Design Relacional” num artigo
publicado no blogue Design Observer, em 2008. Este conceito foca o
Design no processo de colaboração como ‘forma significante’, no qual
“o designer tem de pensar menos nas pessoas enquanto clientes ou
utilizadores e mais como co-criadores e participantes no processo
criativo” (Dias, Bártolo & Moura, 2013). A esta abordagem é inerente o
conceito de projetos de estrutura aberta e participativa, que se focam
mais no processo e no contexto do que no resultado final, sendo área
fértil para projetos co-criativos, “de uma certa tensão identitária entre design-arte, obra em movimento e acontecimento social” (Bártolo,
2010, apud Dias, Bártolo & Moura, 2013).
Podemos então pensar no Design enquanto ‘mediador’ e ‘facilitador’ do processo criativo, questionando sobre os métodos co-criativos
e participativos dentro de estruturas culturais e hierarquizadas como
são os museus. Hoje, o Designer como mediador é comummente reconhecido, pela sua importância na inovação social, no cruzamento de
ligações interdisciplinares, no potenciar de experiências, explorando
estratégias e possibilidades, criando sinergias com outras disciplinas num questionamento crítico e constante da sociedade e cultura
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em que se insere. Entendamos o Design como Mediador não só de
conteúdos, mas também de processos e de relações. Entendamos o
Design como desconstrutor de paradigmas, investigador de alternativas e facilitador de soluções — materiais ou imateriais. Entendamos
o Design que, em todas as suas vertentes, valoriza o processo criativo
enquanto ferramenta. Por conseguinte, colocar esta aptidão ao serviço
de territórios de intervenção interdisciplinares parece ser iminentemente pertinente. Como ponte de ligação entre duas, ou mais, áreas,
o Design pode funcionar como aglutinador e — principalmente — amplificador de potencialidades, numa clara situação em que o conjunto
é mais rico do que a soma das partes. Quando, neste caso, conjugamos
museologia com educação, e o fazemos através do Design, estamos a
fundir as três disciplinas, dando origem a um território abundante e
rico em propostas, concepções, relações e projetos.
Assume-se, consequentemente, a profissão do Designer como próxima da do Curador. Ambos são capazes de selecionar e hierarquizar a
informação, expondo-a facilitando a compreensão do público. Da mesma maneira, o educador de um Museu seleciona a informação que as
crianças procuram, organiza-a, hierarquiza-a e partilha-a, para que as
crianças se envolvam, e sintam curiosidade, entrando num processo de
diálogo contínuo com o educador e cujo processo é o ato de aprendizagem.
Este procedimento poderá incluir algo material (objetos, suportes gráficos, oficinas) ou imaterial (diálogo, interações físicas, atuações efémeras).

3. Metodologias e caso de estudo
Para a investigação desta dissertação adotamos metodologias de pesquisa diversas: inquéritos a famílias, entrevistas a responsáveis por
Serviços Educativos, observação direta em oficinas criativas, em museus e na escola e dinamização de oficinas com crianças.
Visitámos algumas instituições culturais, a salientar o Museu
Calouste Gulbenkian, Museu de Serralves, Casa da Arquitetura, Museu
da Misericórdia do Porto; Tate Modern, Design Museum e Victoria
& Albert Museum of Childhood, em Londres; assim como a escola OSMOPE, no seu projeto com o Museu da Misericórdia do Porto
(MMIPO). Pudemos observar alguns casos onde o Design — ainda que
não com esta denominação assumida — tem um papel predominante
e importante, nomeadamente na forma como os conteúdos são expostos às crianças, na forma como elas os trabalham, e também na
forma como estas o expõem à restante comunidade.
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Fig.2 (cima, esq.)
Oficina MMIPO +
OSMOPE: retratos.
Fig.3 (cima, dir.)
Oficina MMIPO + OSMOPE:
(OSMOPE, 2019) retratos —
exemplo do trabalho final.
(fotografia da autora)

Fig.4 (baixo, esq.)
Oficina MMIPO + OSMOPE:
escultura de bustos.
(OSMOPE, 2019)
Fig.5 (baixo, dir.)
Oficina MMIPO + OSMOPE:
escultura de bustos —
exemplo do trabalho final.
(fotografia da autora)
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Um dos projetos de referência deste trabalho foi o do MMIPO + OSMOPE.
Teve como intuito potenciar o envolvimento das crianças com a comunidade e com o património no qual se insere a escola, pensando a cidade,
na sua relação entre espaços arquitetónicos e históricos. Foi desenvolvido durante um ano lectivo, contemplando quatro visitas/oficinas ao
Museu, diversos contactos pontuais entre o Museu e a Escola/crianças e
tendo sido elaborada uma exposição final dos trabalhos no museu, aberta
ao público geral. Do ponto de vista da investigação, para além do acomp
anhamento às visita-oficinas, foram desenvolvidas sessões de acompanhamento com as crianças na escola, assim como diversas observações ao trabalho efetuado por parte da equipa educativa em sala.
Em duas das quatro visitas ao museu foram elaboradas oficinas
com as crianças: uma de retrato (fig. 2 e 3) e outra de escultura (fig. 4
e 5), tendo como referente as visitas às galerias.
Já na escola, foram também dinamizadas oficinas, nas quais foram abordadas diversas temáticas, nomeadamente o percurso na cidade entre a escola e o museu (fig. 6); o que é um museu, e como o
poderão as crianças replicar na sala de aula (fig. 7); que memórias
foram guardadas da visita (fig. 8).
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Fig.6 Percurso entre
a OSMOPE e o MMIPO.
(Gabriel, 5 anos)
Fig.7 Replicação da
“Sala dos Benfeitores”
na sala de aula.
(fotografia da autora)

Fig.8 Oficina de registo
de memória gráfica
de uma das visitas.
(fotografia da autora)

Podemos, nestes exemplos, observar o Design como ferramenta
comunicante com as crianças, através de metodologias, interfaces,
formas de estar, de ver e de questionar. Estas observações vão de encontro ao que Papanek (1984) afirma, quando refere que o processo de
design está em todos nós.

4. Conclusões
Temos como objetivo futuro perceber e evidenciar qual poderá ser o
papel do designer dentro da equipa de curadoria e coordenação expositiva do Museu, como mediador, facilitador e tradutor de conteúdos
ao público infantil.
Ao longo desta investigação e análise dos Casos de Estudo, o potencial educativo que as ferramentas do Design revelou-se imenso e apto
para a produção de conteúdos e informações gráficas, relacionais e
emocionais. As competências que o Design evidencia ao ser capaz de
transmitir e propagar uma ideia num cartaz — por exemplo — não
diferem muito em metodologia daquelas que poderão ser postas em
prática para comunicar um conteúdo numa sala de aula ou num
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museu. A diferença que poderá existir na forma é, por si só, um outro desafio à criatividade do designer, e deve ser entendida como tal.
As ferramentas metodológicas do Design, a sua capacidade criativa
— transformando informação abstrata em algo visível, criando metáforas e analogias, gerando imagens e formas -, faz dele, no nosso
entender, parceiro privilegiado nesta relação entre a criança e os conteúdos, sejam eles em contexto de educação formal — escola — ou não
formal — neste caso particular, o museu.
O Design, na sua função de mediador, é dotado de capacidades
criativas que facilitam a comunicação de qualquer que seja o conteúdo, ajustando-se ao público e contexto. Este foco no utilizador é, aliás,
um dos pontos centrais da disciplina do Design, quando comparada
com outras áreas artísticas ou tecnológicas. Esta zona de interseção onde se encontra o Design, entre a Engenharia, a Arte e a Gestão
(Providência 2012), faz dele uma disciplina privilegiada e com uma extraordinária capacidade para se assumir como coordenador, articulador e facilitador entre diversas disciplinas, sendo capaz de desenhar
para públicos específicos, considerando interesses particulares e envolvendo disciplinas diversas no seu processo de investigação.
A conjunção da Educação, com a Museologia e o Design tornam
esta proposta uma evidência das vantagens dos projetos multidisciplinares. Por isso quisemos, e quereremos futuramente, envolver
Professores, Educadores, Museólogos, Artistas, Psicólogos, Designers,
procurando beber de cada um deles aquilo que na sua área de interesse pode contribuir para o projeto.
Percebemos também, que a experiência é amiúde mais significativa do que um objeto em si. Quando, no Design Emocional, equacionamos a relação do utilizador com o objeto, falamos muito para além
do objeto físico, e consideramos o valor imaterial da peça. Este vínculo
vai ser a base relacional entre o utilizador e a experiência significativa,
capaz de potenciar memórias duradouras e efetivas, indispensáveis
ao processo educativo.
Quando, nos casos de estudo apresentados nas instituições culturais visitadas, observamos os mecanismos de mediação utilizados, é
constante — embora não com esta denominação — a presença do
Design, através da componente visual criativa e metafórica, assim
como a componente plástica e processual, num cruzamento entre
Arte e técnica, zona em que o Design é profícuo. Essa constatação abre-nos portas à validação da pertinência do Design como ferramenta
educativa.
Acreditamos que Escola e Museu, apesar de muito distintos em
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diversos pontos, têm algo em comum: a motivação para a criação de
cidadãos conscientes, com espírito crítico e interventivo, cidadãos capazes de fazer escolhas e de participar na sociedade de forma lúcida e
responsável. Consideramos que o Design tem ferramentas que podem
potenciar esse envolvimento. Cremos, portanto, que a nossa investigação poderá ser útil a ambas as realidades, tendo consciência que
atualmente não existem áreas científicas estanques ou impermeáveis.
Espera-se, por conseguinte, que estes estudos possam contribuir
para a investigação e aplicabilidade do Design na Educação e na
Museologia, alavancando investigações futuras.

Referências Bibliográficas
Berény, S. L. (2011). Retratos da arte na
educação. Porto, Editora RÉS.
Blauvelt, A. (2008). Towards relational
design. Design Observer
Dias, S. , Bártolo, J. & Moura, M., (2013)
O Design Como Processo: A Metáfora
do Jogo Enquanto Meio Participativo.
Atas do CIDAG – 2ª Conferência
Internacional em Design e Artes
Gráficas –Desafios conceptuais para o
Design e a Produção Gráfica 146-152
Fontoura, A. M. (2002). EdaDe: educação
de crianças e jovens através do Design.

Gomes da Silva, S. (2012). Programa
Descobrir. Sementes de educação
artística para cidadãos curiosos. in
Cadernos de Educação de Infância
nº96. Associação dos Profissionais de
Educação de Infância.
Lipovetsky, G. (2007). A felicidade
paradoxal: ensaio sobre a sociedade de
hiperconsumo. São Paulo: Companhia
das Letras.
Papanek, V. (1984). Design for the real
world. Human ecology and Social
change. London: Thames and Hudson.

Peças, A. (1999). Uma cultura para o
trabalho de projecto. Escola Moderna,
6(5), 56-61.
Providência, F. (2012). Poeta, ou Aquele
que Faz. A Poética como Inovação em
Design (Tese de Doutoramento). Aveiro:
Universidade de Aveiro.
Tschimmel, K. (2010). Sapiens e Demens
no pensamento criativo do design.
Portugal: Universidade de Aveiro.

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

285

THE DESIGN PROJECT PATH AND THE
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A crise nos projetos de design perpassa pela homogeneização de padrões, vemos “o mesmo do mesmo”, soluções sem “alma”. O mundo
mudou e as formas de se fazer design também, indicando a necessidade de atualizações e novas proposições. A metodologia projetual
hodierna não tem dado conta de algumas necessidades contemporâneas, faltam subsídios que atendam de forma respeitosa a diversidade cultural, as emoções, a natureza e as contradições da humanidade.
Abrem-se caminhos para uma compreensão do design que transborde
as questões materiais, produtivas, tecnológicas e mercadológicas.
Busca-se refletir sobre os processos simbólicos e o aporte das competências infocomunicacionais em ambientes digitais no trajeto projetivo do design contemporâneo com o auxílio da educação, literacia
e cidadania. Ter-se-á como resultado um suporte para a observação
de questões subjetivas relevantes e também como coletor de dados
do modus operandi que abarca o trajeto projetivo do indivíduo frente a
um problema de design, direcionando para possíveis sugestões/soluções/recomendações e também para uma ressignificação do processo,
ou seja, projetar o design com sentido hermenêutico, criativo e ético.

Abstract
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The crisis in design projects goes through patterns homogenization,
we see “same of the same”, solutions without “soul”. The world has
changed and ways of designing also, indicating a need for updates
and new propositions. Modern design methodology has not been
aware of some contemporary needs, lacking subsidies that meet in
a respectful way cultural diversity, emotions, nature and mankind
contradictions. Open up towards an understanding of a design that
goes beyond the material, productive, technological and marketing
issues. A search to make reflections about symbolic processes in the
projective path of contemporary design and the contribution of the
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infocomunicacionales competences in digital environments supported with education, literacy and citizenship. Will bring as result a
method and support for observing relevant subjective issues and also
as a data collector of the modos operandi which covers the projective
path of the individual in the face of a design problem, directing to possible suggestions/solutions/recommendations and also for a process
resignification, namely thinking and designing with purposes.

1. Introdução
Assim, o design é ao mesmo tempo, um verbo e um substantivo,
o verbo é o processo e o substantivo é o resultado. (Flaviano Celascho,
2010)

O cenário é complexo, a pós-modernidade, a era da informação, a globalização, são muitas as demandas. Questionou o professor de filosofia Mário Sérgio Cortella: Estamos navegando ou naufragando nos
ambientes digitais? Tudo muda o tempo todo, e o design existe não
para reverter esse quadro de instabilidade, mas para ajudar as pessoas
a usufruírem dele com maior fluidez e segurança. A presente época,
marcada pelo embate entre fragmentação cultural e oligopólio econômico, apresenta promessas e desafios. Pela primeira vez na história da
humanidade, o mundo se encontra unido em uma imensa rede de comunicações quase instantâneas e relativamente baratas. A tendência,
com tanta troca de informações, é de que aumentem as instâncias de
interação, assim como a sua complexidade (CARDOSO, 2018). Tudo isso
reverbera em questões culturais, políticas, econômicas, éticas, produtivas, acadêmicas, educacionais, mercadológicas, ecológicas, ou seja,
tudo está conectado e deverá ser afetado de alguma forma.
Na atualidade o raciocínio linear foi substituído pelo pensamento em rede. Precisa-se trilhar o caminho da diferença, da amplitude que agrega e não hierarquizam os saberes, tudo está ligado, entretanto é preciso estar atento que o acesso fácil a informação não
é necessariamente acesso ao conhecimento. As competências para o
século XXI não são apenas baseadas no intelecto, são fundamentadas no conhecimento, na convivência, na empatia, na ética, na cidadania, no compartilhamento e colaboração. O lugar de fala desta
investigação parte da hipótese em que os artefatos, espaços e serviços
projetados cumprem um papel de mediação entre a humanidade e o

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

287

mundo, atuando simbolicamente, desta forma adota-se o conceito de
design de Cardoso (2007), “O design gráfico e sua história”. Curso de
Especialização em Artes Visuais: Cultura e Criação, SENAC:
Design é um vocábulo de importação muito recente na língua portuguesa, [...]. É sinônimo de desenho industrial, termo utilizado
nos meios educacional e jurídico como designação técnica, respectivamente, da profissão e do tipo de propriedade intelectual por ela
gerada. De modo geral, design refere-se à concepção e à elaboração
de projetos, tanto para a fabricação de artefatos industriais quanto para a configuração de sistemas de interação entre usuários e
objetos. [...] O trabalho do designer (o profissional que faz design)
abarca ambas essas ações, em seu sentido mais amplo: o de representar conceitos através de algum código de expressão visual e o
de conjugar processos capazes de dar forma a estruturas e relações.

Hoje o acesso à informação não significa conhecimento, a complexidade cresce a cada dia, as demandas se ampliam e se modificam.
Segundo (BORGES, BEZERRA, DIOMONDES, COUTINHO, 2013) o uso do
ciberespaço como meio de expressão individual e comunicação social requer competências que permitam a atuação efetiva e criativa
de produtores, consumidores e gestores da informação. Mas quais
competências são essas? Alguns autores (Murdock; Golding, 2004;
Martin, 2006; Eshet-Alkalai; Chajut, 2009) vêm se referindo a elas
como um conjunto de competências requeridas para exercer comando sobre a produção de significado e conhecimento potencialmente
propiciados pela internet.
A crise nos projetos de design perpassa pela homogeneização de
padrões, vemos “o mesmo do mesmo”, soluções sem “alma”. Isto demanda a mobilização de competências para buscar e trocar informações, e também para interação com pessoas e culturas na procura por
soluções éticas para com a sociedade e o meio ambiente, é necessário
incorporar novas competências, pois todos os setores da vida exigem
comunicação e informação. Assim, é essencial compreender o que e
quais são as competências exigidas, mais especificamente promovidas no contexto das competências infocomunicacionais em ambiente
digital que auxilia o trajeto projetivo do design observando a importância da literacia, da educação e da cidadania. Adota-se o conceito de
competências infocomunicacionais de BORGES e OLIVEIRA (2011), onde
se considera como base três pilares: as competências comunicacionais, informacionais e operacionais:
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De fato, as competências infocomunicacionais devem ser vistas
como um processo. Todos que têm algum contacto com as tecnologias, possuem algum nível de competência, da mesma forma que
não há ninguém completamente competente. Além disso, considerando que o conceito de competências em ambientes digitais
permanece em construção, esses níveis irão variar de acordo com
a perspectiva de onde são observados, com as características do sujeito ou organização que as emprega e com o contexto social onde
são observadas.

A intenção é oferecer um aporte reflexivo que observe o trajeto projetual do design de forma colaborativa e compartilhada comtemplando
as demandas das competências infocomunicacionais. A estrutura metodológica deste artigo não foi linear, pelo contrário, fez-se um percurso
dinâmico, flexível e articulável, até chegar-se ao caminho desejado. A
fundamentação teórico-metodológica está apoiada em levantamento
bibliográfico. Do ponto de vista da sua natureza esta é uma pesquisa
com abordagem é qualitativa com vistas à interpretação de fenômenos
e a atribuição de significados no processo projetivo do design.

2. O trajeto projetual do design e as competências
infocomunicacionais
em plena era da informação, o real conhecimento começa a cair
em desuso. Por esse simples, motivo, o mundo caminha célere para
a ignorância e, daí, para o medo, o fanatismo e a destruição dos valores culturais mais importantes dos últimos séculos. Novos “tempos de grossura” (no dizer de Lina Bo Bardi) parecem nos aguardar,
logo adiante, e lutar contra isso é o dever de toda pessoa que pensa.
(CARDOSO, 2016, p.11)

O processo do design é complexo e tem como objetivo a resolução de um problema por meio das tomadas de decisões que envolvem questões objetivas e subjetivas, neste sentido observa-se que os
profissionais pouco têm refletido sobre os percursos escolhidos e as
questões que envolvem as complexidades hodiernas. Estamos ávidos
no fazer, na ação, na produção. Nos perdemos nos processos do design,
nas suas entrelinhas, não fazemos as devidas reflexões para um design empático, sustentável, sensível.
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Estamos de certo modo mais presos aos ambientes digitais como
fonte de informações e interações, softwares e hardwares como salvadores do processo e do resultado, muitas vezes simulacros de poder
e qualidade, onde produtos/serviços finais continua vazios, sem sentido. Não conseguimos conceituar os projetos, apenas conseguimos
entregar, o que na lógica do capitalismo funciona. O buraco negro
contemporâneo é o esvaziamento do sentido das coisas e da vida. Com
a crise instalada, sobretudo na condução projetual, entende-se que é
necessário ressignificar os trajetos do projeto e propor alternativas,
neste sentido o desenvolvimento das competências infocomunicacionais (comunicação, operação e informação) com foco no conceito de
literacia, pode ser considerado como parte importante no processo
projetivo atual, no qual os profissionais demandam aplicar habilidades para localizar, avaliar e aplicar informações, bem como para
se comunicar e interagir socialmente através de meios eletrônicos
(BORGES, BEZERRA, DIOMONDES, COUTINHO, 2013). Assim:
Envolver-se em uma cultura cada vez mais participativa e mediada
pela internet pressupõe não só um sólido conhecimento das literacias baseadas no impresso, mas novas competências. O esquema
tradicional centrado na alfabetização, que representou por muitos
anos o mínimo necessário para preparar os cidadãos, necessita de
redefinição. Por isso, é necessária a pesquisa – e o desenvolvimento de modelos de aplicação – sobre a formação tanto dos cidadãos
quanto de operadores dos setores público e privado para aproveitamento dos recursos digitais (BORGES, BEZERRA, DIOMONDES,
COUTINHO, 2013).

A UNESCO, organização internacional para a educação, ciência e
cultura, que realiza e publica relatórios sobre os níveis de literacia
das populações, define literacy rate (grau de literacia da população)
através do cálculo dos indivíduos capazes de ler e escrever um excerto
de texto compreendendo-o no seu dia-a-dia (UNESCO, 2008). Segundo
Graça e Oliveira (2011) o termo literacia, ou melhor, o conceito literacia
surge pela necessidade de distinguir aqueles que têm a habilidade ou
capacidade de compreender informação daqueles que não a têm:
O conceito de literacia foi-se complexificando ao ritmo do desenvolvimento tecnológico, e do consequente redesenhar do tecido social,
das relações humanas, pessoais ou profissionais, da organização
estrutural, informacional e comunicacional, que o conceito literacia
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adquiriu novas significações. É possível encontrar o conceito de literacia aplicado às mais diversas áreas: literacia mediática, literacia
científica, literacia informática, literacia digital (TAVARES, 2010), literacia económica, literacia emocional, literacia espiritual, literacia
televisiva, literacia cinematográfica (BUCKINGAM, 2008), entre muitas outras. Assim, literacia, ou melhor, ser literato poderá já não ser
“apenas” o saber ler, escrever e compreender a informação em geral,
mas ser capaz de compreender a tecnologia, o seu funcionamento e
propósito, é ser capaz de a usar de forma eficaz e eficiente e de obter
através da sua utilização os fins pretendidos (VIEIRA, 2008).

A compreensão do design precisa transbordar as questões materiais, produtivas, tecnológicas e mercadológicas. É necessário repensar de que forma podemos atribuir sentidos e significados nesse processo na contemporaneidade e nesse contexto é inerente contemplar
a aquisição das digital literacies que segundo Gilster (1997) envolve o
domínio de um conjunto de competências-chave: a avaliação do conteúdo; o domínio das ferramentas de busca; a capacidade de estabelecer ligações entre informações em suportes e formatos variados.
Deste modo, essa proposta de investigação pode contribuir de forma
colaborativa para a construção de novas articulações das competências infocomunicacionais no trajeto projetual do design.
Entende-se que é necessária uma subversão nos modos de projetar e de pensar o projeto na atualidade. Repensando o conservador
conceito de que a forma segue a função podem-se abrir caminhos
para ressignificar o trajeto projetual. Precisa-se observar uma nova
dimensão do pensamento projetivo, mais flexível, agregador, ético,
universal, sensível às questões humanas, históricas, sociais e culturais. À medida que os objetos viram dejetos, aquele projeto que ontem
operava como solução, hoje se apresenta como obstáculo e problema
[...] os objetos acabam resistindo aos seus projetos. Tornam-se ruínas.
(CARDOSO, 2016, p.125). Desta forma é necessário refletir que:
O grande número de informações disponíveis torna complexo e
desafiador o ambiente informacional exigindo o desenvolvimento
de competências que habilitem as pessoas a utilizá-las para solucionar problemas, aplicá-las na construção de novos conhecimentos ou simplesmente para manterem-se informadas, condição da
inserção social...Cada vez mais as tecnologias digitais permeiam
as atividades humanas, mas isso também demanda que os indivíduos desenvolvam consistentes habilidades técnicas, cognitivas e

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

291

sociais. Aqueles que detêm essas habilidades colocam-se em vantagem em termos não só de educação e emprego – os itens mais
evidenciados nas políticas públicas — mas em todos os aspectos da
vida que exigem comunicação e informação. Há também no domínio dessas técnicas um aspecto de emancipação e igualdade social,
na medida em que a facilidade de comunicação propicia a milhões
de indivíduos expandir – no sentido espacial, conceitual e temático e no sentido de intensidade e aprofundamento — suas relações
com o mundo (BORGES, BEZERRA, DIOMONDES, COUTINHO, 2013).

Calvani e outros (2008, p. 186), por exemplo, sublinham que “alfabetização ou competência digital não são o resultado de simples elementos de habilidades ou conhecimento instrumental, mas uma complexa
integração entre processos e dimensões cognitivas, bem como a consciência metodológica e ética. ” A partir desse quadro contextual, busca-se refletir sobre de que maneira essas competências infocomunicacionais podem auxiliar o trajeto projetivo do design contemporâneo.
As competências infocomunicacionais no trajeto projetual podem
revelar a convergência de conhecimentos, habilidades e atitudes que
possibilitam agir adequadamente em ambientes digitais, mobilizar
seus recursos e novos contatos, articulando-os para a produção de significado e conhecimento, tendo por base preceitos legais e éticos. Não
se pode negar os aspectos positivos adquiridos pela sociedade desde
a revolução industrial, não vamos aqui demonizar, mas é necessário
um novo posicionamento do design.

3. Design e educação: os desafios
da contemporaneidade
O sistema educacional atual segue com os vagões, engessamentos e
paradas cronometradas, portanto, existe a necessidade de explorar e
exercitar esse pensamento na formação do designer. A atuação profissional do designer é uma forma de colocar em prática valores nos
quais acredita-se como ideais para a vida e a sociedade. Porque não
sermos mais críticos e mais conscientes de nosso papel dentro do social? Sair da “caverna” é buscar o mundo, experimentar, pesquisar, ter
um papel social e profissional relevante. Pode-se até pensar no conceito de “desescolarização”, que mais que um conjunto de preceitos
pedagógicos que regem um modelo de ensino, é o total afastamento
dos livros didáticos, salas de aula e testes. Não estamos negando a
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“escolarização” apenas sugerindo que em determinados momentos do
currículo acadêmico, seja possível vivenciar o mundo fora dos muros
da escola, aprender com as experiências.
Em 1999, por iniciativa da UNESCO – Organização das Nações
Unidas para Ciência e Educação, foi solicitado a Edgard Morin (2011)
sistematizar um conjunto de reflexões que servissem como ponto de
partida para se repensar a educação no então nascente séc. XXI. Para
ele a educação do futuro deverá ser o ensino centrado na condição
humana. Conhecer o humano é, antes de tudo, situá-lo no universo, e não separá-lo dele (...) Interrogar a nossa condição humana implica questionar primeiro nossa posição no mundo. A educação deve
enfrentar o problema e permitir que todos, sem exceção, façam frutificar seus talentos e suas potencialidades criativas, o que implica,
por parte de cada um, a capacidade de assumir sua responsabilidade.
Aprendemos a analisar, a separar, mas não aprendemos a relacionar,
a fazer com que as coisas se comuniquem.
Recomenda-se para o “próximo design” 3 propósitos: empatia, gentileza e sentido. O design não é só um aspecto visual e funcional como
já foi dito, é uma forma de pensar e se expressar, é uma forma de
estar no mundo e ajudar o mundo em suas problematizações. Cada
problema de design solicita uma solução particular, cada ideia requer
um volume específico de informação, que passa da abstração para a
concretude. Criar é tomar uma decisão, projetar é concretizar. Propõese que a partir do entendimento e vivência da empatia pode-se pensar
em uma atuação no campo do design que contemple 3 propósitos, basicamente um efeito cascata a partir da experiência da empatia, a saber:
˅ Propósito 1 – Empatia: Projetar para incluir.
Colocar-se no lugar do outro, capacidade de projetar de forma
a contemplar as complexidades da humanidade e da natureza.
Consiste em tentar compreender particularidades procurando
perceber o que sente outro e assim oferecer soluções projetuais
pertinentes à sua realidade e necessidades, respeitando a sua
origem em múltiplos aspectos.
˅ Propósito 2 – Gentileza: Projetar para inspirar.
Agir com cuidado e amabilidade, buscando criar laços simbólicos e emocionais que contemplem as peculiaridades, para que
seja possível evidenciar a importância das relações (humanidade/natureza/mundo). Tocar corações, compartilhar, mais
que ações, o propósito da gentileza é uma emoção.
˅ Propósito 3 – Sentido: Projetar para sentir.
Compromisso para pensar, desenvolver e projetar soluções,
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sugestões ou recomendações que contemplem significados relevantes imanentes ao problema de design, para que sejam mediadores entre a humanidade o mundo e a natureza, dando visibilidade, captando e expondo a realidade através dos sentidos.
Está-se tratando a questão da empatia no processo de projetar, no
processo de pensar, e de se colocar e sentir o mundo, a humanidade e
a natureza. O desafio é perceber que esse desenlace dos experimentos,
sensações e subjetividades do mundo vivido não apenas provoca o esvaziamento dos espaços tradicionais institucionalizados pela sociedade,
como também deteriora os sentidos, produzindo os vazios e as ausências
que têm alimentado uma cultura da violência e de exclusão do outro.

4. Considerações finais
Nos questionamentos iniciais sobre o porquê de os projetos de design estarem vazios de significado e sentido constatou-se a falta de articulação
com os desafios, demandas e complexidades da contemporaneidade.
Para atender as essas questões sugeriu-se reflexões que articularam o
trajeto projetivo do design e as competências infocomunicacionais em
ambiente digital, nomeadamente com foco na educação e na literacia.
Deste modo apontou-se um caminho possível para um trajeto projetivo
que pudesse considerar a diversidade e a complexidade em um mundo
onde as diferenças e particularidades são obliteradas e sobretudo onde
informação e conhecimento tem facetas muito distintas.
Identificou-se também a necessidade em remodelar as ações, processos e pensamentos do campo do design, dando validade as demandas da contemporaneidade que podem atingir um desenvolvimento
sustentável, ético, cidadão e democrático. Com o cenário de complexidade e transição é necessário repensar o papel do design e dos designers.
Esta abordagem dá relevância ao conceito de literacia como suporte no
processo projetivo atual, no qual os designers demandam aplicar habilidades para localizar, avaliar e aplicar informações, bem como para se
comunicar e interagir socialmente através do ambiente digital tendo
como base os três pilares das competências infocomunicacionais: as
competências comunicacionais, informacionais e operacionais.
A pós-modernidade e as complexidades apontam para as articulações entre as variadas áreas do conhecimento, do erudito ao popular,
do acadêmico ao vernacular. A atuação profissional do designer é uma
forma de colocar em prática valores nos quais acredita-se como ideais
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para a vida e a sociedade, é necessário “sair da caverna”. A literacia em
conjunto com a educação e as competências digitais infocomunicacionais apresentam-se como valiosos suportes para o desenvolvimento
de novas conjecturas ao campo do design. O mundo complexo convoca
redefinições que conduzem a campos experimentais apontando para
uma busca do “novo”. A intenção destas reflexões sugere que o design
possa ser uma ferramenta para melhorar a condição humana e da
natureza com foco em 3 propósitos que convergem e servem de base
para novas proposições, nomeadamente: Empatia: Projetar para incluir; Gentileza: Projetar para inspirar e Sentido: Projetar para sentir.
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In this article, we intend to socialize the activities developed in the international project SENSeBOOK – Multiformat/Multisensory Books that
takes place from a scientific exchange between Brazil and Portugal, funded by CAPES. The project aims to use books as a pedagogical-inclusive
resource to support children development. Within the social spectrum,
disability is treated through stigmatizing stereotypes, not providing effective isonomy (Diniz, 2007). Based on this, the concept of Universal/
Inclusive Design has brought understanding about the influence of design to the social inclusion of people with disabilities, and can impact on
a society mind changing (Bispo, 2018). In this study, we chose to present
the research on alternative augmentative communication (Sousa, 2012),
as well as guidelines for textual formatting for low vision, Braille and
multisensory didactics. This paper presents as theoretical basis studies
of: Diniz (2007), Bonsiepe (2011), Bishop (2018), Soler (1999), Sousa (2012),
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and as reference in the use of typographic font for low vision, subsidies of
American Printing House for the Blind – APH (2018) and the Royal National
Institute of the Blind – RNIB (2018). As a methodological procedure, the
qualitative nature research attend a case study (Gerhardt & Silveira,
2009) by the Universal Design – UD/Inclusive Design – ID (Clarkson et al.,
2007) and the Universal Design for Learning approach – UDL (Nunes &
Madureira, 2015). It is concluded that the availability of these multiformat/multisensory materials can be understood as a form of democratization, providing access to technologies that can be instruments for inclusive educational practices in the regular educational spaces, as well as
to combat the stigmatizing stereotypes that a society reproduces through
products that are not thought from the UD/DI perspective.

Resumo
Neste artigo, pretende-se socializar as atividades desenvolvidas no projeto internacional SENSeBOOK – Livros Multiformato/Multissensoriais
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que ocorre a partir de um intercâmbio científico entre Brasil e Portugal,
financiado pela CAPES. O projeto visa a utilização de livros como recurso pedagógico-inclusivo para apoiar no desenvolvimento de crianças.
Dentro do espectro social a deficiência é tratada através de estereótipos
estigmatizantes, não proporcionando isonomia efetiva (Diniz, 2007).
Baseado nisso, o conceito de Design Universal/Inclusivo trouxe compreensão sobre a influência do design para a inclusão social de pessoas
com deficiência, podendo impactar na mudança de mentalidade de
uma sociedade (Bispo, 2018). Nesse estudo, elegemos apresentar a investigação sobre comunicação aumentativa alternativa (Sousa, 2012), bem
como diretrizes para formatação textual para baixa visão, Braille e didática multissensorial. Este trabalho apresenta como fundamentação
teórica estudos de: Diniz (2007), Bonsiepe (2011), Bispo (2018), Soler (1999),
Sousa (2012), e como referencial na utilização de fonte tipográfica para
baixa visão subsídios da American Printing House for the Blind – APH
(2018) e do Royal National Institute of the Blind – RNIB (2018). Como procedimentos metodológicos a pesquisa de cunho qualitativo atende um
estudo de caso (Gerhardt & Silveira, 2009) a partir do Design Universal
– DU/Design Inclusivo – DI (Clarkson et al., 2007) e da abordagem do
Design Universal para a Aprendizagem – DUA (Nunes & Madureira,
2015). Conclui-se que, a disponibilidade desses materiais multiformato/
multissensoriais pode ser compreendida como uma forma de democratização, proporcionando acesso a tecnologias que podem ser instrumentos para práticas educacionais inclusivas nos espaços regulares de
ensino, do mesmo modo, combater os estereótipos estigmatizantes que
uma sociedade reproduz através de produtos que não são pensados pela
perspectiva do DU/DI.

1. Introdução
O conceito de deficiência é heterogêneo, composto por vários elementos e aspectos de cunho social discutidos nos estudos de Diniz (2007),
onde evidencia-se como a identificação do corpo com lesão, do mesmo
modo que denuncia a estrutura social que oprime a pessoa deficiente.
Os resultados do Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE de 2010, que buscou identificar as deficiências visual, auditiva, motora e intelectual, apontaram que 45,6
milhões de pessoas — valor equivalente a 23,9% da população – declararam ter ao menos uma dessas deficiências. Ainda em relação a este
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número, constatou-se que 7,5% eram crianças de 0 a 14 anos de idade. A
expressividade dos números apresentados pelo IBGE (2010) reforça a necessidade de ações de reparação da desigualdade, além de cuidados biomédicos (Diniz, 2007). A autora ainda estabelece que “o desafio está em
afirmar a deficiência como um estilo de vida”, pois ela ainda é apontada como um drama pessoal e não uma questão de isonomia social.
Baseado nisso, compreendendo a importância de visar a inclusão
da diversidade social, suas variações e abrangendo nas capacidades,
necessidades e aspirações sem exigência de adaptação especial ou aplicação especializada de produtos e serviços, enquadra-se o conceito de
Design Universal, também conhecido como Design Inclusivo (Clarkson
et al., 2007). Bispo (2018) afirma que este conceito “trouxe a consciência
sobre a importância do design para a inclusão social das pessoas com
incapacidade”, do mesmo modo que pode impactar na mudança de
mentalidades e no combate aos estereótipos estigmatizantes. Prova disso, é possível citar a contribuição da obra do designer e teórico alemão
Gui Bonsiepe (2011, p. 21), o qual define o design sob uma perspectiva humanista, sendo “o exercício das capacidades projetuais para interpretar
as necessidades de grupos sociais e elaborar propostas viáveis, emancipatórias, em forma de artefatos instrumentais e artefatos semióticos”.
Nessa perspectiva, compreende-se o design como um recurso orientado
ao processo de identificação e solução de demandas, bem como para
potencial de desenvolvimento individual e social.
Visando o auxílio na reparação da desigualdade supracitada através de interações sociais que proporcionem a todas as crianças conhecerem, a partir da linguagem, o legado cultural (Vygotsky, 1997), o
projeto internacional SENSeBOOK1 objetiva a criação de livros multiformato/multissensoriais como recurso de apoio pedagógico-inclusivo a partir das abordagens do Design Universal – DU/Design Inclusivo
– DI (Clarkson et al., 2007) e do Design Universal para a Aprendizagem
– DUA (Nunes & Madureira, 2015). Diante do objetivo, apresenta-se a
fundamentação teórica e metodológica que evidencia a pertinência
da investigação para o coletivo, socializando a proposta da terceira

1 SENSeBOOK – Livros Multiformato/Multissensoriais é um projeto de pesquisa realizado
a partir de um intercâmbio científico entre Brasil e Portugal, financiado pelo Programa
de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, edital SECADI/Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nº. 02/2014. É desenvolvido no
Laboratório de Inclusão e Ergonomia – LABIE da Universidade Feevale, situada em Novo
Hamburgo, Rio Grande do Sul – Brasil e no Centro de Recursos para a Inclusão Digital –
CRID do Instituto Politécnico de Leiria, situado em Leiria, Leiria — Portugal.
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prototipação de livro multiformato/multissensorial e as ações do estudo em andamento. O projeto oportuniza o acesso às práticas de leitura a todos/as a partir de materiais de fácil acesso e manuseio, bem
como incentiva a elaboração de atividades pedagógicas inclusivas e
mais acessíveis.

2. Referencial teórico e metodológico
As investigações acerca do design e das práticas inclusivas no âmbito
do ensino regular fundamentam-se na revisão bibliográfica, abordando as contribuições do DUA2 a partir dos estudos de Nunes e Madureira
(2015). Essa abordagem diz respeito à um conjunto de fundamentos e
métodos relacionados a elaboração de artefatos pedagógicos que auxiliem na aprendizagem de todos/as, independente das suas capacidades e compreendendo a diversidade dos alunos (Nunes & Madureira,
2015). Para viabilizar o desenvolvimento de propostas pedagógicas
que considerem os quesitos de “o quê?, como? e por quê?” as crianças
aprendem, o Center for Applied Special Technology – CAST (2014) desenvolveu três princípios que orientam sobre o modo como pode-se trabalhar o processo de aprendizagem de maneira inclusiva: o primeiro
princípio é a flexibilização de forma envolvente do acesso aos recursos
que os alunos necessitam para aprender; o segundo princípio é apresentar informações de maneira personalizada e adequada às necessidades individuais através de múltiplos formatos; e ainda, permitir
que se tenha uma livre expressão e demonstração das aprendizagens
conforme o terceiro princípio proposto (CAST, 2014).
Ao identificar elementos que auxiliam no contexto de uma leitura
para todos/as, — conforme os princípios citados anteriormente – emprega-se a comunicação aumentativa alternativa (Sousa, 2012) e as diretrizes para formatação textual para baixa visão são alicerçadas a partir
dos subsídios da American Printing House for the Blind – APH (2018); e
do Royal National Institute of the Blind – RNIB (2018). Do mesmo modo,
utiliza-se a produção dos textos em Braille (Brasil, 2018) e da abordagem
multissensorial (Soler, 1999) adotada na utilização de livros como contributo pedagógico-inclusivo (Castelini, Quaresma da Silva & Heidrich, 2018).

2 Fundamenta-se nos procedimentos e habilidades provenientes das áreas de
educação, psicologia do desenvolvimento, ciências cognitivas, neurociências e nos
princípios do Design Universal (KATZ, 2013).
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O método de investigação é composto por um estudo de caso observacional de caráter qualitativo (Gerhardt & Silveira, 2009), e baseia-se
na metodologia de Cambridge desenvolvida por Clarkson et al. (2007),
denominada Inclusive Design Toolkit.
Considerando as análises de Gerhardt e Silveira (2009), para o procedimento de investigação opta-se pelo estudo de caso ao reconhecer
o investigado como elemento principal para uma coleta de dados ampla e detalhada, sem intervir sobre o objeto estudado. Quanto à abordagem, a pesquisa qualitativa justifica-se por promover uma relação
dinâmica e de compreensão aprofundada com o meio, não quantificando ou comparando valores a respeito daquilo que se investiga
(Gerhardt & Silveira, 2009).
Conjuntamente, conforme Clarkson et al. (2007), o Inclusive Design
Toolkit contribui como método ao garantir que produtos e serviços
projetados atendam às necessidades sociais de maneira mais ampla
possível. Entende-se que projetos que não reconhecem as incapacidades existentes na sociedade devem ser considerados falhos, do mesmo modo que é essencial conceber produtos e serviços que incluam
a diversidade social e oportunizem acesso a todos de maneira igualitária. Para compreensão das necessidades e o cumprimento desses
parâmetros são usados os sucessivos ciclos evidenciados na Figura 1.

Fig.1 Ciclo Projetual
Completo a partir do
Inclusive Design Toolkit
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Para resolver as questões fundamentais de design é necessário
explorar as necessidades através de sucessivos ciclos, sem o rigor de
uma estrutura metodológica linear, a evitar que o projeto seja comprometido pela impossibilidade de alterações futuras. Esses ciclos são
usados para compreensão das necessidades e o cumprimento desses
parâmetros, obtendo como guia o gerenciamento.
Nesse contexto, através do conceito metodológico de DU/DI e da
abordagem do DUA, elabora-se o livro multiformato/multissensorial a
partir das etapas de gerenciamento, pesquisa, criação e avaliação com
observação, de forma a contribuir na identificação e fundamentação
do planejamento de demandas.

3. Estruturação modular do Livro Multiformato/
Multissensorial
A discussão realizada a seguir aborda a estruturação do terceiro protótipo do livro multiformato/multissensorial intitulado Rebeca, desenvolvido através da perspectiva do DU/DI e do DUA. É pertinente ressaltar
que houveram dois protótipos anteriores, os quais foram submetidos
a testes, e no estágio de avaliação do procedimento metodológico do
Inclusive Design Toolkit foram identificadas necessidades em relação a
dificuldade de leitura dos elementos táteis e na identificação dos tipos
de materiais trabalhados, bem como foram relatadas dificuldades no
manuseio das páginas que estavam demasiadamente grandes.
Para a concepção do terceiro protótipo do livro multiformato/multissensorial foram desenvolvidos onze módulos, onde cada módulo é
responsável por uma página da história. A estruturação modular torna-se pertinente, visto que para a sua concepção, os elementos sensoriais

Fig.2 Estruturação das
Páginas Correspondente
ao Livro Multiformato/
Multissensorial
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tridimensionais são diversos e não se adequam à uma estrutura tradicional de livro. Para compreensão da estrutura dos módulos é utilizada
a diagramação evidenciada na Figura 2.
Cada módulo é composto por dois papelões em tamanho padrão A4
conjuntos na posição vertical, sendo sua estruturação definida pela página orientada à esquerda atribuída a produção textual, e a página orientada à direita designada às ilustrações e elementos interativos. Para fins
de acabamento, foram confeccionadas as páginas de cada módulo com
feltro na capa e E.V.A. na lombada. Com o sistema modular, a maneira de
contar a história torna-se flexível e sem uma ordem definida.
Foram utilizados como artefatos de linguagem uma tipografia específica para baixa visão, visto que no Brasil, dos mais de 6,5 milhões
de pessoas com deficiência visual, 528.624 pessoas são incapazes
de enxergar (cegos) e 6.056.654 pessoas possuem grande dificuldade permanente de enxergar (baixa visão ou visão subnormal) (IBGE,
2010). Desenvolvida pela instituição APH (2018) e intitulada APHont
(Figura 3), a tipografia detém características necessárias para a otimização da boa leitura em texto contínuo (Rubin et al., 2006). O autor
ainda identifica que essas características consistem na relação entre
altura e comprimento do caractere, bem como do espaçamento entre
as letras de uma palavra, onde estas não se tocam. A instituição APH
(2018) recomenda a utilização de 18 ou mais pontos para sua utilização, no entanto, a RNIB (2018) declara que, seja qual for o tamanho
adotado numa publicação, nunca responderá a todas as necessidades dos inúmeros casos de baixa visão devido as diversidades da patologia. E aconselham ainda a disponibilização dos documentos em
versão digital para assim se garantir o acesso e a adaptação quando
necessário. Apesar de não ser uma fonte padrão dos sistemas operacionais mais utilizados nos computadores comercializados atualmente, ela está disponível para transferência na plataforma Fonts2U
para uso pessoal.

Fig.3 Tipografia Específica
para Baixa Visão APHont
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Para o uso da comunicação aumentativa e alternativa, ancora-se
no conceito utilizado por Sousa (2012) o qual afirma que “aliada à tecnologia, tem como objetivo a oferta de métodos de ampliação das capacidades remanescentes de comunicação, ou de substituição, no caso
da ausência de qualquer forma de expressão comunicativa perceptível”.
Dessa forma “considera-se Comunicação Alternativa e Aumentativa,
todo o tipo de comunicação que substitua, amplie ou suplemente a Fala”
(Sousa, 2012). A partir da abrangência do projeto no qual este estudo está
inserido, utiliza-se do conjunto gráfico desenvolvido na Espanha pelo
Departamento de Educação, Cultura e Desporto do Governo Aragonês,
Portal Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa – ARASAAC,
pela sua proximidade aos demais sistemas de símbolos gráficos disponíveis e seu desimpedimento para uso livre (ARASAAC, 2018).
Em conjunto com a tipografia específica para baixa visão e o uso dos
símbolos gráficos da comunicação aumentativa alternativa para contar
a história do livro multiformato/multissensorial, empregou-se o Sistema
Braille, que segundo o Ministério da Educação (Brasil, 2018) “se constitui
em um insubstituível recurso para a comunicação, a expressão, a profissionalização, a independência e a inclusão das pessoas cegas”.
Para a proposta multissensorial do livro é previsto um espaço
correspondente às ilustrações e elementos interativos, a fim de criar
uma relação sensorial do usuário com a história descrita. Segundo
Soler (1999, p. 45) a didática multissensorial é um método divertido
e motivador de ensinar e aprender através da utilização de todos os
sentidos humanos possíveis, tornando-se válido tanto com deficientes visuais, bem como os sem deficiência, o que propõe a atenção à
diversidade na sala de aula.

4. Perspectivas futuras e considerações finais
Sob a perspectiva do DU/DI, o livro multiformato/multissensorial também atuará, em conjunto com os módulos, a partir de um aplicativo
desenvolvido para plataformas digitais e que estará disponível de maneira gratuita para transferência em dispositivos celulares e tablets.
Nele, a história será contada através de audiodescrição, narração, legenda, Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e ilustrações animadas,
abrangendo também as necessidades de pessoas surdas.
Para divulgação do projeto e disponibilização dos materiais desenvolvidos, assim como do manual para auxílio na elaboração dos módulos, será produzido um website. Nele, estará previsto também uma
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sessão onde a comunidade poderá publicar os seus relatos referentes
à utilização do material. Julga-se essa sessão como de grande potencial e relevância para outros usuários que venham a buscar o projeto,
de forma que o compartilhamento de vivências possa contribuir para
o aperfeiçoamento da experiência dos utilizadores do SENSeBOOK.
A elaboração deste livro pode ser compreendida como uma forma
de democratização, proporcionando acesso a tecnologias que podem
ser instrumentos para as práticas educacionais inclusivas nos espaços regulares de ensino. É fundamental garantir o direito de pessoas
com deficiência, do mesmo modo que combater os estereótipos estigmatizantes que uma sociedade reproduz através de produtos os quais
não consideram a perspectiva do Design Universal/Inclusivo.
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His article refers to a fragment of the authors’ research, from a doctoral
research work and a framework in the topic Education, Literacy and
Citizenship, which aims to discuss the potentialities of the Universal
Design for Learning – DUA, approach in the development of products
that accessible to all. This study, from an international project deals
with a scientific exchange between countries and aims to make reading practices more accessible through the creation, adaptation and diffusion of books in different formats. The question that motivated this
study was to investigate the approximations of the DUA approach and if
there are contributions in the elaboration of practices / pedagogical resources that stimulate the innovation, participation and learning based
on the accessibility, in favor of Literature for all. This article of interdisciplinary character, of qualitative character (Martins, 2004), is anchored methodologically in the case study (Stake, 1999). The theoretical
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framework is based on the studies of Alves, Ribeiro & Simões (2013); Cast,
(2006; 2013); Castelini, Quaresma da Silva & Heidrich (2018); Edyburn
(2010); Heir (2010); Katz (2014); Nunes & Madureira (2015); Rapp (2014);
Rose & Meyer (2002); Sousa (2012, 2018); Zerbato & Mendes (2018); and
others. The discussion of the data presupposes a review of the literature,
the international legislation and guidelines, and the socialization of resources with this approach. It is concluded that the DUA approach contributes in the educational context, access to information and practices
of citizenship by promoting accessible communication. That the theme
should be contemplated in the training of professionals in an interdisciplinary way, fostering the scientific and technological environment.
Finally, the DUA produces reflections on the concept of teaching and
learning, favors access to technological resources, increasingly digital,
as well as stimulates professional partnerships in the creation of new
products and practices based on DUA, ensuring reduction of barriers by
reflecting and opportunizing new ways of learning.
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Resumo
O presente artigo refere-se a um fragmento de pesquisa das autoras,
oriundo de trabalho de investigação doutoral e enquadramento no tópico Educação, Literacia e Cidadania, o qual almeja discutir as potencialidades da abordagem do Desenho Universal para Aprendizagem
– DUA no desenvolvimento de produtos que viabilizam a comunicação
acessível à todos/as. Este estudo, proveniente de um projeto internacional trata de um intercâmbio científico entre países e objetiva tornar práticas de leituras mais acessíveis por meio da criação, adaptação e difusão de livros em diferentes formatos. A questão que motivou
esse estudo foi a de investigar as aproximações da abordagem DUA e
se há contribuições na elaboração de práticas/recursos pedagógicos
que estimulem a inovação, participação e aprendizagem baseada na
acessibilidade, em prol da literatura para todos/as. Este artigo de caráter interdisciplinar, de cunho qualitativo (Martins, 2004), ancora-se
metodologicamente no estudo de caso (Stake, 1999). O referencial teórico apoia-se nos estudos de Alves, Ribeiro & Simões (2013); Cast, (2006;
2013); Castelini, Quaresma da Silva & Heidrich (2018); Edyburn (2010);
Heredero (2010); Katz (2014); Nunes & Madureira (2015); Rapp (2014);
Rose & Meyer (2002); Sousa (2012, 2018); Zerbato & Mendes (2018); e outros. A discussão dos dados pressupõe revisão da literatura, da legislação e diretrizes internacionais, além da socialização de recursos com
a referida abordagem. Conclui-se que a abordagem DUA, contribui no
contexto educativo, no acesso à informação e práticas de cidadania ao
promover comunicação acessível. Que a temática deve ser contemplada na formação dos profissionais de modo interdisciplinar, fomentando o meio científico e tecnológico. Enfim, o DUA produz reflexões
sobre o conceito de ensinar e aprender, favorece o acesso à recursos
tecnológicos, cada vez mais digitais, bem como estimula parcerias
profissionais na criação de novos produtos e práticas embasadas no
DUA, assegurando redução de barreiras ao refletir e oportunizar novas
formas de aprender.

1. Introdução
O presente estudo oriundo de trabalho de investigação das autoras
e fragmento de pesquisa doutoral, enquadra-se no tópico Educação,
Literacia e Cidadania, objetiva dar visibilidade às potencialidades
do Design Universal para a Aprendizagem – DUA a partir das ações
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desenvolvidas no âmbito do Projeto SENSeBOOK–Livros Multiformato/
Multissensoriais1 que trata de um intercâmbio científico entre Brasil e
Portugal com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no
Ensino Superior – CAPES, no desenvolvimento de produtos que viabilizam a comunicação acessível à todos/as, ao tornar práticas de leituras mais acessíveis por meio da criação, adaptação e difusão de livros
em diferentes formatos.
Para a construção da pesquisa, a questão que motivou esse estudo
foi a de investigar quais as aproximações da abordagem DUA com o
campo educacional? Há contribuições na elaboração de práticas/recursos pedagógicos que estimulem a inovação, participação e aprendizagem baseada na acessibilidade, em prol da literatura para todos/
as estabelecendo diálogos interdisciplinares? Este trabalho assevera a
Educação como Direito de Todos/as (Brasil, 1988) na garantia de práticas pedagógicas mais inclusivas ao considerar a diversidade existente
nos processos de ensino e aprendizagem, fomentando o desenvolvimento de produtos que viabilizam a leitura para todos ao tornar a
comunicação mais acessível.
Nesse sentido, este estudo de perspectiva interdisciplinar, cunho
qualitativo, em que apresentaremos um breve respaldo teórico e metodológico, expondo a relevância do estudo para a comunidade acadêmico-científica sobre a abordagem DUA, bem como suas implicações
na construção de produtos facilitadores da leitura, enfatizando os
livros multiformato/ multissensoriais2 que apresentam-se enquanto
artefatos culturais, fomentando o debate educacional e interdisciplinar em prol da literatura mais acessível e inovadora.
A discussão dos dados parciais da pesquisa, será por meio da revisão da literatura, da legislação vigente e de diretrizes internacionais
respaldadas na educação mais inclusiva e acessível a todos, além
da análise dos recursos tecnológicos/pedagógicos existentes com
abordagem DUA, apontando alternativas para elaboração, adaptação

1 O projeto foi aprovado pelo Edital n.2 de 29/05/2014 no quadro do Programa de
Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento (MEC/SECADI/CAPES), financiado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES em convênio com
a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI em
convênio com o Instituto Politécnico de Leiria em Portugal.
2 Segundo SOLER (1999. p.45) é um método pedagógico de interesse para o ensino e
aprendizagem que utiliza todos os sentidos humanos possíveis para captar informações
do meio que nos rodeia e inter-relaciona estes dados a fim de formar conhecimentos
multissensoriais completos e significativos.
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e inovação de produtos que tornam a comunicação acessível e facilitam a aprendizagem. A partir desse estudo, conclui-se que a abordagem DUA, contribui no contexto educativo, no acesso à informação
e práticas de cidadania ao promover comunicação acessível, visto
que favorece o acesso à recursos tecnológicos, cada vez mais digitais,
bem como estimula parcerias profissionais na criação de novos produtos e práticas embasadas no DUA, ao refletir e oportunizar novas
formas de aprender.

2. Referencial Teórico e Metodológico
Com o intuito de construir ambientes e práticas pedagógicas mais inclusivas e inovadoras, observa-se uma mobilização entre pesquisadores nacionais e internacionais (Bock, Silva & Souza, 2013; Constantino,
Braga, Sant’ana, Consoni & Galli, 2012; Heredero, 2010; Zerbato 2018)
em prol de investigações e progressivos diálogos no campo interdisciplinar, os quais têm produzido reflexões que corroboram na (re)elaboração e constante renovação de conceitos que favorecem o ensinar e
aprender, bem como ressaltam a importância de contemplar práticas
mais participativas e colaborativas.
A estruturação desse estudo, de cunho qualitativo (Martins, 2004),
ancora-se como referencial metodológico no estudo de caso proposto
por Stake (1999) por se tratar de uma investigação empírica, com fenômeno pouco investigado, o qual exige estudos aprofundados.
A discussão dos dados coletados dar-se-á por meio da revisão bibliográfica, dos aportes legais em vigência nos dois países estudados,
incluindo as Leis e Diretrizes Brasileiras (Brasil, 1988, 1996, 2001, 2008,
2009, 2010, 2015), Diretrizes do Ministério da Educação de Portugal —
Decreto-Lei n.º 54/2018 e nas diretrizes internacionais respaldadas na
educação mais inclusiva e acessível à todos como aportes da Unesco
(1990, 1994, 2000, 2016) e Onu (2015), e finalmente na socialização de
alguns recursos já desenvolvidos com abordagem DUA, de cunho tecnológico/pedagógico, apontando alternativas para elaboração, adaptação e inovação de produtos possibilitando o diálogo interdisciplinar,
facilitando o acesso à aprendizagem.
Nesse sentido, elegemos tratar da abordagem proposta por Nunes
& Madureira (2015) baseada no DUA que caracteriza-se como um conjunto de estratégias que tornam mais acessíveis as práticas de ensino-aprendizagem para todos os estudantes. Ao considerar a diversidade existente no contexto educativo, torna-se imprescíndivel o
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reconhecimento que há formas diversas de construir o conhecimento,
diferentes caminhos e ritmos nesse processo
Em estudos anteriores (Castelini, Quaresma da Silva & Heidrich,
2018) foram investigadas as origens do DUA e tornou possível perceber que no campo educacional os estudos que contemplam essa abordagem são considerados recentes e aglutinam-se principalmente
na América do Norte. Recentemente essa abordagem foi incorporada como “opção metodológica”, termo esse presente nos documentos legais educacionais em Portugal, como é o caso do Decreto-Lei n.º
54/2018 promulgado pelo Ministério da Educação e que tem refletido
nas práticas e recursos utilizados pelos docentes em sala de aula. Ao
refinar a pesquisa para o contexto brasileiro, observa-se que estudos
sobre o DUA ainda são pouco difundidos na área educacional (Bock,
Gesser & Nuernberg, 2018), devido ao fato de constatar à limitação de
pesquisas e de literatura cientifica sobre tal abordagem.
Nas investigações sobre o DUA desenvolvidas por Rose & Meyer (2002),
Nelson (2014) e mais recentemente Zerbato (2018) apontam resultados
favoráveis em relação ao acesso e efetiva aprendizagem dos estudantes. Conforme Nelson, (2014), os estudos do DUA foram desenvolvidos no
Center for Applied Special Tecnology (Cast, 2013) e no ano de 1999 recebeu
o apoio do Departamento de Educação em Massachusetts nos Estados
Unidos, motivados a partir da projeção de espaços públicos e edifícios
fundamentados no conceito do Design Universal, possibilitando o amplo acesso de todos, sem qualquer limitação. Assim, ao integrar essa
abordagem nos processos de ensino e aprendizagem, propulsionam a
reflexão das práticas e recursos do contexto educativo mais inovadoras,
utilizando de tecnologias que privilegiam a construção do conhecimento ao potencializar as oportunidades de aprendizagem para todos.
Para Alves, Ribeiro & Simões (2013) o ensino para todos pressupõe que
“ao invés de se pensar em adaptação específica para um aluno em particular, em determinada atividade, pensa-se em formas diferenciadas de
ensinar, contemplando todos os estudantes”, dessa maneira, percebe-se
que sob a concepção da abordagem DUA, o mesmo material poderá ser
utilizado por todos em sala de aula (Zerbato, 2018) permitindo o benefício
de estudantes que apresentam defasagens, ou ainda, alunos recém-chegados à turma, que apresentam algum tipo de deficiência ou que necessitam de recursos pedagógicos para manipulação por exemplo.
Evidentemente que tais práticas de ensino para todos/as, somente poderão ser implementadas, se consideradas o princípio da diversidade nos
processos de aprendizagem (Silva, 2013), bem como afirma Sousa (2012)
ao defender que a educação deve priorizar princípios como respeito pela
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igualdade e diversidade e que as escolas devem desenvolver e estimular
os alunos a questionar a realidade por meio das suas aprendizagens.
Ao considerar a legislação vigente no Brasil desde 2015, que garante
a socialização de todos os alunos em sala de aula, o Estatuto da Pessoa
com Deficiência assegura que o espaço educativo necessita praticar
a “adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes
com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação
e a aprendizagem em instituições de ensino” (Brasil, 2015, p.13)
Enquanto isso, o Decreto-Lei 54/2018 do Ministério de Educação de
Portugal assevera a “necessidade de cada escolar reconhecer a mais-valia da diversidade dos seus alunos” (p.2918) ao oportunizar diferentes estratégias para o acesso à aprendizagem. Dentre essas diferentes
estratégias, tal documento recomenda enquanto “opções metodológicas” a utilização da abordagem DUA, por basear-se em modelos flexíveis e medidas de apoio à aprendizagem.
Nesse contexto, reiteramos as contribuições da abordagem DUA e
seu princípio de acessibilidade relevantes nas perspectivas da educação mais inclusiva, pois estas implicam na adaptação, elaboração e
utilização de recursos em diferentes formatos e materiais que segundo Zerbato (2018) transformam os espaços educativos e práticas pedagógicas, ao possibilitar o acesso ao conteúdo trabalhado contemplando a diversidade e as diferentes formas de aprender.

2.1. Livros Multiformato/Multissensoriais de Design Inclusivo
Ao evidenciar artefatos que auxiliam no contexto inclusivo mencionamos enquanto práticas inovadoras e que favorecem o contexto educativo, as práticas de literatura inclusiva desenvolvidas no Centro de
Recursos para Inclusão Digital – CRID junto ao Politécnico de Leiria/
ESECS em Portugal. Ao evidenciar tais instrumentos acessíveis e potencializadores da aprendizagem, o qual devem ser amplamente divulgados no meio interdisciplinar como forma de sensibilizar a comunidade educativa e os docentes, uma vez que nas contribuições de
Sousa (2012, p.4) as atitudes do professor são essenciais ao processo de
ensino-aprendizagem, especialmente no que se refere à comunicação.
Partindo do pressuposto que o ato de ler faz parte do processo de comunicação (Sousa, 2018) evidencia que esta prática “torna-se vital para o
desenvolvimento das pessoas”, visto que ocorre entre os sujeitos de forma cotidiana, envolvendo as interações sociais e trocas que são fomentadas por diversas situações, seja as expressadas pela memória, cultura,
tradições e resultantes dos diferentes contextos sociais.
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Das ações elaboradas no âmbito do Projeto SENSeBOOKS — Brasil
e Portugal, as atividades de pesquisa, estudos, criação, testes, reprodução e difusão de materiais inclusivos em diferentes contextos são
desenvolvidas nos laboratórios existentes nas universidades conveniadas, o qual atuam junto da comunidade a oferecer projetos que envolvem a sociedade civil tornando acessíveis a todos, oportunizando
ações com o objetivo de tornar possível ações inclusivas e digitais em
diferentes espaços de atuação, ao promover ações educativas, minimizando as barreiras do acesso pautadas nas situações de exclusão
social e negação do direito à comunicação.
Para compreender os dados coletados para essa pesquisa destacamos os livros multiformato desenvolvidos junto ao CRID em Portugal.
Sousa (2018) descreve-os como “livros impressos que reúnem num
único exemplar diferentes formatos e que contemplam diferentes
necessidades”. Dessas estratégias mais acessíveis citamos o texto aumentado, o uso do braille, imagens em relevo, utilização de escrita
fácil, pictogramas, código Quick Response (QR) que remete ao contexto
digital e permite interações com o conteúdo, versões em audiolivro,
videolivro, utilização de Língua Gestual Portuguesa – LGP entre outros. Convém esclarecer que os materiais aqui discutidos/socializados
estão disponíveis em sites para consulta e há exemplares na versão
impressa com apoio de instituições, tornando as obras mais inclusivas, acessíveis à diferentes públicos, atingindo assim um número
máximo de leitores.
A partir das investigações realizadas pelas autoras, o estudo constatou que as criações de livros multiformato/multissensoriais junto
ao CRID projetadas à partir do DUA, despontam no cenário educativo
como projetos inovadores e tecnológicos, visto que são baseados no
contexto social e cultural, fundamentadas pelo estudo da realidade local, e posteriormente são transformados em materiais/recursos específicos à estrutura estudada tornando-se compatível às necessidades
inclusivas de diferentes públicos em um único material, resultando
na literatura mais acessível à todos/as.
Por isso, discutir a potencialidade dos livros multiformato/multissensoriais na perspectiva DUA, aliados a diferentes estratégias e
tecnologias digitais impulsionam a desmistificação de temas que
antes eram utilizados apenas em áreas mais tecnológicas ou das
engenharias, apontando possibilidades de discussões interdisciplinares que tornam-se imprescindíveis na formação dos futuros profissionais (Brasil, 2015) visto que a acessibilidade a tais materiais,
são (re)significadas como um instrumento para o desenvolvimento
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da linguagem e da comunicação ao ser facilitadas pela sua ampla
divulgação e na redução de barreiras que impedem o acesso à diferentes aprendizagens.

3. Considerações Finais
A oportunidade de socializar práticas investigativas no doutoramento
a respeito das contribuições da abordagem DUA nos contextos educativos indicam a relevância desse tema nos espaços científicos e
interdisciplinares. Discutir temas do design inclusivo, educação e cidadania aliados às práticas que promovem o acesso à comunicação
acessível por meio de livros multiformato/multissensoriais, de caráter inclusivo, configuram-se como espaços privilegiados de socialização de saberes, além de alavancar estudos futuros e desenvolvimento
de produtos e materiais comprometidos com as especificidades presente no contexto educativo cada vez mais acessível e inclusivo.
Ao fomentar discussões a respeito de práticas de literatura mais
acessível e sua importância, caracteriza-se como um grande desafio
na atualidade, isso ao considerar que vivemos em meio há tantos
recursos impressos, suportes e possibilidades de leituras cada vez
mais atraentes que hoje se apresentam no espaço físico e virtual, nas
bibliotecas digitais, museus virtuais e nas mais variadas possibilidades textuais, verbais e não verbais com sons e movimentos, percebemos que, tratar de livros multiformato/multissensoriais, enquanto
obras literárias que contemplam diferentes públicos (cegos, de baixa
visão, com défict intelectual, aqueles que ainda não se apropriaram
do sistema de escrita, que apresentam múltiplas deficiencias) tornando-a mais acessíveis, implicam em tensionamentos na criação
e difusão desses materiais, desdobrando em situações permeadas de
complexidades.
Com o intuito de aprofundamento nos temas da abordagem DUA
e suas potencialidades inovadoras na área interdisciplinar, suas possibilidades no desenvolvimento da comunicação acessível, esse fragmento de pesquisa propôs a discussão à respeito dessa ressignificação,
permeada pela necessária flexibilidade do profissional que atua na
criação de produtos e materiais que serão utilizados por esse público
tão diverso, destacar a importância de fomentar às práticas de leitura
ao considerar a nossa sociedade atual e às necessárias práticas de
cidadania e participação dos processos sociais que contemple à todos,
sem distinção.
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Conclui-se que a investigação sobre a abordagem DUA faz-se pertinente ao ressaltarmos seus contributos para contexto educativo, no
acesso à informação e práticas de cidadania ao promover comunicação
acessível. Que a temática deve ser contemplada na formação dos profissionais, estabelecendo diálogos interdisciplinares, fomentando o meio
científico e tecnológico. As reflexões aqui produzidas ressignificam o
conceito de ensinar e aprender, favorece o acesso à recursos tecnológicos, cada vez mais digitais, bem como estimula parcerias profissionais
na criação de novos produtos e práticas embasadas no DUA, assegurando redução de barreiras físicas e pedagógicas ao refletir e oportunizar
novas formas de aprender, tonando a educação mais equitativa e de
qualidade ao oferecer possibilidade de educação para todos/as.
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DISEÑAS: THE WEB APP FOR LEARNING
DESIGN TERMS FOR DEAF STUDENTS.
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In El Salvador, education is thought and developed under a system
purely for oral education, making it more difficult for a person with
deafness to travel the path of study. There is a gap between the Deaf
community and hearing people, because there are only few who are
interested in learning sign language. This reality extends to the university environment, where the professors are not properly prepared,
making it a necessity for a person with deafness who wants to study
a career in a university, to always have the support of an interpreter.
Additionally, each career has its own terminology, and even though
the level of translation of the interpreters is exceptional, only the specialists in each area can explain the terms in more detail, since they
do not exist in sign language. This forces each student with their interpreter to create a new sign, to be able to communicate more easily between them; but being something that occurs with each couple
(student-interpreter), new signs are generated for the same terms,
and any possibility of standardization that enriches the sign language
is ruled out.
In this context, the creation of a web application, containing a
glossary of basic technical terms of design, together with their respective signs in ASL and pictograms designed for their learning, can be of
great help for the better academic performance of the students with
deafness.

Resumen
1 Universidad Dr. José Matías
Delgado, berneirasv@gmail.com;
2 Universidad Dr. José Matías
Delgado, gaflo28@gmail.com;
3 Universidad Dr. José Matías
Delgado,
robertovargas123_@hotmail.com.

En El Salvador la educación está pensada y desarrollada bajo un sistema deenseñanza meramente oral, haciendo que para una persona con sordera transitar por el camino del estudio sea más difícil.
Existe una brecha entre la comunidad Sorda y las personas oyentes,
debido a que son pocas las que se interesan en aprender la lengua
de señas. Esta realidad se extiende al ámbito universitario, donde los
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catedráticos no están debidamente preparados, haciendo necesario
que para que una persona con sordera pueda estudiar una carrera en
una universidad, tenga que contar siempre con el apoyo de un intérprete. Adicionalmente, cada carrera tiene su propia terminología, y
aunque el nivel de traducción de los intérpretes sea excepcional, sólo
los especialistas en cada área pueden explicar con mayor detalle los
términos, pues no existen en lengua de señas. Esto obliga, a cada estudiante con su intérprete, a crear una nueva seña para poder comunicarse con mayor facilidad entre ellos; pero al ser una práctica que se
da con cada dupla (estudiante-intérprete), se van generando nuevas
señas diferentes para el mismo término, y se descarta cualquier posibilidad de estandarización que enriquezca la lengua deseñas.
En este contexto, el diseño de una aplicación web, que contenga
un glosario de términos técnicos del área de básica de diseño, junto con sus respectivas señas en ASL y pictogramas diseñados para
su aprendizaje, puede ser de gran ayuda para el mejor desempeño
académico de los estudiantes con sordera.

1. Introducción
En la actualidad, en las universidades de El Salvador hace falta hacer
adaptaciones didácticas para los estudiantes con sordera, que faciliten
su aprendizaje especializado por carrera, teniendo en cuenta que existen conceptos técnicos exclusivos de cadauna de ellas, pues aunque
el nivel de traducción de los intérpretes sea excepcional, sólo los especialistas en cada área pueden explicar con mayor detalle los términos,
logrando empatizar pocas veces con la dificultad que atraviesan las
personas con esta discapacidad que intentan cursar estudios superiores. Esto da lugar a deficiencias en su desarrollo académico y en la
comunicación dentro del aula con docentes y otros estudiantes, lo que
a corto plazo se traduce en problemas de aprendizaje (Guzmán, 2018).
Al no existir un glosario técnico especializado, completo y actualizado en la lengua de señas, en el que se incluyan todos los detalles de
cada término técnico para el rubro de diseño, se convierte en un objeto
de investigación y en una propuesta de diseño que pueda construirse en conjunto con la comunidad salvadoreña de estudiantes Sordos,
agregando el potencial comunicacional que tienen los pictogramas y
cómo estos pueden ayudar al aprendizaje y a facilitar una conversación entre las personas con sordera y los oyentes.
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2. Estudiantes de diseño con sordera
En las diferentes instituciones universitarias se requiere de ciertas
características esenciales que debe poseer toda persona que quiera
estudiar una carrera relacionada al Diseño: creatividad, dedicación,
decisión y humildad. Se precisa también de una gran convicción, determinación y dedicación para estudiarla. Los estudiantes con sordera
deben acentuar estos rasgos, debido a la limitante que enfrentan al no
poder escuchar las clases o las indicaciones del docente, dentro de un
sistema pensado para la educación oral.
Cada situación o problema rutinario que tenga que sortear un estudiante oyente de la carrera de diseño, se hace más difícil para uno
con sordera, debido a que ha perdido o tiene disminuido uno de sus
dos sentidos guías: el oído. Por lo tanto, el deseo de aprender y la tenacidad para seguir adelante deben caracterizar a este tipo de alumnos
para hacer frente a esta disciplina (Recinos, 2019).
La población de estudiantes con sordera en El Salvador, según la
“Gerencia de Monitoreo y Gestión de la Calidad” de 2017, es de 740, de
los cuales solo 3 son universitarios. Esto refleja la poca accesibilidad
que tienen las carreras universitarias, entre ellas, las relacionadas al
diseño, pues teniendo en cuenta que la población total de personas
Sordas en el país ronda las 88,000, lo que representa un potencial de
crecimiento importante, su participación estudiantil es muy escasa
(Guzmán, 2018).
Como evidencia de esto, por medio de una entrevista a la estudiante con sordera de la licenciatura de Diseño Gráfico, de la Escuela
de Diseño Rosemarie Vázquez Liévano de Ángel de la Universidad Dr.
José Matías Delgado, Gabriela Suria (2018), se detectó una deficiencia
en el manejo de términos técnicos de diseño gráfico, específicamente
en la fase de fundamentación de la carrera, que se debe a la falta de
recursos de comunicación inclusiva entre los estudiantes con sordera
y sus docentes.

3. Manual Diseñas
El manual de señas técnicas, en su primera versión, es una recopilación de 50 señas técnicas para ser usadas en las carreras de Diseño
Gráfico e Industrial. Fue elaborado en el año 2011 por Brenda Patricia
Sánchez Alvarado y Elena María Recinos Mancía, en ese momento estudiantes de Diseño Industrial en la Universidad Don Bosco. En cola-
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boración con otros estudiantes sordos/as, decidieron cuál era la mejor
forma de crear nuevas señas para las palabras técnicas utilizadas en
las carreras antes mencionadas.
En su primera versión, el manual está dividido en tres categorías:
técnicas, programas e impresos. Cada categoría incluye por término,
una, dos o tres imágenes que describen el movimiento de la seña.
No obstante haber sido una herramienta de gran utilidad, creada
por quienes viven directamente el problema, que son los estudiantes
de diseño con sordera, el manual, hasta la fecha de cierre de este documento, no se había difundido hacia los demás estudiantes.
Por esta razón, se consideró como una oportunidad, retomar la
primera versión del manual, para actualizarla con 50 nuevos términos y sus respectivas nuevas señas, creadas por Brenda Sánchez,
creadora del manual de señas técnicas, licenciada en Diseño
Industrial y Gabriela Suria, estudiante con sordera, de la carrera de
Diseño Gráfico de la UJMD. Aportando el diseño de pictogramas para
el total de 100 términos. Y valorar otro medio de difusión masivo con
capacidad de actualización.

4. Métodos: Diseño centrado en personas
4.1. FaseEscuchar
El proceso empieza por la identificación de un reto de diseño y su
análisis profundo por medio de grupos focales, para tener diferentes
perspectivas de lo que se investiga. Es importante tener en cuenta qué
personas se van a considerar para ser entrevistadas, así como realizar
contactos con otras que sean de interés, con motivo de la investigación. En las entrevistas se eligieron las mejores prácticas para integrar a todos los participantes y que nadie se quedara sinopinar.
Estructurar las entrevistas para darle un enfoque determinado es
importante paradarle rumbo a las mismas. Establecer categorías y
subcategorías para cada tema ayudó a ordenar las ideas y preguntas
de una maneraconsistente.
Al desarrollar el paradigma de mente de principiante, el equipo
debió eliminar cualquier prejuicio o preconcepto de lo que se investigó y transmitir este paradigma con todo el equipo para empezar la
fase de creación.
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4.2. FaseCrear
La fase de creación de diseño centrado en personas se desarrolló
con la metodología de co-diseño participativo, en la que se enfoca la
inclusión de los grupos de estudio para la generación de ideas y de
una propuesta en la que todos aportan. Al hacer los primeros grupos
focales, el objetivo fue compartir historias de forma colectiva, para
poder rescatar las ideas principales y establecer los patrones que
suceden en estas experiencias compartidas. Todo esto se reprodujo
en anotaciones.
Se inició la producción de ideas de cómo se podrían solucionar los
problemas y, poco a poco, se fue profundizando en temas claves para
aterrizar en soluciones viables.

4.3. FaseEntregar
Debido a que el proyecto se estableció con la licencia Creative Commons
3.0, no contiene un apartado de comercialización del proyecto; pero si
se dió la libertad de poder compartir la información y de la utilización
por terceros que deseen agregar mejoras o versiones oficiales a futuro.
Se proyectó la solución para que, en lo venidero, pueda escalar a
instancias mayores, de la mano de socios. Un flujo de soluciones es
necesario para afrontar problemas en el futuro, que surjan en el avance del proyecto. Al final se estableció un plan de aprendizaje para poder mejorar constantemente la aplicación.

5. Resultados: Selección de términos
Se seleccionaron diferentes términos a través de la investigación y de
entrevistas con catedráticos especializados en el área de fundamentación de la carrera de Diseño Gráfico. Luego se sometieron a validación
con intérpretes, estudiantes con sordera y catedráticos involucrados,
como se muestra en la Tabla 1.
Para evaluar cada uno de los términos, se utilizó la siguiente matriz de evaluación de términos, de autoría propia, con los presentes
criterios:
˅ Parámetro 1: ¿Existe una seña para este término?
˅ Parámetro 2: ¿Dentro de su posible uso, que tan genérico es?
Parámetro 3: ¿Qué tan importante es para el área básica de la
carrera?
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Se evaluaron de la siguiente manera:
Tabla 1 Matriz de
evaluación de términos

Formato de evaluación
Parámetro 1 (P1):
¿Existe una seña
para este término?

Parámetro 2 (P2): ¿Dentro
de su posible uso, que
tan genérico es?

Parámetro 3 (P3): ¿Qué
tan importante es para el
área básica de la carrera?

Sí: 0 pt
No: 2 pt
Seña compuesta: 1pt

Evaluar con 1, 2 o 3, siendo:
Puntaje 1 — valor menor
Puntaje 2 — valor intermedio
Puntaje 3 — valor mayor

Evaluar con 1, 2 o 3, siendo:
Puntaje 1 — valor menor
Puntaje 2 — valor
intermedio Puntaje
3 — valor mayor

El parámetro uno
se evaluará por un
intérprete o persona con
sordera, que conozcan
la lengua de señas.

El parámetro dos se
evaluará por un profesional
en el área básica del
diseño y un intérprete
o persona con sordera,
haciendo un promedio
entre sus ponderaciones.

El parámetro tres se
evaluará por un profesional
en el área básica del diseño.

Se seleccionarán 50 de los términos que resulten mejor evaluados, siendo
el puntaje de 5 el mínimo para aprobar, tomando en cuenta que 8 es el
puntaje máximo, por lo tanto aprobarán los que sobrepasen de la mitad.

Fig.1 Ejemplo de
resultados de la Matriz de
Evaluación de Términos

Fig.2 Ejemplo de
Selección de Términos
a partir de Matriz

6. Diseño de Pictogramas
La creación de los pictogramas de manera visual se estableció mediante
la utilización de formas que son de fácil reconocimiento en el ámbito del
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diseño, donde los conceptos abstractos o herramientas físicas tienen un
significado que le es funcional y específico a los estudiantes con sordera.
Los trazos utilizados aportan a la claridad en la lectura de las formas,
así como el color para denotar formas y movimientos de las manos, necesarios de realizar para signar un término. Se establece el negro para
representar la solidez de un objeto y las flechas en escala de gris para
representar solo el movimiento de las manos. Es necesario representar
significados acompañados de números y/o letras para determinados
pictogramas, para hacer una distinción de otras señas similares.
Un pictograma tiene como función primaria sustituir el lenguaje por
un elemento gráfico que pueda transmitir de una manera más eficaz
y simple el mensaje. Su propósito fundamental es que debe explicarse
por sí mismo. Uno bien diseñado se debe interpretar correctamente en
un plazo de tres segundos. Sin embargo, los diseñados para la presente
investigación, no necesariamente deben ser reconocidos en segundos,
porque al ser pensados para el aprendizaje, su función principal es ayudar a entender cómo tiene que ser la posición de manos para hacer la
seña y, al mismo tiempo, ser una guía o un recordatorio para la persona con sordera del significado del término y de cómo hacer la seña.

Fig.3 Extracto de lista
final de términos y sus
respectivos pictogramas
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7.
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Lista de términos

La lista de 100 términos de dividió en:
˅ Materiales:28
– Herramientas:6
– Pigmentos / recursos:10
– Papeles / cartones:12
˅ Impresos:10
˅ Programas:10
˅ Conceptos:52

8. Diseño de Web App
Se diseñó la aplicación web responsiva, para la implementación de los
pictogramas creados para el aprendizaje de términos técnicos del manual “Diseñas”, enfocado en estudiantes con sordera de las diferentes
carreras de diseño.
El diseño de la experiencia de usuario se influencia directamente
del mapa de empatía que extrae todos los puntos clave del pensamiento del usuario hacia la solución del problema y, luego, esos puntos son
descompuestos y traducidos en componentes visuales y funcionales
de la aplicación web..
Mediante la visualización de la aplicación móvil con la herramienta proto.io para prototipar aplicaciones y páginas web, se construye
un prototipo lo más cercano posible al producto final programado
para las diferentes plataformas. Con las pruebas y testeos se depuran
los posibles fallos de diseño o interfaces que sean confusas para el
usuario, y se establecen wireframes efectivos para una navegación
amigable y accesible para todos, por medio de una gráfica acorde tanto al concepto como a las necesidades de los estudiantes con sordera.
La elección de una aplicación web se considera, por parte de todos
los involucrados en la investigación, como la opción más adecuada,
debido a su alta adaptabilidad a todos los dispositivos como smartphones, laptops y tablets, que los estudiantes utilizan en el día a día
para el aprendizaje y realización de sus asignaciones académicas.
En las pruebas con el usuario se logró extraer todas las ideas para
las adecuaciones de la propuesta y para futuras versiones de la aplicación web, por medio de la retroalimentación en toda la fase entregar
de la metodología de diseño centrado en personas.
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Fig.4 Diseño de Web
App, pantalla principal
de versión escritorio

Fig.5 Diseño de Web App,
submenú de Materiales,
versión escritorio

Fig.6 Diseño de Web
App,pantallaprincipal,
versiónmóvil
Fig.7 Diseño de Web
App, submenú de
Materiales, versiónmóvil
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9. Discusión.
Existen alrededor de 88,000 personas con discapacidad auditiva en El
Salvador, según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad
presentada en 2016, de las cuales solo 76 cursan el bachillerato y al
llegar a la universidad el número se reduce dramáticamente. Uno de
los principales problemas que afrontan estas personas al llegar a las
diferentes carreras universitarias es la inexistencia de señas técnicas.
Los estudiantes con sordera se ven forzados a crear ellos mismos dichas señas. El problema radica en que cada alumno individualmente
crea las suyas, lo que dificulta sobremanera la creación de un glosario o un diccionario que las unifique todas; por tanto, no hay una
estandarización.
Debido a esta problemática, en el año 2011, Brenda Sánchez y Elena
Recinos desarrollaron un glosario de términos técnicos para las personas con sordera en el área básica del diseño. El manual que contenía
50 términos básicos de diseño traducidos a la lengua de señas ASL,
se tomó como punto de partida para su actualización, con 50 nuevos
términos a crear en la lengua de señas, siempre por las personas con
sordera. Para el mejor entendimiento y aprendizaje de dichos términos y nuevas señas, se desarrollaron 100 pictogramas para la representación gráfica de los términos y su respectiva seña.
Todo esto se logró con la participación directa de Brenda Sánchez,
Gabriela Suria y Joaquín Osorio, quien funge como intérprete para
estudiantes con sordera. Se realizaron diferentes entrevistas, visitas
de campo y reuniones de validación junto con ellos, para recopilar y
evaluar los nuevos términos para la actualización del manual, para
crear las nuevas señas de cada uno de ellos, para validar cada uno
de los cien pictogramas y, finalmente, para crear una aplicación web
responsiva que reúne en una sola plataforma los cien términos, su
definición, sus respectivas señas y los cien pictogramas creados para
su aprendizaje.

Referencias
Guzmán, V. (2018). El limitado camino
profesional de estudiantes con
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Following the acknowledgment of European Union as the entity that
contributes the most to humanitarian aid, in 2014 the European Direct
Information Center (CIED) in Barcelos suggested the development of
a serious game – Tony Waste – about food wasting prevention. The
audiovisual laboratory, from the School of Design (ESD) in Polytechnic
Institute of Cávado and Ave (IPCA), assumed its content production
and in this paper it’s intended to expose the strategy between game
a player’s communication, through the following factors: aesthetics,
gameplay and pedagogy.

Resumo
Na sequência do reconhecimento da União Europeia enquanto entidade
que mais contribui para ajuda humanitária, em 2014 constou no plano
de ação do ‘Centro de Informação Europe Direct’ (CIED) de Barcelos a
elaboração de um jogo sério – Tony Waste –, cujo tema remete à prevenção do desperdício alimentar. O laboratório de audiovisuais, da Escola
Superior de Design (ESD) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA), assumiu a produção de conteúdos e, no presente artigo, pretende-se expor a estratégia utilizada para a comunicação entre jogo e jogador, por via dos seguintes fatores: estética, jogabilidade e pedagogia.

1. Introdução
1 Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, amferreira@ipca.pt;
2 Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, pkorpys@ipca.pt;
3 Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, pmteixeira@ipca.pt;
4 Universidade do Minho, CECS,
danielbrandao@ics.uminho.pt.

O contexto no qual as crianças se encontram expostas a conteúdo media
expandiu-se de suas casas (séc. XX) para todo e qualquer local (séc. XXI),
considerando a variedade de dispositivos eletrónicos que têm surgido
(desktops, laptops, tablets, smartphones, smartwatches, etc), e a quantidade de mercados que se servem de produtos animados e interativos.
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Unlike any other point in time, young children are exposed to media content via multiple devices in multiple locations and in multiple formats (…). This technology explosion is shifting the use of
screen media from a centrally located television set in the family’s
living room to anywhere and everywhere a child might be. (Barr &
Linebarger, 2017, p.xii)

Assim, ultrapassaram o rótulo de produtos exclusivos para crianças e os adultos passaram a imergir igualmente no universo animado
e interativo.
(…) a animação distanciou-se da clássica definição de desenho
animado [que a limitava a contextos e produtos infantis], e emergiu na indústria dos videojogos, na internet, na interatividade das
consolas, na abertura dos telejornais, nas personagens virtuais do
‘cinema espetacular’ (…), na publicidade, na programação infantil
e até nas aplicações interativas dos telemóveis. (Teixeira, Ferreira,
& Martins, 2018)

Assim, os produtos animados e interativos, enquanto artefactos
com dimensão comunicativa, operativa, informativa, apelativa e persuasiva (Branco cit. in Zagalo, 2009, p. 11), e enquanto médiuns com
imenso poder indutor de emoções (Zagalo, 2009, p. 19), revelam-se
atualmente instrumentos poderosos e influenciadores, amplamente
utilizados pelos mass media. No que respeita especificamente a jogos
sérios, Dubbels menciona que é importante garantir, primordialmente, o envolvimento total do jogador, do início ao fim da experiência:
When a game is meant for serious applications like work, medical
treatment, and training, it is important to sustain engagement until the activity is completed and the outcomes of the game delivered.
(Dubbels, 2014, p. 2)

Quando desenvolvidas para crianças e em contextos educativos,
Hirsh-Pasek refere que as apps devem integrar o entretenimento
como parte do conteúdo:
When it comes to educational apps for children, entertainment is
still key. After all, children will not be able to learn from an app that
they do not use. Entertainment needs to be balanced with and integrated into the educational content (…). When done successfully,
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children are more likely to stay engaged with the material since
the fun is part of the learning and they are not being distracted by
irrelevant animations or interactivity. (Hirsh-Pasek et al. cit. in In
Barr & Linebarger eds, 2017, p. 61)

Foi com base nestas premissas que o laboratório de audiovisuais
da ESD do IPCA partiu para o desenvolvimento de conteúdos, no jogo
Tony Waste, isto é, procurando progressivamente estratégias para que
a diversão fizesse parte da aprendizagem e tomando especial atenção
na quantidade de animações implementadas, no sentido de garantir
apenas conteúdo e interactividade relevante.

2. Estudo de caso
O nome do jogo provém da procura de uma relação entre um nome
próprio e um apelido com aspectos inerentes à personagem principal, tal como, Jonny Quest, Johnny Bravo, Ben Ten, etc. Uma vez que
o jogador deve ajudar o cozinheiro desperdiçador e sendo a piza uma
especialidade italiana, adoptou-se um nome típico italiano – Tony – e
um apelido que caracteriza a sua falta de habilidade em gerir a quantidade de alimentos que utiliza – Waste.
Tony é um alegre cozinheiro que assume sozinho o controlo da sua
pizaria, mas tem alguns problemas de memória a curto prazo. É nesse
sentido que o jogador vai ajudar Tony. Os principais objectivos consistem em evitar o desperdício alimentar e manter o cliente satisfeito,
servindo pizas com a quantidade exacta de condimentos solicitados
por este último.
Uma vez que o jogo existe para PC e Android, a interacção passa
por tocar (ecrãs touch) ou clicar (rato ou touch pad) nos mais variados
objectivos.
A linguagem estética é um dos (muitos) códigos aos quais os autores podem recorrer para comunicar através de animações e/ou videojogos. No entanto McCloud, com algum pragmatismo, refere que
a estética pode respeitar qualquer estilo desde que comunique rápida e eficazmente com o leitor (McCloud, 2006, p. 26) – neste caso, no
contexto da banda desenhada. No que respeita a animação, já em
1930 Walt Disney queria que a mesma “se transformasse num poderoso meio contador de histórias que pudesse desenhar um espectro
de emoções numa plateia” (Cavalier, 2011, p. 78) e McCloud menciona
que “não há conduto mais forte em direcção às emoções dos leitores
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do que através das emoções das personagens” (McCloud, 2006, p. 81).
Sublinhamos a importância das personagens animadas, que assumem um papel preponderante para o estímulo de emoções na audiência, considerando particularmente o seu efeito sobre o público infantil
que está exposto a inúmeros contextos de interação com as mesmas
(Huston cit. In Barr & Linebarger, 2017, p. viii), como já mencionamos
previamente. Segundo Kirkorian et al. (ibidem, p. 68-69), crianças com
um ano de idade olham indiscriminadamente para a televisão perante qualquer alteração visual/auditória, e em idade pré-escolar tendem
a olhar mais rapidamente quando surgem marionetas e atores/actrizes crianças ao invés de adultos. A partir dos dois anos já procuram
sentido/significado no conteúdo que observam. Se não percebem, não
consomem. “As crianças envolvem-se pronta e ativamente em interações socialmente contingentes com personagens nos ecrãs” (ibidem, p.
147). Assim, a estética da própria personagem – character design – revela-se um instrumento fulcral na captação de atenção das crianças
em produtos animados e interativos. McCloud refere a existência de
três componentes para uma estratégia de comunicação bem-sucedida
recorrendo ao character design, nomeadamente uma personalidade
evidente, distinção visual – com um memorável corpo, face e vestimenta – e traços expressivos particulares:
An inner life, visual distinction and expressive traits (…). They present different challenges, but all share a common strategy: To make
sure each character has a mental, visual and behavioral territory all
their own, by highlighting the differences between character and
unifying the look and feel within each one. (McCloud, 2006, p. 78)

Em Tony Waste decidimos adotar uma estética cartoon recorrendo
a ilustração vetorial.

Fig.1 Personagem
Tony Waste
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Tony (figura 1) possui um grande e encaracolado bigode, típico da
figura estandardizada de um chefe de cozinha, dois olhos grandes e
2/3 do tamanho do seu corpo está acumulado na zona da cabeça (chapéu incluído). Apesar da importância das expressões corporais, acreditamos que a zona facial consegue comunicar melhor informação
de natureza emocional, daí o destaque atribuído à cabeça. Ekman e
Friesen (2003, p. 7) mencionam que a expressão facial espelha a emoção propriamente dita e que a linguagem corporal comunica a forma
como o indivíduo lida com a mesma, podendo assumir gestos que
se repetem nas mais variadas emoções. “(…) body movement, facial
expression, voice tone, and words (…). They are all important in understanding people. But the face is the key for understanding people’s
emotional expression” (Ekman & Friesen, 2003, p. 7). McCloud (2006, p.
103) complementa e sugere que a face revela as combinações entre os
vários gestos das sobrancelhas, olhos e boca, e que os gestos corporais
são contextualmente variáveis. No entanto, Ferreira et. al (2015) sugerem que o corpo poderá gesticular mensagens com valor emocional
caso resultem de uma soma de gestos – de uma combinação de significados –, compensados, muitas vezes, pela inevitável expressão facial.
De forma semelhante conclui Teixeira (2013).
A (…) cabeça e corpo, na animação, (…) coexistem como duas entidades interligadas, mas com autonomia suficiente para se exprimirem
individualmente. Se a face tem uma predisposição natural para a comunicação das emoções, o corpo toma partido da ação. Nesta perspetiva, a gestualidade e o movimento corporal também são capazes
de criar fortes reações emotivas, reforçando traços de personalidade
e estados de espírito da personagem. (Teixeira, 2013, p. 291)

As restantes personagens – os clientes – foram elaboradas com
base na estrutura do character design de Tony, embora cada uma com
as suas particularidades.
To make sure each character has a mental, visual and behavioral
territory all their own, by highlighting the differences between characters and unifying the look and feel within each one. Like planets, kept apart in their separate orbits but held together by gravity.
(McCloud, 2006, p. 78)

Respectivamente (figura 2) existe o agricultor, uma rapariga punk,
a criança, o jogador de futebol e o intelectual, todos eles com uma
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emoção base na face que os caracteriza, embora possuem todos a
mesma postura corporal – identificada tecnicamente como t-pose
(pose em T). Adicionalmente, decidimos colocar uma cor de pele distinta em cada personagem e, na vestimenta, uma conjugação de cores
relacionada com a actividade/personalidade de cada uma. No agricultor predominam os castanhos e o verde seco. Na punk, utilizou-se o
cor-de-rosa e uma cor escura no cabelo, típica do estilo. Na criança, o
chapéu assume cores mais saturadas e na roupa predomina o verde
seco e o azul das calças de ganga. No jogador, o amarelo e o penteado
afro ganham destaque e o intelectual apresenta-se com fato e caravelho ao pescoço, e com um penteado formal adaptado ao seu status.

O jogo começa com Tony Waste na cozinha (figura 3) aguardando
por novos pedidos. O cenário apresenta duas camadas de profundidade: Background (BG) e Foreground (FG). No BG existem alguns elementos secundários e decorativos em tons predominantemente bege
e com baixa saturação. O FG possui o forno, o fogão, o chão e as perso-

Fig.2 Personagens
adicionais (clientes)

nagens, que assumem cores mais saturadas. A estratégia da variação
da saturação tem que ver com o foco do jogador, isto é, pretendemos
que este último se concentre na acção do FG e quanto mais saturadas

Fig.3 Cenário de Cozinha
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as cores, maior destaque assumem na composição visual. McCloud
(2006, p. 178), enaltecendo a importância dos cenários refere o seguinte: “I don’t think of them as backgrounds. These are environments.
The places your characters exist within”. Assim, McCloud pretende
sublinhar o cuidado que o criador deve assumir na concepção dos cenários; fazer estudos de cor, de ambientes, de atmosfera, de aspecto
final, etc. “É também ele [o cenário] uma entidade que pode dinamizar
e dar suporte à performance da personagem” (Teixeira, 2013, p. 127).

Fig.4 Cliente
Fig.5 Desperdício
Fig.6 Menu Pausa

Cada vez que um cliente novo aparece na sua pizaria, surge uma
miniatura da face deste último ao lado direito do ecrã (figura 4). O jogador poderá tocar/clicar na miniatura e Tony dirige-se directamente
ao cliente. Em todos os ecrãs de jogo surgem dois ícones: desperdício
(figura 5) e Menu de Pausa (figura 6). O primeiro é dinâmico e vai indicando o nível de desperdício de comida. O segundo dá acesso ao menu
da figura 7 que permite recomeçar o jogo (canto superior esquerdo),
activar e desactivar o áudio (canto inferior esquerdo), continuar (canto superior direito) e voltar ao menu inicial (canto inferior direito).

Fig.7 Menu Pausa
(botões neutros)
Fig.8 Menu Pausa
(botões pressionados)

Ainda no cenário da cozinha, em contexto de jogo, surge mais uma
camada de elementos, que corresponde ao interface interactivo de
criação das pizas (figura 9).
Do lado esquerdo surgem os ingredientes (todas as ilustrações de
ingredientes disponíveis na figura 10) e ao centro surgem os botões de
aceitação (piza completa) e de repetição (retirar e colocar novos ingredientes). O jogador pode navegar nos ingredientes para cima e para baixo.
Tocando/clicando nos mesmos, adiciona um ingrediente de cada vez. Se
o cliente pedir 3 cogumelos, o jogador deverá tocar/clicar 3 vezes no ícone
do cogumelo. Ao tocar/clicar no botão de aceitação, Tony termina a sua
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Fig.9 Cenário completo
de Cozinha

piza, dirige-se de imediato para as zonas de refeições e o jogador deverá escolher o cliente correto. Caso o jogador se engane, o cliente refere
que não é para si a respectiva piza. Se o jogador demorar muito tempo,
o cliente sai zangado e aumenta a percentagem de desperdício (figura
11). A respectiva percentagem aumenta igualmente quando o jogador se
engana no valor dos ingredientes e toca/clica no botão refazer. Aumenta,
ainda, se colocar mais ingredientes do que aqueles que o cliente pediu,
pois este último não os vai comer e gera desperdício.
As ilustrações dos ingredientes possuem igualmente uma linguagem vectorial mas com maior detalhe e cores mais saturadas, no sentido de reduzir ambiguidades quanto ao ingrediente que representam.
Existem duas zonas de refeições (figura 11 e figura 12), cuja estética

Fig.10 Ingredientes
disponíveis — Ilustrações

mantém a lógica já mencionada previamente no cenário da cozinha.
Tony pode alternar entre locais se o jogador tocar/clicar nas tabuletas
disponíveis no topo-centro das salas de refeições, que indicam Kitchen
(Cozinha) e Dining Room (Sala de refeições). Na cozinha (figura 9) a
tabuleta está colocada sob o lado direito do exaustor. O cliente pode solicitar um ingrediente apenas mas à medida que o jogo vai avançando,
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e aumentando a dificuldade, os clientes começam a solicitar combinações de ingredientes (figura 12).

Fig.11 Cenário 1º Andar
Fig.12 Cenário 2º Andar

No que respeita às animações trabalhadas para o presente jogo, na
personagem Tony Waste existe run cycle com e sem bandeja na mão, cook
cycle (a sequência de criação da piza), idle (um movimento subtil para
evitar que a personagem esteja parada completamente) e nos clientes
existe run cycle alegre e zangado, sentar, comer, saída alegre e zangada.
Antes de entrarmos na cozinha de Tony, no início de cada nível são
lançados desafios ao jogador e constatações para consciencialização
a respeito do desperdício alimentar. A presente informação surge no
formato de postal, simbolizando uma mensagem escrita enviada directamente da União Europeia para o jogador (figura 13).

Fig.13 Ecrã de Início de Nível

No menu inicial, que surge antes do ecrã da figura 13, existem ícones/botões com a estética dos botões expostos da figura 7 à figura 10.
Neste caso, o play central permite iniciar o jogo, o X permite fechar, o
rádio activa ou desactiva o áudio dos efeitos sonoros e/ou da música de
fundo, a engrenagem permite acesso a opções funcionais do jogo em
si, a farinha permite partilhar resultados com outras pessoas através
de redes sociais, a estrela permite avaliar a aplicação na Google Store
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e o saco permite disseminar o jogo na rede social Facebook. No geral,
consistem em objectos relacionados com a actividade de cozinheiro
pousados sobre uma mesa de madeira.

Fig.14 Menu Inicial

Terminando com o primeiro ecrã do jogo (Splash Screen – Figura 15),
nele consta o nome do jogo, um BG, as personagens e o ícone de loading. O nome/título do jogo foi trabalhado com dois elementos relativos
à personagem principal, nomeadamente o bigode e a piza, sobre uma
placa de madeira. As personagens possuem maior detalhe, com zona
de luz e sombra, estão na pose de ¾ pois pretendíamos procurar uma
pose mais natural e menos plana (frente ou perfil) para o ecrã inicial
e para o cartaz promocional. O BG surge com cores pouco saturadas e
representa a entrada da pizaria. O ícone de loading consta numa piza
sobre uma pá, que se vai construindo – fatia por fatia – à medida que
o jogo vai carregando com sucesso. Sobre o BG foi adicionado um efeito
visual simulando raios de sol que saem de dentro da pizaria.

Fig.15 Splash Screen
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3. Conclusão
O jogo Tony Waste resume-se num jogo infantil para estímulo de memória a curto prazo, cujo tema remete à consciencialização a respeito
do desperdício alimentar. Entendemos que tão importante quanto os
seres vivos alimentarem-se, é o ser humano tomar consciência que
o desperdício é uma prática que indicia comportamentos primários
que devem ser alterados urgentemente. Com Tony, abordamos o tema
recorrendo a uma lógica simples, divertida e com conselhos e constatações pertinentes antes de começar cada jogada. O design apelativo
e a personalidade das mais diversas personagens, implementam um
ambiente divertido e saudável de aprendizagem. No que respeita especificamente ao universo das apps, Lauricella et al. (cit. in Barr &
Linebarger, 2017, p. 9) referem que os efeitos da exposição e do envolvimento de crianças com conteúdos dos omnipresentes dispositivos
móveis está longe de ser conhecido e requer mais investigação, inclusive, o quão poderá afectar a aprendizagem e a criatividade o facto de
as crianças participarem na criação do próprio conteúdo do jogo/app,
algo que pretendemos explorar no futuro.
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Design thinking refers to a creative approach to deal with complex
problems in design contexts. Originally harnessed by designers, nowadays, it is within reach to be learned and employed by anyone. To
make it accessible and tangible to those who are not designers, a
number of tools began to be developed and systematised. Among those,
we highlight the group of card-based tools, that enable individuals to
develop their creativity and to generate innovative design concepts. In
order to explore these tools and to provide a scenario for creative ideas,
we developed a card-based game – Cards GO – and conducted a workshop experiment to evaluate the applicability of the game to conceive
other game concepts. Cards GO presented itself as a productive tool for
the design of games that does not demand a previous understanding
of design methods.

1. Introduction
1 Faculty of Fine Arts of the
University of Porto, i2ADS,
ffava@fba.up.pt;
2 Faculty of Engineering
and Faculty of Fine Arts
of the University of Porto,
pcardoso@fba.up.pt;
3 CEOS.PP, Instituto Superior de
Contabilidade e Administração
do Porto, Politécnico do Porto,
ricardomelo@iscap.ipp.pt;
4 Faculty of Engineering of the
University of Porto, INESC TEC,
joseraimundo3d@gmail.com;
5 Faculty of Fine Arts of the
University of Porto, i2ADS,
camilasoares@fba.up.pt.

Design thinking is believed to be a good means to meet various
needs of creative development and to foster improvement in business and industry sectors, while being apt to stimulate collaboration
(Chasanidou, Gasparini, and Lee 2015, Seidel and Fixson 2013). The
term gained prominence in the early 2000s (Brown and Wyatt 2010),
in a context where organizations were seeking innovation. The principle behind this human-centered, creative, iterative and practical approach (Brown 2009) was to spread the idea that the ways in which
designers deal with complex problems could be learned and employed
by anyone – even by those who never imagined themselves as designers. To externalize and to make this knowledge tangible, a number of design and research processes, methods, techniques and tools
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started being developed and systematised. Among those, we highlight
the group of card-based design tools, which were designed to enable
individuals develop their creativity and to generate innovative design
concepts (Roy and Warren, 2018).
In addition to the design thinking, games (especially digital games)
have also been used as a means of teaching and promoting creativity
in distinct ways (Blanco-Herrera et al. 2015). Creativity has been explored both in the context of video game playing (Jackson and Games
2015) and in that of game development process (Cook 2015). Scientific
research has also demonstrated a number of positive effects regarding interaction with video games (Green and Kaufman 2015), such as
cognitive, social, emotional, and motivational effects.
With this into consideration, we start this paper by briefly discussing some card-based tools for creative design. Then, we introduce
Cards GO, a card-based game we designed to promote creative ideas.
After that, we present an experiment we conducted in order to evaluate the applicability of such Cards GO to create other game concepts.
Finally, we discuss the results of the experiment.

2. Card-based tools for creative design
In an insightful review of card-based tools for creative and systematic
design, Robin Roy and James Warren (2018) stated that card decks appeared “alongside the movement to develop systematic design methods”. The authors argue that these tools have been used for promoting
innovative and creative thinking since the 1950s, when Charles and
Ray Eames created The House of Cards1 (Fig. 1), a set of 54 picture cards
with six slots on each to enable the player to interlock the cards and
build structures of myriad shapes and sizes. Later on, in the 1970s,
Brian Eno and Peter Schmidt produced Oblique Strategies,2 a set of over
100 cards containing suggestions of a course of action or thinking to
assist in creative situations (i.e. ‘Be dirty’, ‘Do nothing for as long as
possible’, ‘Listen in total darkness, or in a very large room, very quietly’). Afterwards, in the 1980s, a number of decks appeared. Roger von

1 The House of Cards (1952 – 1961, 1999 – present), Eames Office, https://www.
eamesoffice.com/the-work/house-of-cards-2/ Last accessed 25 June 2019.
2 Oblique Strategies (1975 – present), Eno Shop, https://www.enoshop.co.uk/product/
oblique-strategies.html Last accessed 25 June 2019.
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Oech, for instance, designed the Creative Whack Pack,3 a deck of 64
illustrated cards that offers strategies for stimulating creativity (i.e.
‘How can you reverse the way you look at your idea?’, ‘What would a
six-year-old see if he were looking at your project?’).
In the 1990s, with the emergence of participatory design, the cards
started to be created to trigger collaboration. One example of this is
CARD (Tudor, Muller and Dayton, 1993), a participatory technique for
analyzing and redesigning task flows in software systems. Using the
metaphor of a card game, CARD was designed as a means for communication and collaboration among users, developers, and designers. From the 2000s, the tools started focusing on user experience design and aimed to help designers to create user-friendly solutions. In
this regard, the most known and used example seems to be the IDEO
Method Cards4 (Fig. 1), a deck of 51 cards divided into four categories
(Learn, Look, Ask, and Try), each describing one design method and a
brief story about how and when to use it.

Fig.1 Eames Giant’s House
of Cards displays a rich
assortment of photographs
from the animal, mineral,
and vegetable kingdoms,
and can be assembled
together to form playful
structures (on the left).
The IDEO Method Cards is a
design tool meant to explore
new approaches to the work
at hand and help its users/
players develop their own
(on the right). Source:

As one may see, card-based design tools have been developed for
distinct purposes. Based on a review of 72 tools, Roy and Warren (2018)
classified them into six categories: a) Systematic design methods and
procedures, which present general methods, approaches and techniques to find, analyze and tackle design problems; b) Creative thinking and problem solving, which can be used to help solve problems

3 Creative Whack Pack (1989 – present), Creative Think, http://creativethink.com/
products.html Last accessed 25 June 2019.
4 IDEO Method Cards (2003 – present), IDEO, https://www.ideo.com/post/method-cards
Last accessed 25 June 2019.
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from distinct fields; c) Human-centered design, which aims to help
one focus on designing for the users considering their requirements
and needs; d) Domain-specific methods, which provide methods, information or checklists for specific domains, such as game design,
graphic design, designing products or services for ecological sustainability or for children, etc.; e) Team building and collaborative working,
which provides guidance to facilitate collaborative working, participatory and co-design; and f) Futures thinking, that deals with awareness
of change and scenario planning, and for creative problem solving
within future constraints or scenarios.
Although intended to be used in a broad context, card-based tools
are often used and tested by the research or company teams that developed them, which means that they are developed based on a specific creative culture. This explains why those tools often need training
programs in order to be used productively. Moreover, they also demand previous understanding of design methods and techniques, as
well as a certain level of systematization of the creative process itself.
Trying to go in a different direction, Ricardo Melo and Pedro Cardoso
created a card-based game called Cards GO.

3. Cards GO: From character design and storytelling
to interaction design
Cards GO was created in 2016 for a workshop at the FuturePlaces
Media Lab.5 At the time, it aimed to subvert the game and the cultural phenomenon of Pokémon GO (2016), transforming what is a passive activity of roaming while paying attention at a mobile phone’s
screen to capture virtual creatures into an active, reactive, creative
and transformative activity, where the tangibility of the surrounding
physical world feedbacks at the observer.

5

More information at http://futureplaces.org. Last accessed on 2019/09/30.

Fig.2 and Fig.3 Cards
GO’s examples of cards
written by participants
(i.e. destruir/destroy,
pequeno/small, bonito/
beautiful, trump tower).
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Cards GO combines unexpectedness, chance and randomness to
create the conditions for creativity and imagination to have a chance
to emerge. This is accomplished by asking participants to write a
noun, a verb, an adjective, or whatever they want (wild card) in each of
the 12 playing cards they will draw (Fig. 2 and 3), resulting in 3 of each.
These cards are then scrambled and piled up accordingly to their type
of card (noun, verb, adjective or wild cards), at the center of the playing table. Participants are then divided into teams (stage 1 – set up the
content). Each team randomly draws four cards. Turn-by-turn, each
team plays a card of their choosing, adding it to the pool of previously
played cards. After playing a card, that team may draw a new card
from any pile (stage 2 – set up the stage, the context). At any point, anyone from any team can yell “GO”. When this happens, the teams have
to create something that combines the ideas/concepts written on the
cards that were played – at the time, characters and their backstories.
The turn’s duration is dictated by the total number of cards played,
each card corresponds to a minute (stage 3 – go and create). When the
turn is over, teams needed to present their creations (stage 4 – present
the outcome). Teams win points by making a successful correspondences between the concepts present on the cards and their creation:
1 point per card. The team that yelled “GO”, starting stage 3, needs to
address all cards, doubling their points. Otherwise, that team’s score
will be cut in half (stage 5 – score). After this stage, the game goes back
to stage 2, or even stage 1 if the content needs to be altered.
Later, in another workshop in 2018, disruption cards were introduced to the game. Their content is previously written, and they increase score in 2 points per card. These present tasks (e.g. ‘cannot use
hands’, ‘sing during creation act’) that players must perform during
the creative processes, with the goal of getting them out of their comfort zone. During the beginning of stage 2, teams can blindly pick any
number of these cards. However, they are obliged to fulfill the tasks
of all the cards they pick, otherwise they’ll see their score cut in half.
Beyond the creation narratives and fiction, we understood this
game’s potential for addressing design of concepts of interaction and
play. In order to adapt this game to the context of interaction and game
design, and when Fabrício Fava joined in the design of this game, we created another set of cards: user restrictions. Their content is also previously written, presenting diverse user constraints (e.g. ‘hands shake all the
time’, ‘cannot see’) to introduce such concerns into the creative process,
with the objective to stimulate both user-centered design and empathy
in players. These cards work in the exact same way as disruption cards.
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4. A game design workshop experiment
In order to explore the possibilities of using Cards GO for the creation
of game concepts, we conducted a 4-hour game design workshop. A
total of 9 participants (men=4, women=5), from distinct fields [design
(n=1), communication (n=1), visual arts (n=4), education sciences (n=2)
and games (n=1)] enrolled in the workshop.
During its first stage, we presented a 45-minute introduction to
game design. The goal of this initial presentation was to provide the
participants with the basics of game design and game mechanics.
Then, we divided the participants into 3 groups of 3 participants, and
presented Cards GO. This activity was followed by a warm up session
that consisted of a tutorial on how to play the game.
During the second stage of the workshop, participants were invited to play a first round, aiming to create a game concept. As the game
ended, we promoted a feedback discussion to expand the creative perspective of the games created. Each team had to present their ideas
to the other participants, and these participants from other teams
were able to give feedback on those concepts. Feedback consisted of
writing down and speaking aloud, for the entire class to hear, what
they thought it worked (strengths), what they thought it needed to be
improved (weaknesses), and new ideas/ suggestions for the presented
concepts (e.g. alternative aspects, features or entire reformulations).
After a 15-minute break, the second round was played following the
same dynamic of the first.
At the third stage of the workshop, all teams were invited to select one of the two game concepts they created, and to improve that
idea considering the feedback given by their colleagues. This activity aimed to stimulate some critical thinking related to the creative
process. After refining the concept, they had to document the idea by
writing four aspects of the game: 1) goal (What are players trying to
do?); 2) mechanics and rules (What physical actions do players take?);
3) components (What are the materials of the game?); and 4) space
(Where does the game happen?).

5. Discussion and conclusion
After the experiment, we observed that players of Cards GO were able to
transform the combination of seemingly random concepts they written, drawn or expressed somehow on the cards into creative solutions.
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Moreover, since the content of the cards (nouns, verbs, adjectives and
wild cards) was not previously established, players worked with their
own content, which may somehow be related with their current concerns about a given project or any other thing in their life.
Another perceived advantage of Cards GO is that it does not demand
a previous understanding of design methods and provides a playful and
collaborative way of creating stories, interaction and game concepts.
This helps accommodating the game to players that are not designers,
welcoming players with all sorts of professional backgrounds.
Cards GO presented itself as a productive tool for the design of games,
as well as useful for the development of creative thinking. The gameplay experience promoted collaboration and engagement in players,
most of which never had designed games before. Each team was able
to create, discuss, select, refine, and document their own game (Fig. 4).

Fig.4 Paper prototypes
and documentation of
the concept of one of
the games designed
during the workshop.

Regarding the content on the cards (verbs, adjectives, nouns and pictures) (Fig. 5), it was clear that the verbs usually determined the main
objective or action of the game. This is related to the very notion of game
mechanics, that determine the procedures and rules of the game (Schell,
2008). However, verbs can be a limiting factor to the results, e.g. the goals
of the games designed by the teams were very similar when the context
presented by the game cards involved verbs, such as dancing.
The same is true for pictures. Visual elements that are already
symbolically incorporated in the context of games usually promote
similar forms of use, as was the case with the heart, which is usually applied in game design as a symbol of a character’s life or health.
When this element appeared in one of the game sessions (Fig. 6), the
three teams used that same visual element for the same purpose.
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Some participants presented some difficulty in providing feedback.
This may be related to a lack of experience with such collaborative
creative process. In addition, participants are not in the habit of taking notes of their ideas. They usually think and evaluate those ideas
well before writing their insights on paper, and end up losing some
along the way.
Participants also experienced some difficulty in describing the mechanics of their games in a broader way. Their documentation of their
own games seemed very restricted. This can be related to several factors:
1) the lack of knowledge about game design; 2) the time and intensity of
the workshop; 3) the fact that we usually fail to comment on aspects that
are very familiar to us, because they are obvious to us (Norman, 2004).
We intend to continue to explore Cards GO as a creative tool. The
next steps of the research will focus on three aspects: 1) to run a new
experiment with a control group to compare results; 2) to explore
more efficient strategies for documenting ideas; and 3) to check if the
resultant ideas have potential to be developed. With this in mind, we
intend to analyze design documentation tools and to submit the concepts of games created during the workshop for evaluation in a session with experts in game design.
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Fig.5 and Fig.6 Post-its
with feedbacks written by
participants attached on
a paper with some game
concept prototypes; and
pool of cards (draw of a
heart, dançar/dancing,
dramático/dramatic, gritar/
shouting, and a drawing
of an urban scenario)
played in one of the
game sections during the
workshop experiment.
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BULLY WHO? THEATRICAL PLAY AND
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Digital media expanded people’s creative horizons by placing knowledge, tools, design procedures and its practices within reach, yet it also
called for new literacies. Games can encourage reflection and interaction
in alternative ways, and ease learning and the articulation of knowledge between individuals, thus they may be valuable for such requirements. In spite of this, games are still struggling to find their way into
classrooms and workplaces as tools for creativity, as educators are not
prepared to design them for such purposes, which limits their use in
scope and in substance. With this in mind, we developed Bully Who?, an
analogue game prototype for players to learn to deal with bullying in a
creative way, by acting as a stage for embodying the roles of aggressors
and victims, making players aware of their emotions and consequences involved. To check for viability, usability and potential, we resorted
to play-testing sessions involving a small sample of twenty-five, socially-diverse individuals. This study helped us draw several conclusions: 1)
simulating embodied, dramatized actions increases awareness of one’s
emotions and helps speculating on the state of others’ – something valuable to cultivate emotional intelligence; 2) theatrical gameplay can help
establish an attitude favourable for game-based learning; 3) games can
act as ground to bridge intergenerational exchange for problem-solving;
4) according to participants the prototype has the potential to be adapted
to stimulate creative discussion on similar social concerns.
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1. Concept and Background
Bullying is an aggressive behaviour aimed at hurting or harming someone more than once (Smith, 2013), causing the victim severe health problems and even lead to suicide, unless opposed by
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systematic defence efforts (Rodrigues et al., 2013). Bullying can also
turn victims into new aggressors (Cuadrado-Gordillo, 2012).
Bully Who? was designed to help understand the bullying phenomena, by promoting the discussion and reflection of measures to address
it. Our prototype is based on The Game of the Goose1 (c.16th Century), coupled with cards that prompt actions, as in Monopoly (1933).
The prototype was envisioned as a sandbox2 without a winning
condition, with the intent of gathering unexpected information from
players, i.e. it is a cultural probe3 to help obtaining insights and to
better our proposed mechanics.

Fig.1 and Fig.2 Il nuovo et
piacevole gioco dell’ocha
(1598) (left), source from
Giamminuti (2017), and
Monopoly (1933), retrieved
June 11, 2019 from:
https://www.amazon.
com/Hasbro-MonopolyReplacement-Board/dp/
B017MNUCXC (left).

Games are confined to Johan Huizinga’s magic circle (1980/1944),
a temporary place in the real world extending to all forms of playgrounds, where danger and conflict are mitigated, and actions are
bound by game rules. Yet, these places are not entirely isolated from
the world because they can pack ideologies, are externally actuated
by players and sustained by game systems. Therefore, they can influence and be influenced by players, particularly when evoking serious
matters, e.g. hostile comments in Grand Theft Auto: Vice City (2002)

1 The game of the Goose is a race game on a spiral course where players compete
to reach the end position. Players roll two dice in turns to move their pieces forward.
Landing on specific positions can either help progress or penalize players.
2 Sandboxes in games are places or stages suitable for learning, by simulating real
contexts in safe to explore environments (Gee, 2004). They are also good grounds for
diverse players to reflect and organize jointed efforts (Coutinho et al., 2015).
3 Cultural probe (definition): Are part of a strategy to experiment with designs aimed
at a wide audience, i.e., we didn’t want to impose a design, but rather rely on unexpected
responses from players to inform future versions (Gaver et al., 1999).
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against the Haitian community in Florida lead to real displays of disapproval and criminal investigations (Bogost, 2006); in Donkey Kong
(1981) Mario can be seen as the “little guy” archetype, fighting the power of an unfair system (Dyer-Witheford & de Peuter, 2009); conflicting
interests in Final Fantasy VII (1997), can be related to today’s anti-corporate movements; Pokemon (1996-2018) reflects the trauma of Japan’s
post-apocalyptic mutations in today’s fragmented, immaterial labour
world; the McDonald’s Video Game (2006) instils distaste of McDonald’s
services by disclosing its practices of disrespect and corruption. Tetris
(1984) is about the drama of people constantly pressed to clear work
space to handle more tasks (Murray, 2003).
In Bully Who?, we take advantage of this two-way influence by
allowing players to assume both victim and aggressor roles. Doing so
allows to stimulate conflict to instil awareness and debate between
players, for them to progress and to build matching in-game stereotypical profiles.
The prototype presents a real-world concern, which can be painful
for some audiences thus hindering their engagement with the game.
Still that depends on feelings raised by the play experience itself, such
as pain, frustration and joy (Frasca, 2007).
According to Gee (2004), challenges in games must be perceived by
players as doable because a game lost to unbalanced odds4 becomes
intolerable, even it has meaningful values.5 In Bully who?, we tried
to counter this frustration by parodying victim and aggressor stereotypes, to avoid harming players sensitivities.
This prototype is seen as a critical game, as it denounces negative
behaviours to influence players away from them (Flanagan, 2009),
and as a serious game, as it intends to provoke real-world changes
(Adams & Dormans, 2012; Frasca, 2001; Murray, 2003), by letting players feel what is like being a bully or being bullied.

4 By unbalanced odds we are referring here to games geared for systematically
frustrating any chances of winning, independently of players’ persistence, or, games
where rewards are marginal in relation to player efforts.
5 Critical games are not built to be replayable, which are the cases of Ayiti: The Cost of
Life (2006) or Darfur Is Dying (2006).
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2. The prototype
This game is a turn-based multiplayer tabletop game. Analogue prototyping was chosen due to quick access to materials and faster implementation (Fig. 3).

Fig.3 Paper prototype
of Bully Who?

2.1. Components
The game is comprised by a main board; 8 player tokens; a 6-sided
dice; 62 action cards divided into four decks (Evade, Attack, Socialize
and Recess) and a scoreboard.

Fig.4 Main board, with
player tokens and the dice.
Fig.5 Diagram of one
game-hour, divided
into 11 positions.

The main board depicts a school plan with a circular course – an
analogy for a school day divided into 12 hours. Each hour is divided into
10 segments, which are positions for players (Fig. 4). The first 5 blue
positions are classes; from the sixth to the tenth yellow positions are
recesses; the eleventh white position is a special place (Fig. 5), i.e. The
Principal’s Office, The Rehabilitation Office, Bar, Library, and The Lake
(Fig. 6). The lunch period is also divided, but without classes (Fig. 7).
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Fig.6 The Principal’s
and the Rehabilitation
Office, Bars, Libraries
and The Lake.
Fig.7 The Lunch period.

Player tokens are numbered rectangular blocks with drawn faces
to tell players apart. The dice is used for moving, to pinpoint targets
and to check if actions are successful, e.g. to choose a player to socialize or to check if one can attack.

Fig.8 Action type card
decks: socialize, attack,
evade & recess.

There are four action type card decks: 1) socialize, to establish
friendships; 2) attack, to harm others; 3) evade, to distance oneself
from others; 4) recess, to undergo in playground activities, which are
only drawn when in recess or lunch hours (Fig. 8).

Fig.9 Score module
with Study, Health and
Bullying scales for multiple
players (left), and single
player module (right).

The scoreboard is a complementary module comprised by Study,
Health and Bullying levels. Study measures how well students are
learning, increasing as in-game time passes or through specific cards.
Health is a scale ranging from healthy to sick. Bullying is a scale ranging from being a bully to a socializer (Fig. 9). At the end of the game,
the combined scores help determining each player’s profile.

2.2. Instructions
The game starts by making players roll the dice to position themselves into hour segments (Fig. 10), as they progress in a succession
of hour rounds (Fig. 11). Then, each player draws one card from one
of the available decks and acts its instructions (Fig. 12). Actions and
movement are carried in sequence according to player number.
The cards’ outcomes are not connoted with their type: Socialize
cards can harm or increase one’s bullying status and a failed Attack
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can decrease it. Attacking or socializing with distant players in different game board positions, calls for rolling the dice for a chance to get
near their target. Evade cards can help distancing a player from others
to prevent becoming an easy target but depends on dice rolls.

Fig.10 (Left to right) player
starting position, dice roll
for moving, drawing action
cards and round continuity.

Fig.11 Hour rounds.
Fig.12 Drawn card (left)
and how it influences
individual scores (right)

At the end of each round, players are positioned in the first segment
of the next hour and each player adds one point to their study level.
Players can move in recess areas to evade or to reach Bars or
Libraries, as attacks cannot occur there. The Principal’s Office and The
Rehabilitation Office can only be reached through specific cards and
are places to get corrective or empowering measures depending on
player statuses. The lake can only be accessed during lunch hours and
can favour both aggression or socialization.

3. Analysis
3.1. Play-testing
Despite the prototype’s early stage, we carried 4 play-test sessions
to test it for playability and potential for reflection and debate (table 1).
Group A and C adopted a playful attitude and were focused on educational purposes. Group D shared that same attitude and aimed to
improve the prototype’s mechanics.6 Group B adopted an analytical
perspective to refine the prototype’s features.

6 Mechanics (definition): rules, processes and data content embedded in the game
core, to guide progress, specific occurrences and winning/ losing conditions (Adams &
Dormans, 2012).
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Session

Group

Number of participants

Description of participants

05.04.2019

A

7

1 MSc student (unknown scientific domain),
2 yoga instructors,
2 emotional intelligence educators,
2 furniture industry workers.

08.04.2019

B

6

2 teachers (one in Psychology and another in Geography),
1 retired teacher (unknown scientific domain),
1 PhD student (unknown scientific domain),
1 PhD student researching democracy/ citizenship education,
1 MSc student in Cultural Sciences.

11.04.2019

C

5

4 children (7 to 12 years old)
Their mother, experienced in child education
and personal development.

24.04.2019

D

5

1 PhD student in digital media, and Designer,
1 Licentiate student in Information and Communication Science;
3 MSc students in Informatics Engineering.

Table 1 Sessions, groups,
number of members and
their constituents.
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Data was collected by observing gameplay sessions while acting
as facilitator. Given the small sample of 25 participants we just used
our notes to code a category system with game features outlined in
table 2. We then counted words and/ or expressions related with these
features, where a higher number of occurrences equals to a higher degree in significance. We also included a column to identify the groups
that contributed with terms and/ or expressions for rating significance this way.

3.2. Identified problems
The major troubling feature is the shortage of available actions and
consequences and the inability to add new actions during gameplay.
Because cards present recurrent actions, that can lead to repeated
gameplay, and thus, block players’ engagement.
Next, are the difficulties in understanding complex or obscurely
written content, something that may lead to misinterpretation, e.g.
children from group C read cards packed with information in a rush,
and this confused them.
Following, there are two features bearing equal impact: a) a faulty
scoring system where Health, Bullying and Study scores do not influence each other nor gameplay; b) additional research on today’s
recreational practices.
Two final features with equal small impact are: a) an endgame
goal was not set, as this game was aimed at reflecting and debating;
b) one participant from group A stated that gameplay relies mostly on
drawn card chance and little on player control.
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Category

Game features

Coding examples

Significance

Group

Identified
problems

Shortage of actions
and consequences

Lack of diversity; new ideas and possibilities.

6

A; B; C; D

Understanding
written content

Reading in a blush; obscure and
packed information.

3

A; C; D

Faulty scoring system

Unstable implementation;
inconsequential scoring.

2

C; D

Research requirements

Recreational practices; beyond school; isolation.

2

A; B

Unestablished goal

Non-established way to win.

1

C

Too much chance

Interaction depends more on
chance and less on control.

1

A

Emerging actions
or consequences

Vengeance; vandalizing; punishment;
collective support; gangs.

7

A; C; D

Propensity for
assuming attitudes

Standing one’s ground; defend others;
selfishness; remain isolated.

4

A; C

Customizing avatars

Stereotypical; traces; characteristics.

3

A; B; D

Reformulating
the play area

Traverse inaccessible areas; reformulate play area. 3

Suggested
features

Prototype’s
potential

B; C

Player vs. NPC aggressor Assuming victim/ aggressor
roles; external aggressor.

1

B

Responding to other’s

Replicating/ reciprocating behaviours.

1

A

Memorized experience

Gameplay remains in the players’ minds.

1

C

Cultivating emotional
Intelligence

Drama for additional awareness for one’s actions. 1

C

Debate and reflect

Icebreaker for reflecting on bullying.

1

B

1

A

Generational and
Sessions involving adults and children can
socially diverse exchange stimulate the exchange of experiences.

3.3. Suggested features
The highest significant suggestion, emerging actions or consequences, stems from the highest problem, shortage of actions and consequences. To counter this, players suggest adding actions into existing
decks, e.g. vengeance.
Another suggestion was allowing players to assume attitudes that
help building abilities to face challenges, e.g. 1) to be confident for
standing one’s ground and to defend others, 2) to be selfish, focused
on one’s well-being and disregard others needs or difficulties, or 3)
simply having a propensity to remain isolated.
Two suggestions with equal significance come next: a) customizing the appearance of avatars to increase the visibility of players’
strengths and weaknesses intensify the game experience; b) allowing

Table 2 Features’ category
system for Bully Who?
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players to traverse contiguous recess areas, may grant them the freedom to explore other possibilities.
The last suggestion has marginal significance but can inspire future prototyping, by replacing the aggressor role with an NPC,7 that
can emerge anywhere and anytime.

3.4. The prototype’s potential
We have identified five potential features with equally low significance, yet they reflect valuable opinions anchored on the domain-specific experience of participants.
Game-testing showed that players often respond to others’ actions
with the same positive or negative actions independently of their conditions. Plus, bullying replicates indiscriminately, turning victims
into aggressors that target others that harmed them in the first place.
For a parent and educator in group C, the prototype has twofold
potential: a) a single gameplay session was enough for her children’s
to memorize content about the main subject during the following
three days; b) the prototype can help cultivate emotional intelligence
since embodying and dramatizing in-game characters can stimulate
awareness for the players’ own actions.
Group A found that playing this game with adults and children can
stimulate complicity, recall of memories and the exchange of bullying
experiences among differently aged participants.

4. Conclusions
The small, heterogeneous sample of participants provided rich feedback, allowing us to interrelate data and perceive bullying from other standpoints.

4.1. Conclusions regarding the prototype
Next, we list our conclusions regarding the prototype’s strong points
and weaknesses, and potential practices for guiding future work:
1. We agree with a participant from group C, that allowing
players to traverse contiguous recess areas may grant freedom
to explore other possibilities;

7 NPC stands for Non-Player Characters, characters controlled by the game-system,
either enemy or foe.
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2. The game can provide an experience of theatrical play, where
the actors are players caught in vicarious experiences of doing
and acting with emotions (Norman, 2004);
3. If gameplay encompasses embodied and dramatized actions,
players get a sense of their inner emotions, by testing and
interpreting game rules directly (Frasca, 2001). In our prototype’s
case, rules are card instructions for players to interpret and
enact in their way. One of the participants from group C found
that the prototype can help players recognize their emotions
and those of others’ and thinks it may be valuable for cultivating
emotional intelligence;
4. One of the participants from group A found that this game relies
too much on chance. We find this assessment relevant because
we noticed participants getting impatient as the game didn’t
meet their control expectations. Therefore, we hypothesise that
a relationship between being impatient and lack of motivation
can lead to players’ disengagement.

4.2. Conclusions regarding the prototype’s development context
In the following we list our conclusions regarding the prototype’s theme
and identify potential applications beyond its original intended scope:
1. According to some participants from group B and C, the prototype
is not limited to bullying, since with some modifications it can
be shaped for debating creative solutions for similar social
concerns, in the classroom;
2. The game can bridge intergenerational knowledge exchange,
as players with different ages can relate their life moments
with the game card’s content, but in different ways,8 a divide
that is overcome when playing this game;
3. Designing actions and circumstances for this game to promote
players’ reflection, decision-making and risk-taking calls for
more study on bullying;
4. This prototype is a cultural probe, aiming to gather information
for the development of its digital counterparts. We didn’t
pursue this further as in the wider scope of our research we
need to develop many prototypes.

8 Jenkins states that young and adults use communication technologies differently:
adults know less what young people do online, and young people know less about
foundations and values that forge relationships to media (2006).
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THE MEANING AND THE VALUE AS TRIGGERS
FOR DESIGNING SIGNIFICANT EXPERIENCES
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In this article we discuss the value and the meaning as a set of qualities that must complement functionality and external aspect of the
objects as well as a tool for designers to access the core of the otherness experience.
In this reflection, we bring the Design closer to the Cognitive Science
and Human Behaviour field, approaching perspectives put forward by
Csikszentmihalyi and Donald Norman. How can the meaning and the
value qualities endorse a significant experience by design?
Within this conference, we aim at contributing to exchange ideas
about Design where the attention attained at the very moment of
the interactive experience could be a fundamental requirement for a
well-succeeded design project.

1. Introduction

1 Polythechnic Institute of
Cávado and Ave, ID+, Research
Institute for Design Media
and Culture, cdias@ipca.pt;
2 Imperial College London,
a.baptista@imperial.ac.uk.

Nowadays we live in a world where products, commodities and services have achieved high levels of satisfactory performance and results. In order to draw attention and to promote distinction between
them, the challenge of design must focus not just in aesthetics and
utilitarian aspects, because “today we want products that appeal to
both cognition and emotion” as Donald Norman said. In fact today’s
expectation demands a new set of qualities as ‘value’ and ‘meaning’.
If we want to achieve the integration of the products in people’s
real lives, we have to project material or immaterial results that effectively support people in their daily activities. So design solutions must
trigger not only the value but also the meaning by the activation of
both human dimensions: cognitive and senses. But, what do ‘meaning’ and ‘value’ actually mean?
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2. Meaning, pleasure and engagement
In order to understand these two concepts, we rely primarily on the model and theory of two researchers in the field of cognitive sciences and
human behavior, namely Mihaly Csikszentmihalyi e Donald Norman.
Remembering Csikszentmihalyi’s long surveys on human behaviour, meaning is one of the three elements that can justify the
sensation of a well-lived life – the life that goes beyond the ‘normal’
state of living. The other two are pleasure and engagement. The author understands meaning as a sensation “of being part of something”
or as a “feeling of being linked to something bigger than ourselves”
(Csikszentmihalyi, 2011). Carrying this perspective to the field of design, Donald Norman sets up the difference between meaning and
value: if we activate the cognitive level – such as thought and memory
– we are assigning meaning; if we activate the perceptive level – which
means the senses – we are assigning value (Norman, 2004, p. 25).
However, to activate a feeling of well-being or a symbolic order, the
cooperation and engagement of the other (the user) as the centre of the
whole process is required as regarded by Csikszentmihalyi: “to be effective in conveying meaning, the owner has to be personally involved
with the artefact. It was not enough that the object had been created by
someone else; to be significant, the owner had to enter into an active
symbolic relationship with it”. He also concludes that the functionality
and external aspect of the objects are relatively marginal to their meaning: “again, it was not the design quality of the piece that made it special, but what the person did with it, and what the interaction meant
to the person” (Csikszentmihalyi, 1991, pp. 27-28). As he could ascertain
through hundreds of interviews, the isolated qualities of the artefacts,
such as aesthetical, formal or syntactical, were rarely mentioned as
important factors of affective relation by the surveyed. Donald Norman
seems to reinforce that perspective underlining that “what matters is
the history of the interaction, the associations that people have with
the objects, and the memories they evoke” (Norman, 2004, p. 46).
The meaning comes from the engagement level between human-human or human-object during an interactive communication process.

3. Requirements for a significant experience
How can the meaning and the value qualities endorse a significant
experience by design?
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We have reached a point where we need to question which mechanisms act during a process of human-human or object-human interaction, that cause the experience that will last through memory.
For these symbolic and valuable associations, it is crucial to consider the constitution of the human nervous system, which leads us
to the three levels of the affective process studied by Donald Norman:
reflexive, behavioral and visceral.
Reflexive activity: is the level that watches in an objective and rational way, the other two levels. At this level there is a conscious reflection and coming from the lived experience. According to Norman
(2004, p. 39), the reflective experience of design is related to self-image,
personal satisfaction and memories.
Behavioral activity: is unconscious and is what allows us to do
something automatically, such as driving a car, while thinking about
something else. Behavioral pleasure is the feeling that accompanies
the achievement of skills, or the stimulus that any expert feels when
doing something well and that dominates, such as drawing, painting,
playing an instrument, etc.
Visceral activity: it happens at the unconscious level and is related
to an immediate emotional impact (Norman, 2004, p. 69) based on
primary sensations, and probably biological justification that helped
us to survive.

Fig.1 Explanatory graph
of the relationship of the
three levels of affective
process. By Norman,
Ortony e Russell, 2004.

In this affective process, Norman clarifies that in all human actions there is the coexistence of the cognitive and the affective parts.
The cognitive part which is oriented by thought, gives meaning to the
experience, and the affective part which is oriented by perception,
gives value.
When Donald Norman transferred the ideas of this affective process to the designer practice, and specifically for experience design,
notes that the most relevant information may be the fact that “The
three levels interact with one another, each modulating the others”
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(Norman, 2004, p. 25). That is, the affective state — what we feel positive or negative in a given experience — will affect what we think
about one experience and vice versa.
Nevertheless Norman stresses the importance of the designer
mastering the reflexive factor. This is a critical factor when the designer works at the level of experiences that, in turn, establish themselves as memories in the human brain, such as projecting results
that can stand the test of time and the impact of familiarity.
Norman also concludes that a good time-resisting design solution
is to design something considering the dynamism of the experience.
This dynamism comes from the richness and complexity of the design solution to provide something different in each perceptual experience that continually is feeding the interest of the user.
With this in mind, we recognize that in order to make something,
so seemingly limited such as the creation of a graphic identity, to become a memorable experience, it will be necessary to create a surprise
that will revealed as it unfolds. For example, in the graphic identity of
the distribution network company FEDEX (fig. 2), the communicative
potentiality is activated from the moment the arrow is perceived by
the user as a negative space between the letters E and X.
As this graphic solution, others examples with similar visual
games fulfills the reflexive function mentioned by Norman because it
is a story in itself provoking in the observer an enthusiasm caused by
the discovery that he would like to share with someone else.

Fig.2 Lindon Landor.
Graphic Identity of
FedEx Company, 1994.

It is also important to examine what Donald Norman sees as others requirements to achieve a significant experience.
The author observes that in order to design a well-succeeded solution, it is fundamental to recognise two important components: the
skill of the designer, and the skill of the perceiver (Norman, 2004).
The skill of the designer is required to project something in a complex
and rich structure – something that can provide a variety of levels
of interpretation in a dynamic experience without causing boredom,
being too easy and expected, nor frustration, being too difficult and
hermetic. On the other hand, it is required the skill of the perceiver,
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who ought to dedicate time and availability to the observation and
thought (reflexive level) about the lived experience. It is in this second
argument that the author draws attention to the importance of the
motivation and necessary commitment of the other to allow a process
with meaning and true participation.
In order to access the content of the user experience, that is a subjective and immaterial phenomenon, researchers such as Paul Bate
and Glenn Robert consider storytelling a fundamental methodology. As posted by these authors, the information that one experience
can’t be accessed and perceived in ‘real time’. It is only when it is
turned into the conscience, that is, when it is digested and translated
through language by the person that lived that experience that “words
put meaning on that experience reflectively and retrospectively, and
represent ‘what I make of what I have lived through’” (Bate & Robert,
2006, p. 308). Only through this awareness of the experience, in a flux
of collaboration with the user, the designers can integrate crucial
components into the project creation.
For instance, two projects resulted from the attention given to the
moment when the experience occurs, both in the context of social interaction: Social cups (fig. 3), by Kristina Niedderer in 1999; and Come a
little closer (fig. 4), by Nina Farkache (Droog Design) in 2001.

Fig.3 Kristina Niedderer,
Social Cups, 1999.

The Social Cups project goes beyond product design to focus on behavior design. It is a design of an object-mediated experience of social interaction. That is, Niedderer designed a set of wine glasses for
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party contexts, with the particularity that they can’t stand alone, they
only stand upright in a set of four glasses. Through the disruption
of a functional element, the designer noted that people were encouraged to make contacts with each other so that they could set the glass
down together. The purpose of this study was to prove that interaction
with objects could change the behavior and guide reflection. In this
case, it aims to raise awareness of the growing individualism in the
user, probably leading him to reflect on his own difficulty in human
contact to solve the glass problem.
The Come a little closer project, by Nina Farkache (Droog Design)
in 2001, consists of a seating surface made up of glass spheres where
individual seats are randomly placed over them. As soon as one is
seated, one automatically becomes unbalanced by the balls that act
as bearings. This intention has the ability to challenge the behavior of
people in public spaces, who usually sit apart from each other.
Both projects seek to enhance visibility, awakening the user to
awareness of their behavior. The focus of these projects goes beyond
the product itself, they are at the level of relationship and interaction.
With the experience they propose, they hope to lead the user to a new
set of meanings.

4. Conclusion
In this paper we underline the importance of designing something that
promotes an experience with meaning and value. This is the same as
saying that activating the cognitive level – thought and memory – the
designer attaches meaning to the experience and sensitizing the perceptual level of the senses the designer attaches value to the experience.
To this end, we found out the importance of projects with a rich
and complex structure that take into account the dynamism of experience, in other words, projects that are capable of triggering something different in each perceptual experience.
In this dynamic of interaction, even though contemplatively, it is
important that the project continuously feeds the interest of the user.
However, user availability, involvement and cooperation in the ‘game’
proposed by the designer is required, co-creating (with him) his own
experience in an active symbolic relationship. Otherwise, this same
‘game’ would become an invisible reality. Unmeaning.
With this set of ideas in mind, we defend that contemporary design must be understood as a process and not an end in itself. Design
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Fig.4 Nina Farkache,
Droog Design, Come A
Little Bit Closer, 2001.
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turned into a medium that provides a certain context where people
can play the game.
Today’s designers must develop not only skills in the relational
communication process but also experience design methodologies,
that allow them a careful interpretation of the user meanings and
values, in order to engage people into an active symbolic relationship
with the ‘game’. It is relevant to reinforce that to be effective in conveying valuable meaning, it is not enough that designers create things by
themselves nor it is required that designers master isolated aspects.
What is quite important is the “history of the interaction” (Norman,
2004) what actually happens to people in terms of perception and
memory during the communicative moment. Understanding that the
designer needs to recognise the experience as an activity to collaborate with the user, the designer will integrate important components
in the project throughout the process of creating a product.
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Technology is playing a significant role in shaping the future of design. We are moving fast into a digital era where Artificial Intelligence,
Machine Learning, Deep Learning, Big Data, the Internet of Things,
Blockchain, Spatial Computing, and several other technologies are becoming part of the designers’ lexicon. The designers’ roles are evolving,
and the touchpoints they need to consider are growing in complexity. Integrating AI developments with User-centered Design and User
Experience Design is becoming a challenging task. Motivated by this,
we reviewed the literature to understand how AI is shaping the way
designers think about their process and how they design for AI artifacts. This research was important for evidencing how designers are
adapting their mindsets, skills and knowledge to address these new
technological possibilities. The overall search was conducted on ACM
Digital Library, Google Scholar, and Springer, for publications about
design and AI. The work identifies promising research clusters in the
crossroads of Intelligent Systems, Human-Computer Interaction and
Design, but few studies were found with concrete guidance on how to
design for AI-driven services. By mapping the current literature on AI
and Design, we contribute to a broad understanding of how current
design methods need to adapt when interactions become living ecosystems and represent complex trade-offs to the designers. Therefore,
new principles for human-AI interaction are becoming urgent to study.
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1. Introduction and Background: The age of AI
New conventions in experience economy1 alongside new technological developments as Artificial Intelligence (AI) are shaping how businesses invest in integrating user-centered design (UCD) and user experience (UX) as a crucial part of their whole service design strategy
plan. AI, machine learning (ML) and deep learning (DL)2 will be the
most important means to improve UX (Yang, 2017). Businesses are
chasing AI transformation either to enhance customer experience or
to automate businesses and defining a system that extends human
capabilities (Daugherty & Wilson, 2018).
Among the paradigms for AI services are UCD and UX. In the mid1980s, two publications introduced the user-centered design (UCD)
methodology (Gould & Lewis, 1985; Norman, 1986). In essence, UCD is
a design approach that consists in taking the user perspective in all
stages of product development. The user is part of the testing and evaluation process, providing relevant considerations for the final product development. With today’s new technological possibilities, UCD is
moving from a traditional static convention process to an emergent
living ecosystem. By changing the design paradigm, is becoming harder to foresee the effects of our designer’s solutions because the center
of the problem is now an organic and unpredictable evolving system.
The center of design is now an organic and unpredictable intelligent
evolving system (Dove et al. 2017; Fischer, 2002; Van Allen, 2017). A system that is designed to constantly adapting to context possibilities,
which produces different effects on user behavior according to the
situation. For example, an AI service that meets this circumstance is
Waze. Waze is a mobile application that combines AI algorithms and
real-time data to create living, dynamic, optimized maps that allows
peoples’ to get to their destinations as quickly as possible (Daugherty &
Wilson, 2018, pp. 6–7). Design is evolving into a new context,

“As services, like goods before them, increasingly become commoditized
experiences have emerged as the next step in what we call the progression of
economic value.” (Pine II, Joseph B.; Gilmore 1998)
2 Technically, DL is a subset of ML as ML if from AI. But their capabilities are
different, meaning a different impact on how designers may design services
for each type of technology. Basic ML models do become progressively better
at whatever their function is, but they still some guidance. If a ML algorithm
returns an inaccurate prediction, then an engineer needs to step in and make
adjustments. But with a DL model, the algorithms can determine on their
own if a prediction is accurate or not. (Grossfeld 2017)
1
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An evolving, negotiated, inconsistent, improvised, serendipitous interaction that does not easily resolve to task accomplishments, efficiency,
certainty, ROI, customer expectations, or for that matter, one user’s experience. (Van Allen 2017, 431).

The International Organization for Standardization (ISO) in the ISO
9241 norm, titled Ergonomics of Human-System Interaction, and in particular in its part 210, Human-Centered Design for Interactive Systems;
defined UX as a “person’s perceptions and responses resulting from
the use and/or anticipated use of a product, system or service.” These
perceptions and responses are very broad and include “emotions, beliefs, preferences, physical and psychological perceptions, color responses, behaviors and achievements that occur before, during, and
after use of the system, product, or service.” This definition is in line
with our analysis. With the rise of AI-driven services, how are designers taking into their process all these dimensions when designing for
autonomous services?
Design with AI pursues has the goal of enhancing the human experience by extending their capability. Each field gathers data to interpret and predict human behavior and to anticipate what people
might do next. But they understand the human significantly different. However, both fields have the power to shape each other. To design for AI-driven services, designers will need to domain the context
awareness and personalized customization enabled by AI and its subdomains; and AI needs UXD to be perceivably valuable to the users. For
achieving social responsibility, designers will have to learn how to design AI-driven services that address issues of fairness, accountability,
interpretability, and transparency (Riedl, 2019).

1.1. New Problems and Perspectives
Design is in a rapidly changing landscape of opportunities. One of
AI’s affordances is the reduction in the number of users’ interactions
and decisions within a system. Does this automation, and decrease of
qualitative interactions, affects the users’ perception of quality? These
services are being designed to decide and performing tasks on behalf
of users. And the success or failure of a digital service is intrinsically
correlated to how users perceive the systems’ qualities (Hassenzahl,
2008). AI services are able to reduce users’ cognitive overload by
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facilitating their decision-making processes. Google service Nest3 exemplifies this approach.

2. Methodology
This paper presents a literature review. Wwe aim to identify dimensions that have an impact on how designers design for and within AI,
to address its new technological possibilities.

2.1. Research Question and Search Terms
The guiding questions of this research aimed to select studies that
explore the confluence of AI or ML with UCD, and that consider UX:
1. How is AI shaping the way designers think about their design process? This question is concerned with identifying all possible dimension where AI is shaping the way they think about design,
and design for AI. We need to understand how designing for AI is
changing the designer’s mindsets, skills and knowledge to address
these new technological possibilities.
2. How does the integration among AI technologies with UCD or UX occur? This question is concerned with identifying the aspects that
affect both fields of knowledge and development. Identifying these
aspects will help us identify how designers can engage with AI also
as a design material.
Derived from the research questions we identified the following
search terms:
Research Question

Extracted Search Terms

RQ 1

Design, Decision-making, User-Centered Design, Design
Process, Service Design, Human-Centered Design

RQ 2

Artificial Intelligence, Machine Learning, User Experience,
Human-centered Computing, Interaction Design, AI-driven

3 Nest is an AI service. Is a self-learning thermostat that is programmable to optimize
homes and business. Nest can learn people’s schedule, and at which temperature they
are used to and when, shifting into energy-saving mode when it realizes nobody is at
home to conserve energy.

Table 1 Research Questions
and the extracted keywords
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2.2. Eligibility Criteria and Search
The eligibility criteria were: 1) Papers that specify at least Artificial
Intelligence or machine Learning regarding design methodologies
and concerns; 2) The study needed to consider design for an AI service
or AI as a design material to designers.
˅ Phase 1: We follow the PICO strategy (Santos, Pimenta, & Nobre,
2007). The search terms were defined as follows: ((“Artificial
Intelligence” OR “Machine Learning”) AND (Design OR UX OR
“user-centered design” OR “Interaction Design”)).
˅ We selected three main digital databases: Springer, Association
for Computing Machinery (ACM), and Google Scholar. The searches were carried out in the period from 2017 to August-2019. Books,
journals and conference proceedings were considered with this
time frame of three years and a publication language restriction
of English.
˅ Phase 2: For each database the terms were used to filter publications titles, abstract and keywords, to verifying compliance
with the established eligibility criteria;
˅ Phase 3: The search generated multiple sets of publications clusters. These results were not particularly informative or insightful in terms of revealing solutions for the research questions.
However, it was useful to understand the tendencies of keyword
clustering among the fields of expertise. The inclusion criteria
were if the publication answers one of the RQs, either partially or
entirety. Some publications were excluded from Google Scholar
results because they were duplicated from ACM or Springer
search results.

2.3. Results & Discussion
ACM

Google Scholar

Springer

2017

2018

2019

Total

2017

2018

2019

Total

2017

RQ 1

4

10

13

27

16

16

8

39

5

RQ 2

10

18

18

46

3

11

4

18

Total

14

28

31

73

19

27

12

58

Excluded 0

Table 2 Numbers
of publications found
in each database

Excluded 28

2018

Total

2019

Total

7

13

25

92

2

6

9

17

81

7

13

22

42

173

Excluded 0

With the support of the publication obtained in the research, it was
possible to analyze the research questions.
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Question: How is AI shaping the way designers think about
their design process?
Answer: Seeking for ubiquity on design. Design is a human fabrication. Almost everything in the environment around us is designed
which make us in part a product of design (Fry, 2015). Designers have
to learn how to design AI-driven services that address issues of fairness, accountability, interpretability, and transparency (Riedl, 2019).
Design has spread across several domains and AI is following a similar path, which makes them both ubiquitous in many senses. In the
beginnings of UCD, users started to be invited into the world of the
designer through participatory design4 methods (van der Bijl-Brouwer
& Dorst, 2017). With the confluence of design with AI maybe we should
produce processes were data scientists learn how to summon designers into their processes. However, often designers join AI development
after the functional decisions have been made which rise another issue, “UX cannot be an afterthought of AI.” (Yang et al. 2018, p. 469).
In this perspective, integrating UCD or UX into AI-driven services becomes a great challenge for designers when designing for anticipation actions in living ecosystems.
Answer: Investing on a new educational system. An AIGA’s (2018)
report, a professional organization for design, mentions that a big
portion of today’s designers still focus on an object-driven process that
addressed one independent physical constraint at a time. “Current educational systems around the world continue to focus on teaching our
students to undertake tasks for which machines are now better suited”
(Susskind & Susskind, 2015, p. xi). Institutions are struggling for educating for the future (Fry, 2015). We question if designers are seeking
to be prepared to explore and exploit the integration of experience and
interaction design with AI? Which will be the designer’s professional
demands of the future? Are we preparing young designers for long
and productive careers? We need a new educational agenda for UXD
field that is able to exploit AI domains. Given the potential of AI to impact our lives, building intelligent algorithms without a purpose will
not serve us properly. “There is a growing awareness that algorithmic advances to artificial intelligence and machine learning alone
are insufficient when considering systems designed to interact with
and around humans” (Riedl, 2019, p. 2). To understand and master

4

Scandinavian participatory design movement of the 1990s.
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this complexity, designers will have to understand the technologies
behind it (Hebron, 2016). With the proviso that understanding AI is
not the same as learning it from a technological point of view. As a
result, several authors propose that current design students should be
prepared with additional skill sets like basic interpretation – Humancentered Artificial Intelligence (Riedl, 2019) – understanding and manipulation, or either one, of quantitative data (Girardin & Lathia, 2017;
Yang et al. 2018) – Co-designing with data (Dove et al. 2017).
Answer: Demanding for new set of skills. As more services are
built with AI, it becomes clear that designers still have a lot to learn
about how to make users feel in control of the technology (Dove et al.
2017). “Designers face challenges in understanding ML capabilities, in
envisioning new products and services, and in collaborating effectively with data scientists” (Yang et al. 2018, p. 591). The author express
that designers don’t think that learning more about AI will make
them better designers. This could be a fallacy. Because they perceived
they don’t need to learn about AI to be a better designer when actually
they need to. AI might not achieve the productivity gains expected, because designers do not understand how to exploit it into their projects.
Almost all designers do not know how to bring their UXD expertise to
bear on AI (Dove et al. 2017). Now, designers do not possess enough
inferred knowledge of AI to operationalize interaction flows that proactively adapt or evolve over time to this new organic leaving state
(Yang, 2017). Furthermore,
It is no longer enough for UX designers to only improve experience by
paying attention to usability, utility, and interaction aesthetics. Instead,
the best UX may come from services that automatically personalize
their offers to the user (...) that leverage more detailed understanding
of people (Dove et al. 2017, p. 278).

The consequence is a disconnection between design practices and
innovation. Nevertheless, there is a lack of new resources and tools
that may allow designers to move into a more effective engagement
approach towards AI as a design material or as a service design. But
can designers work with a material they do not fully understand?
Answer: Requesting a shifting paradigm with design process.
Powered by AI developments, the current paradigm of design offers an
exciting and challenging stimulus for innovation.
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We are shifting from …
Formulating research questions
based on user’s insights:
˅ Surveys
˅ Interviews
˅ Focus Groups
˅ Direct Observation

To a hybrid approach: Users’ insights
as well as formulating research
questions that arise from the
current availability of data:
˅ Data Analysis
˅ Business Intelligence
˅ Pattern Recognition

We may consider an evolution on the HCD field by moving into
coexistence with the formal method of putting human beings in the
center of the design process as well as putting data. Also, shifting from
formulating research questions based on users’ needs and insights,
towards formulating research questions that arise from data and patterns recognition – “smart hypothesis” ( Daugherty & Wilson, 2018, p.
72). Which raises an important question. What will happen to the scientific process and to design problem framing process when hypotheses can be generated automatically? Now, designers have the advantage of not only being able to formulate hypotheses from the users’
perspective, but also to formulate hypotheses from big data. Designers
can start co-designing with data (Dove, 2015). The author proposes a
new collaborative approach to seek insights from data through design
workshops in which working with domain-relevant data is the key
distinguishing feature. He helps designers to gain an understanding
of the context these data might come from, and to inspire creative
design ideas. Creating a synergy between the two methods to achieve
an increment on the efficiency of AI-driven services and establishing
a new discipline that moves between humans and data.
Question: How does the integration among AI technologies with
UCD or UX occur?
Answer: Requiring new principles for human-AI interaction.
Design problems require several knowledge domains and a broad
range of skills and they are one of the most complex problems to
tackle within AI (Grecu & Brown, 1998). It is time to rethink the
standards of interaction design inside AI and IoT (Marenko & van
Allen, 2016). First, we need to raise awareness among designers to
the importance and relevance of educating themselves to new technological practices and domains such as AI, ML and DL. And second,
prepare an ecosystem where designers can ground fundamental
knowledge about AI and their subdomains within mind best practices for designing with and for it. Notwithstanding, a few steps already were made in this sense.

Table 3 Shifting paradigm
with design process
(Girardin & Lathia, 2017)
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The University of Helsinki5, developed a pilot project to educate the
general population to AI awareness. The program is a free course with
the goal to help people to be empowered, not threatened, by artificial
intelligence (AI). They built Elements of AI6, a non-technical course to
teach the basics of AI to people from a wide range of backgrounds. In the
spring of 2018, they launch the first part of the course with the intuition
to introduce people to AI concepts. For the end of 2019, they are preparing to launch the second phase of the program focused on Building AI.
Another course was developed by Deeplearning.ai7, also a free
non-technical course, AI for Everyone8, that unleash an understanding
of AI technologies by teaching how to spot opportunities to apply AI to
problems in people’s own organizations. Both courses were aimed at
the general population. A similar approach, oriented to design filed and
designers, could be a strategy to literate designers to AI and orient them
to a new set of skills for designing AI-driven services and products.

3. Conclusion
Without proper methods and prototyping tools, it becomes hard to
successfully prototype for interactions that may follow an unpredictable course (Dove et al. 2017). AI are “not yet a standard part of UX
design practice, in either design patterns, prototyping tools, or education” (Yang, 2017). There is an opening door for designers to collaborate
with data scientists (and other stakeholders) to innovate and co-create exciting meaningful experiences that will benefit users and the
future of the interaction design.
A possible method to address UXD within AI is by approaching
Animistic Design, a method for “fostering affects, sensibilities and
thoughts that capitalize on the uncertain, the unpredictable and the
nonlinear, and their capacity to trigger creative pathways” (Marenko

5 The course was designed by University of Helsinki and Reaktor. The lead instructor
of the course is Associate Professor Teemu Roos with industry insights from Hanna
Hagström. The course is a part of the AI Education program of the Finnish Center for AI,
and offered in cooperation with The Open University, and Mooc.fi.
6

] https://course.elementsofai.com/

7 Is an organization to promote the world-class AI education accessible to people
around the globe so that we can all benefit from an AI-powered future https://www.
deeplearning.ai/
8

https://www.deeplearning.ai/ai-for-everyone/
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& van Allen, 2016, p. 432). This may become a way to reimagine digital interaction between the human and nonhuman. The method can
help the design shifting from crafting task-oriented experiences for
users, to building evolving, diverse, autonomous ecologies that support collaborative exploration and creativity for machine and human
participants alike.
Another possible method to address the synergy between design
and AI is by approaching Anticipatory Design a design method that
personalizes the user flow by making and eliminating user choices
(Shapiro, 2015; Van Bodegraven, 2017). This design pattern has the determination of predicting UX. The premise behind it is to reduce users’ cognitive overload by facilitating their decision-making process on behalf
of them. This new design method moves around three major concepts:

Fig.1 Anticipatory Design
structure retrieved from
Van Bodegraven (2017).

If one of these three actors fail, we cannot design for anticipatory
design. “The goal is not to help the user make a decision, but to create
an ecosystem where a decision is never made” (Shapiro, 2015). In sum,
designers lack prototyping tools for working with AI (Dove et al. 2017).
Without good tools for tools to prototyping unpredictable intelligent evolving courses that support Anticipatory Design and Animistic Design principles and methods, designers struggle to explore the space of possibilities.
It is vital to comprehend how will designers design for unpredictable courses, and how they are preparing themselves to deal with data
to design responsible AI solutions. Aiming to contribute to the field in
that sense, we already started to map the biggest challenges inherent
to AI and design. This will allow us to initially understand how design
methods need to adapt when interactions become living ecosystems
and represent complex trade-offs to the designer. This will lead us to
a major area of inquiry: How to do anticipatory experience design for
AI-driven services?
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This article presents the theoretical bases that support the research
topic of the ongoing doctoral thesis entitled Design for Peripheral
Interaction in the mobile context. Considering that a recent and underexplored concept of Human-Computer Interaction is being analyzed it is relevant to present a review of the concept that allows the
exposure of the definition and its main characteristics as a form of interaction. In addition to presenting the concept, this work is organized
in order to show the relevance of the concept, the research questions
that led to the exploration of it, the main objectives and how to reach
them. The gathering of these elements makes it possible to present a
concept that is extremely relevant to the current technological society, as well as the great potential that this area has to be explored in
future design projects that wish to create interactions that seamlessly
integrate technological systems into user’s daily lives.
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No presente artigo pretende-se apresentar as bases que sustentam
o tema de investigação da tese de doutoramento em curso, intitulada Design para a Interação Periférica no contexto mobile. Tendo
em conta que se investiga um conceito recente e pouco explorado da
Interação Humano-Computador – a Interação Periférica – é relevante
que se apresente uma revisão bibliográfica que permita apresentar o
conceito e as suas principais características como uma forma de interação. Para além de se expor a temática, este trabalho está organizado
de forma a apresentar a relevância do tema, as questões de pesquisa
que levaram à exploração deste tema, os objetivos que se propõem
cumprir, e de que forma se pretende alcançá-los. A reunião destes elementos permite dar a conhecer um conceito extremamente relevante
para a sociedade tecnológica atual bem como o grande potencial que
esta área possui para ser explorada em projetos futuros de design que
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desejem criar interações que integrem de forma fluida os sistemas
tecnológicos no quotidiano dos utilizadores.

1. Introdução
O quotidiano preenche-se de interações contínuas com o mundo físico
e de interações quase que constantes com a tecnologia em que ambas
oferecem grandes quantidades de informação. O dia a dia está, então,
repleto de informação em que se verifica um misto entre informações
que requerem atenção focada e informações que não a requerem e que
são percebidas sem que seja necessário grande esforço. Como exemplos desta última situação tem-se o facto de se conseguir facilmente
determinar a altura do dia entre manhã, tarde ou noite, através da observação do exterior e da intensidade de luz transmitida pelo ambiente; a facilidade de perceber o estado do tempo que se faz sentir no exterior pelo som da chuva; ou até mesmo, o som de vozes que indicam
a presença de pessoas num certo local. A perceção destas situações,
muito comuns e provenientes da vida quotidiana, ocorre na periferia
da atenção, num plano de fundo da atenção, que, quando relevante,
transita para o centro da atenção, o plano principal. Assim, a atenção humana suporta, ainda que de forma limitada, o desempenho
simultâneo de várias tarefas, em que algumas ocorrem na periferia
da atenção e outras no centro da atenção, alternando sempre que relevante ou sempre que as pessoas o desejarem (Bakker, 2013). Embora
esta capacidade da atenção humana seja constantemente utilizada
no dia a dia pelos seres humanos, raramente é utilizada para a interação com a tecnologia (Bakker, van den Hoven, & Eggen, 2010) sendo
esta a essência do conceito de Interação Periférica. Este processo pode
parecer um tanto ou quanto complexo, contudo, é realizado com uma
facilidade natural que não sobrecarrega. Foi a partir das interações
que ocorrem entre o ser humano e o mundo físico que surgiu a necessidade de se criar um tipo de interação com sistemas computacionais
que adotassem este mesmo modelo valorizando as interações que
ocorrem na periferia da atenção.
Ao explorar a complexidade teórica deste conceito recente da
Interação Humano-Computador, foi possível perceber que a Interação
Periférica ainda está a construir as suas bases teóricas visto que é um
conceito que surgiu pela primeira vez na literatura em 2008 (Hausen,
2014). Deste modo, este artigo tem como objetivo explorar, de forma
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resumida, a literatura existente sobre este conceito e as suas principais
características. Para além disso, tendo em conta que se pretende apresentar também o plano de intenções da tese de doutoramento em curso,
irá apresentar-se a relevância do tema, as questões de pesquisa que levaram à exploração deste tema e os objetivos que se propõem cumprir.

2. Interação Periférica: o conceito
A Interação Periférica define-se pelas interações com sistemas computacionais que ocorrem na periferia da atenção e que alternam para o
centro da atenção sempre que relevante. Deste modo, as tarefas, quando desempenhadas na periferia da atenção, requerem níveis de atenção
e de esforço mental muito reduzidos em comparação com as tarefas
desempenhadas na atenção central que requerem atenção consciente e
focada (Bakker, 2013). O valor principal deste conceito reside assim, no
aproveitamento das capacidades da atenção humana para a interação
com a tecnologia (Bakker et al., 2010). Embora a utilização desta forma de interação seja tentadora, não será conveniente aplicá-la a todo
o tipo de interações, visto que há interações que exigem atenção focada,
como por exemplo, alarmes de incêndio ou até mesmo para modificar
uma palavra-passe online. A utilização da Interação Periférica é especialmente indicada em sistemas tecnológicos que possuem interações
que não são cruciais, mas que, no entanto, são relevantes no contexto
quotidiano, como, por exemplo, o controlo de sistemas de iluminação.
Considera-se que as interações periféricas podem ser aplicadas à perceção de informações digitais, a ações físicas realizadas em sistemas
interativos e à combinação de ambos (Bakker, 2013).
A revisão teórica feita ao conceito de Interação Periférica no decorrer da investigação em curso, permitiu compreender que este conceito
ainda não é um conceito unificado, mas sim um conceito que se encontra numa fase exploratória, com fundamentação teórica ainda em
construção. Verificou-se que os três principais autores que exploram
este conceito apontam definições que se distinguem por darem ênfase
a aspetos distintos deste tipo de interação. Posto isto, apresentam-se,
de forma resumida, as perspetivas de Hausen (2014) e de Edge (2008)
que tal como Bakker (2013) têm explorado intensamente o conceito de
Interação Periférica.
De acordo com Hausen (2014, p. 4), “A interação periférica é definida pela interação entre várias tarefas, similares à multitarefa.
No entanto, as tarefas não são iguais, há pelo menos uma tarefa
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secundária e uma tarefa principal maior”. A autora defende que a
Interação Periférica possui o intuito de explorar outras alternativas
de acesso a tarefas importantes ou utilizadas com frequência que minimizem o tempo de interação, os erros associados às tarefas principais e as interrupções de foco cognitivo. Menciona também que os
sistemas desenvolvidos com Interação Periférica podem deslocar-se
entre a atenção periférica e a atenção central consoante o contexto, a
importância dada à tarefa, e as necessidades do utilizador. É, portanto,
fundamental para Hausen (2014) que a Interação Periférica aproveite
as capacidades humanas da atenção, os processos automáticos e habituais que requerem o mínimo esforço mental, e a perceção do próprio corpo, incluindo a postura e a orientação (Hausen, 2014).
Segundo Edge (2008, p. 20), o autor que nomeou pela primeira vez
o conceito de Interação Periférica (Hausen, 2014) a Interação Periférica
“é sobre o envolvimento episódico com tangíveis, no qual os utilizadores realizam interações rápidas e frequentes com objetos físicos na
periferia do seu espaço de trabalho, para criar, verificar e atualizar
informações digitais que de outra forma residem na periferia de sua
atenção”. Para este autor, o valor principal da Interação Periférica não
reside no momento em que decorre a interação, mas sim na alternância entre a periferia e o centro da atenção. A atenção focada apenas
é ativada conscientemente quando se dá um evento inesperado que
requer este tipo de atenção. As informações fornecidas por estes sistemas são obtidas pelo utilizador quando e como ele o desejar, sem que
se sinta sobrecarregado. Esta abordagem ao conceito considera que
o princípio de que projetar interações periféricas permite controlar
de forma mais completa a tecnologia sem que esta domine, é fundamental para que os utilizadores possam manter o foco nas tarefas
a realizar e não na tecnologia com que estão a interagir. Desta forma, a Interação Periférica não se relaciona apenas com níveis baixos
de atenção, mas antes com a seleção flexível de diversos níveis de
atenção incentivando os utilizadores a interagir e permitindo que a
informação esteja sempre disponível na periferia da atenção sendo
possível que a qualquer momento se altere o foco da atenção. Edge
(2008), reflete ainda sobre o papel da periferia, referindo que não é a
exceção, mas sim a regra, um facto real que é ocultado nas interações
tradicionais com sistemas digitais.
Os conceitos anteriormente apresentados representam uma parte
da relevância da exploração deste tema. Embora sejam muito semelhantes na sua essência, distinguem-se, todavia, por darem ênfase
a aspetos distintos deste tipo de interação. Bakker (2013), evidencia o
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facto de a Interação Periférica poder ser aplicada a interações relevantes, mas não cruciais, uma vez que há interações que exigem atenção
focada. Hausen (2014) distingue o facto de a Interação Periférica integrar um conceito semelhante a multitarefas compostas por tarefas
principais e secundárias, permitindo a gestão de interrupções externas e internas. E, por fim, Edge (2008) define a Interação Periférica
como um tipo de interação rápida e constante que caracteriza uma
nova categoria de sistemas tangíveis.

3. Relevância da Interação Periférica para a
sociedade tecnológica atual
Como mencionado anteriormente, a Interação Periférica é um conceito que surgiu recentemente e, que logo à partida, possui o potencial
de ser amplamente explorado pelo facto de ainda estar a construir as
suas bases teóricas como uma área científica da interação (Hausen,
2014). Portanto, fica clara a relevância de investigar este conceito para
a evolução da forma como interagimos com a tecnologia.
Um outro aspeto que demonstra a importância de se utilizar a
Interação Periférica para beneficiar a sociedade tecnológica atual é
o facto deste tipo de interação permitir que os sistemas interativos
exijam poucos recursos da atenção e que se integrem de forma fluida
no quotidiano dos utilizadores, algo que atualmente não acontece pelo
facto de os sistemas tecnológicos exigirem maioritariamente o foco
de atenção. Tendo em conta que o aumento do número de sistemas
interativos é evidente nos próximos tempos, é extremamente relevante que estes se integrem de forma fluida nas rotinas dos utilizadores,
sem os sobrecarregar.
A Interação Periférica incide sobre atividades diárias que são relevantes, mas que, não são cruciais, valorizando assim uma área especifica de interações que englobam uma parte importante das atividades desempenhadas pelas pessoas no quotidiano. Embora este tipo de
atividades possa ter sido menos explorada, tem vindo a verificar-se o
aumento de sistemas interativos que as utilizam (Bakker, 2013). São
exemplos desses sistemas: controle de iluminação, reprodutores de
música, aplicações sobre o tempo, o acompanhamento da atividade
de familiares e amigos, agenda, sistemas de lembretes, entre outros
(Bakker, van den Hoven, & Eggen, 2015). O desenvolvimento deste tipo
de sistemas contribui positivamente para que se conheçam e se desenvolvam formas de integrar a tecnologia no dia a dia das pessoas.
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A relevância do presente tema de investigação reside também no
facto de não se propor a automatização e autonomia dos sistemas interativos, que seria provavelmente o caminho mais fácil para integrar a
tecnologia no quotidiano dos utilizadores. Pelo contrário, propõe-se que
os utilizadores mantenham o controlo sobre a maioria das suas interações com os sistemas tecnológicos, permitindo que se mantenha a experiência do utilizador. Não é forçosamente necessário que os sistemas
computacionais se tornem mais inteligentes e autónomos, uma vez que
a Interação Periférica pretende rentabilizar as capacidades da atenção
humana para facilitar a integração fluida da tecnologia (Bakker, 2013).
Por fim, o estudo da Interação Periférica permite que se explore
uma forma de interação que se destaca dos métodos tradicionais de
Interação Humano-Computador. Bakker et al. (2010) mencionam que
estes métodos tradicionais são um caminho para que se sobrecarreguem os utilizadores com demasiada informação, uma vez que as informações transmitidas por estes meios possuem maioritariamente
o objetivo de chamar à atenção. Será, portanto, extremamente relevante explorar uma área que se evidencia e que pode no futuro vir a
alterar a forma como se procede em Interação Humano-Computador
valorizando-se as capacidades humana da atenção e a experiência do
utilizador, criando-se, assim, novas oportunidades, bem como novos
desafios para o Design de Interação.
Considera-se que a seleção de aspetos referida anteriormente justifica a relevância atribuída à investigação da Interação Periférica,
bem como a motivação para realizar um trabalho de investigação
nesta área. A motivação baseia-se essencialmente no facto de se poder
contribuir significativamente para uma área recente e promissora da
Interação Humano-Computador; chegar a formas de interação menos
evasivas e que exijam menos recursos mentais por parte dos utilizadores; integrar de forma fluida os sistemas tecnológicos nas rotinas
diárias dos utilizadores; ajudar na resolução de um problema para o
qual se caminha, nomeadamente o excesso de sistemas tecnológicos
com que os utilizadores interagem no quotidiano; trabalhar interações relevantes mas não cruciais que integram muitas das interações
que se tem no dia a dia; lutar para que se mantenha a experiência do
utilizador bem como o seu controlo sobre os sistemas tecnológicos; e
por fim, ter a possibilidade de melhorar os métodos tradicionais de
Interação Humano-Computador.
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4. As questões que se levantam
Os aspetos, referidos anteriormente, que demonstram a importância
de se utilizarem interações periféricas na era tecnológica atual juntamente com a breve revisão do conceito, torna quase que inevitável que
se questione a escassa exploração da Interação Periférica desde que o
conceito surgiu em 2008, com esta denominação. Para além disso, a
Interação Periférica baseia-se essencialmente na teoria da Tecnologia
Calma apresentada por Weiser (1991) no início da década de 1990 que
sugeriu, também, que as tecnologias deveriam possuir interações
que ocorressem desvinculadas da atenção focada, desaparecendo
num segundo plano e integrando-se no quotidiano dos utilizadores.
Intermitentemente, tem surgido interesse por este conceito, contudo,
os avanços efetuados até ao momento ainda não foram os suficientes
para que se desenvolvesse uma base teórica sólida para a Interação
Periférica. Posto isto, considerou-se necessário que na investigação
em curso, se questionassem as bases fundamentais da Interação
Periférica para compreender as razões por detrás destes impedimentos nomeadamente: os benefícios reais de introduzir a Interação
Periférica em sistemas interativos, a otimização da experiência do
utilizador e a menor exigência de recursos da atenção. As questões de
pesquisa em que assenta a investigação em curso são então:
˅ QP1: De que forma a introdução da Interação Periférica em
sistemas interativos traz benefícios ao domínio da Interação
Humano-Computador?

˅ QP2: Como é que a Interação Periférica se destaca positivamente em relação às abordagens mais comuns da Interação
Humano-Computador?
˅ QP3: De que modo é que a Interação Periférica otimiza a experiência do utilizador? Há uma ligação entre a otimização
da experiência do utilizador e a exigência de menos recursos
atencionais?
˅ QP4: Como é que na Interação Periférica a otimização da experiência do utilizador se traduz numa menor exigência de recursos da atenção?
Estas questões de pesquisa englobam de uma forma geral as principais características da Interação Periférica: a integração fluida da
tecnologia no quotidiano dos utilizadores, e a alternância entre o centro e a periferia da atenção. Para verificar de que forma é que estes
processos ocorrem e como é que funcionam, é necessário perceber
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como é que otimizam a experiência do utilizador e se essa otimização está relacionada com a exigência de menos recursos atencionais.
Além do mais, é necessário que se compreenda como é que se podem
gerir os recursos atencionais para que as interações alternem entre
o centro e a periferia da atenção. Considera-se que estas questões
são fundamentais para que se verifiquem os benefícios da Interação
Periférica como uma nova forma de interação humano-computador
e para que se possa ter conhecimentos que permitam avançar para a
construção de modelos e processos de design especialmente dedicados à Interação Periférica.

5. Objetivos e como alcançá-los
Enquanto principal objetivo desta investigação em curso, pretende-se contribuir para a evolução de uma área científica recente e pouco
explorada. Assim, considera-se essencial a análise minuciosa das bases teóricas da Interação Periférica que se acredita possuírem grande potencial para serem exploradas e desenvolvidas. A partir do conhecimento teórico adquirido na área da Interação Periférica e nas
áreas que estabelecem o conceito, a Interação Humano-Computador e
a Atenção Humana, será possível ter uma base que permita responder
às questões de pesquisa referidas no ponto anterior.
As questões de pesquisa 1, 2 e 3 surgem da necessidade de se verificarem os benefícios da Interação Periférica. Apesar da teoria fornecer
conhecimentos fundamentais sobre os benefícios deste tipo de interação, acredita-se ser indispensável aprofundá-los verificando essencialmente se esses benefícios acontecem na prática. Para atingir esse
fim, irá proceder-se à realização de um estudo qualitativo que analisa
uma amostra de sistemas que exploram o design para a Interação
Periférica. É necessário referir antecipadamente a impossibilidade de
definir a representatividade da amostra visto que: não se pode conhecer um universo que está em constante crescimento; e pelo facto de
a interação periférica ser um conceito recente que está em constante
evolução e eventual redefinição devido à volatilidade tecnológica que
lhe está associada. Perante esta impossibilidade a análise proposta
irá basear-se numa seleção de sistemas que exploram o design para
a interação periférica regularmente identificados, apresentados e explorados por autores de referência na área, que respeitem certos parâmetros que garantam a sua identidade como sistemas com Interação
Periférica. Para analisar qualitativamente a amostra, selecionaram-se
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quatro componentes de análise: (i) o processo de design; (ii) a avaliação da experiência do utilizador; (iii) os princípios, regras ou heurísticas utilizados no desenvolvimento dos sistemas; (iv) e os resultados
obtidos referentes à Interação Periférica. Julga-se que a análise destes
componentes possibilita um conhecimento mais profundo sobre o
processo de desenvolvimento dos sistemas permitindo que se identifiquem indicadores que apontem abordagens de destaque em relação
às abordagens tradicionalmente utilizadas em Interação HumanoComputador. Para além disso, a análise da experiência do utilizador e
dos princípios de design utilizados no desenvolvimento dos sistemas
permite verificar se as abordagens utilizadas pela Interação Periférica
se destacam positivamente em relação à otimização da experiência
do utilizador e em relação à interação do utilizador com o sistema.
Já os resultados obtidos nas avaliações dos sistemas permitem confirmar os benefícios da introdução da interação periférica em sistemas interativos e, consequentemente, analisar os benefícios trazidos
à Interação Humano-Computador. Durante o processo de análise, será
utilizada uma tabela para registar as características pertinentes de
cada sistema em relação aos componentes de análise, garantindo-se
assim, consistência.
A questão de pesquisa 4 surge da verificação de uma lacuna geral
da Interação Periférica que se acredita ser substancial para que este
tipo de interação possa evoluir e marcar a sua posição no campo da
Interação Humano-Computador. Não existe uma forma válida de medir o esforço atencional aplicado a tarefas em sistemas tecnológicos,
nem de verificar a transição entre o centro e a periferia da atenção.
Apenas a partir de um sistema válido de verificação é que será possível perceber se a Interação Periférica realmente exige menos recursos
atencionais. Apesar de já terem sido realizados alguns esforços, sem
sucesso evidente, para tentar arranjar uma forma válida de medir estes parâmetros tem-se como objetivo apontar algumas direções que
permitam contribuir positivamente para uma eventual proposta de
validação. Para isso, planeia-se fornecer uma extensa revisão teórica
sobre a atenção humana onde se inclui: a compreensão das capacidades da atenção humana; o entendimento dos processos de gestão
da atenção; e a verificação das tarefas que acontecem no foco e na
periferia da atenção. Pretende-se com a análise dos conceitos teóricos
identificar quais são as tarefas propensas a ocorrerem na periferia
e no centro da atenção; como é que se pode verificar, na prática, a
ocorrência dessas situações e a alternância entre elas; e apurar se no
Design há opções que permitam gerir estes processos.
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6. Considerações Finais
Neste artigo é explorada a essência do conceito de Interação Periférica
no âmbito da apresentação das bases teóricas de uma investigação
em curso. Esta exploração teórica do conceito leva a crer que há a
necessidade e um grande potencial para que se desenvolvam as bases teóricas da Interação Periférica sendo essencial que se estabeleça e unifique este conceito. Parece clara a relevância de investigar a
Interação Periférica para que se repense a forma como interagimos
com a tecnologia. O facto deste tipo de interação permitir que os sistemas interativos exijam poucos recursos da atenção e que se integrem
de forma fluida no quotidiano dos utilizadores é algo extremamente benéfico para a sociedade tecnológica atual. Sabe-se que ainda há
muito que explorar nesta área e que muitas questões podem ser colocadas em relação a este tipo de interação. Este artigo fornece assim,
uma compreensão do conceito de Interação Periférica, que pode estabelecer uma base para futuros trabalhos de pesquisa nesta área.
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Cities are rapidly evolving towards the so-called Smart cities, where
the Internet of Things (IoT) and the hyperconnectivity of the citizens
are creating new coexistence and interaction paradigms. In this context graphic design will play a crucial role, especially in relation to
other disciplines, such as data visualization and interaction design.
The experiences with the interfaces become much more meaningful
due to the use of variable fonts, whose potential lies in turning typography into something alive, able to adapt to the environment around
it. This paper presents a model that lays the foundations for providing
variable fonts with a semantic use in graphic interfaces, establishing
a relationship between typography and the data collected by different
sensors.

Resumen:
Las ciudades evolucionan rápidamente hacia las denominadas Smart
cities, donde el Internet de las Cosas (IoT) y la hiperconectividad de los
ciudadanos configuran nuevos paradigmas de convivencia e interacción. En este contexto el diseño gráfico va a desempeñar un papel crucial, sobre todo en relación con otras disciplinas como la visualización
de datos y el diseño de interacción. Las experiencias con las interfaces
pueden ser mucho más significativas con el uso de tipografías variables, cuyo potencial reside en convertir a la tipografía en algo vivo que
se adapta al entorno que le rodea. Este artículo presenta un modelo
que sienta las bases para dar un uso semántico a las tipografías variables en interfaces gráficas, estableciendo una relación entre la propia
tipografía y los datos recogidos por diferentes sensores.
1 Escuela Superior de Diseño de
Madrid, ihuelves@esdmadrid.es;
2 Escuela Superior de Diseño de
Madrid, lmarco@esdmadrid.es.
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1. Introducción
Según el informe World Urbanization Prospects (Naciones Unidas,
2018) en la actualidad el 55% de la población mundial vive en ciudades y se espera que en 2050 alcance el 68%, lo que supone 2,5 billones
más de personas. En este contexto, Portugali (2000) pone de relieve
cómo la ciudad se ha convertido en un texto para ser leído en el que
los ciudadanos son cada vez más protagonistas de su propio relato.
Transitamos rápidamente hacia las denominadas smart cities, donde el IoT y la hiperconectividad de los ciudadanos configuran nuevos
paradigmas de convivencia e interacción. Según Cisco (2016) para 2030
se esperan 500 billones de dispositivos con sensores recogiendo datos.
En este contexto de hiperconexión e interacción continua con el
entorno, disciplinas como la visualización de datos y el diseño de interacción son claves. Sin embargo, la literatura consultada (Bollini,
2017; Sun, Leigh, Johnson y Lee, 2010) pone de relieve la necesidad de
profundizar en los procesos de significación de las interfaces gráficas. Para conseguir este objetivo tiene especial relevancia el estudio
de otros campos como el diseño gráfico aplicado a interfaces, y más
concretamente la tipografía. Según Grégori Vincens y Jérémie Hornus
(2017): “La tipografía es la interfaz principal entre la información y los
residentes de la ciudad que se benefician del acceso a ella”. Una de las
revoluciones que estamos viviendo en los últimos años en el marco
tipográfico son las denominadas tipografías variables, las cuales pueden ser una respuesta a la necesidad de significación en las interfaces,
ya que su potencial reside en convertir a la tipografía en algo vivo que
reacciona y se adapta al entorno.
Este artículo presenta un modelo que sienta las bases para establecer una relación significativa entre la tipografía variable y su aplicación en interfaces gráficas a partir de los datos recogidos por diferentes sensores. El texto queda contextualizado en el siguiente apartado,
en el que se define la tipografía variable y se hace un recorrido por los
sistemas gráficos de la literatura actual. En el tercer bloque se describen los diferentes elementos que componen el modelo y su funcionamiento, seguido del desarrollo de un prototipo que permite su evaluación. Por último se discuten los resultados, se extraen conclusiones y
se plantean trabajos futuros.
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2. Contextualización
2.1. Tipografía variable
El 14 de septiembre de 2016 en la conferencia ATypI (2016) se dio a conocer la especificación Opentype 1.8, donde se incluían las tipografías
variables y cuya novedad es la capacidad de ésta para generar nuevos
glifos a partir de la interpolación entre dos o más diseños maestros. El
concepto más importante para comprender la lógica detrás de las tipografías variables es el denominado espacio de diseño. Se trata de un
espacio multidimensional virtual en el que la tipografía se desarrolla.
Este espacio se construye a partir de las variables o parámetros (denominados ejes de variación) que incluye la fuente. Los ejes de variación
están determinados por el tipógrafo para crear diferentes estilos dentro de una familia tipográfica a través de su peso, ancho, inclinación
u otros atributos, y están limitados en los extremos por los diseños
maestros (Constable y Jacobs, 2018).
Las tipografías variables pueden contener múltiples ejes de variación (véase Figura 1) siendo posible variar la tipografía a partir de un
solo eje, o incidir sobre varios. Además, un glifo no tiene porqué ser
modificado por cada una de las variables (Willis, 2016).

Fig.1 Espacio de diseño
compuesto por dos
ejes de variación y una
instancia interpolada.
Elaboración propia a partir
de Constable y Jacobs
(2018) y RoboFont (2018).

2.2. Sistemas gráficos
En la literatura varios autores apuntan a que los proyectos de comunicación visual deben ser abordados a partir de una estrategia sistémica
que simplifique el proceso de diseño y aporte coherencia a las partes
(Ruder, 1967; Woodbury, 2010 y Llop 2014). Gerstner (1979) añade que
un sistema de diseño permite llegar a soluciones gráficas que de otra
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forma no se hubiesen conseguido. Todos coinciden en que un sistema
gráfico se compone de elementos mínimos (objetos gráficos), los atributos que éstos pueden adquirir, las modificaciones a las que se pueden someter a partir de variables, y las relaciones que se establecen
entre ellos a partir de reglas de combinación. Gerstner (1979) y Kenna
(2012) desarrollan una caja morfológica (con elementos, parámetros y
principios de diseño), a partir de la cual crean combinaciones dando
como resultado una acción compositiva. En ambos casos la lógica relacional es muy similar: primero se eligen los elementos sobre los que
actuar; después a estos elementos se les dota de unos atributos; y por
último se emplea un sistema de concatenación para relacionar cada
una de las partes del sistema.
A la hora de de contemplar los principios de diseño que rigen las
relaciones entre los elementos de un sistema gráfico, se puede tomar como referencia autores contrastados como Dondis (1992), Wong
(2001) y von Engelhardt (2002).
Llop (2014) pone de relieve la necesidad de crear una estructura que
permita una selección abierta y adaptable a cada necesidad comunicativa. Se ha de encontrar un equilibrio entre un sistema abstracto, que abrace diferentes tipologías de proyectos, y un sistema concreto que permita una aplicación práctica. Resulta valiosa la idea de
Gerstner (1979) de aplicar un factor de multiplicación para determinar
cuánto ha de variar el atributo a modificar.

3. Sensor Variable Font
En las siguientes líneas se describe el modelo propuesto, cuyo objetivo
es partir de la relación que existe entre los datos que nutren una interfaz y las tipografías que los representan, con la intención de dotar
a las interfaces gráficas de un sentido connotado que pueda traducirse
en experiencias más significativas para sus usuarios.
Primero se identifican las necesidades del modelo, y más tarde se
explica la arquitectura del mismo, en la que se incluyen los componentes y el flujo de interacción.

3.1. Requisitos del modelo
De acuerdo con la necesidad planteada en la introducción de este documento, el modelo a desarrollar debe tener las siguientes características:
e) Flexible. El modelo ha de contar con partes de mayor nivel de abstracción que permitan aplicarlo a proyectos interactivos de diversa índole.
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f) Que aporte significado. El modelo ha de devolver un resultado que
transmita una intención comunicativa determinada.
g) Que comunique a través de la tipografía. El medio para comunicar
el sentido connotado han de ser los ejes de variación de la tipografía variable.
h) Basado en IoT e interacción persona-máquina.

3.2. Arquitectura propuesta
En la Figura 2 se muestra el esquema de la arquitectura del modelo, en
el que se consideran los componentes que se explican a continuación.

3.3. Sensor
Fig.2 Arquitectura modelo
Sensor Variable Font.
Elaboración propia.

El sensor es el encargado de registrar un fenómeno determinado y devolver datos en tiempo real. La unidad y magnitud dependerá de cada
tipo de sensor y la naturaleza del fenómeno.

3.4. Tipografía variable
La tipografía variable es la encargada de reproducir, a través de los valores que adoptan sus ejes de variación (los cuales vienen determinados por
la tipografía empleada), los datos del sensor u otro tipo de información.

3.5. Función normalizadora
La Función normalizadora permite establecer una equivalencia entre
dos rangos de valores: los mínimos y máximos seleccionados para el
sensor y el eje de variación. La función transforma el dato registrado
por el sensor (input del modelo) al equivalente del eje de variación. Por
ejemplo, si el sensor registra un valor de 60 centímetros de distancia
entre el sensor y una persona, este podría equivaler a un valor 400 del
eje de variación peso.

3.6. Función significativa
La Función significativa es la encargada de dar valor semántico a la interfaz gráfica transformando los datos normalizados recibidos por el
sensor para cumplir con el objetivo comunicativo. Para ello el diseñador puede basarse en principios de diseño como equilibrio, contraste,
repetición, aleatoriedad... los cuales deben ser definidos a través de

394

Portugal 2019

operadores, expresiones y/o sentencias capaces de relacionar la intención significativa con los datos del sensor y el eje de variación de
la tipografía. Por ejemplo, imaginemos una aplicación que muestre
la velocidad del viento y su dirección. Queremos crear una relación
simétrica, por una lado entre la dirección del viento y el sentido de inclinación del eje de variación slant (inclinación) de la tipografía, y por
otro entre la velocidad del viento y el grado de inclinación del eje de
variación slant, (a mayor velocidad, mayor grado de inclinación). Para
ello podemos establecer la siguiente relación a través de la sentencia:
˅ Valor eje de variación slant = Velocidad viento Normalizado
(Valor transformado por la Función normalizadora) * (±1) (Para
modificar la dirección del eje de variación slant).
˅ Si el valor registrado por el sensor es que el viento proviene del
este: aplica un valor negativo en el eje de inclinación: Valor eje
de variación slant = (0.8) * -1 = -0,8
˅ Nótese que en este caso se han empleado dos variables registradas por los sensores. Dirección del viento y velocidad aplicadas
a un único eje de variación.

3.7. Flujo de la arquitectura
Como se puede apreciar en la Figura 3, en primer lugar se toma como
input el dato recogido por un sensor para modificar el eje de variación
de una tipografía a través de un proceso de normalización (Función
normalizadora del modelo), en el que se han de seleccionar unos va-

Fig.3 Flujo de la
arquitectura del modelo
Sensor Variable Font.
Elaboración propia.
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lores mínimos y máximos para el sensor y el eje de variación. Estos
valores han de estar contenidos dentro del rango predefinido para
el sensor y el eje, y es decisión del diseñador hacerlos coincidir con
esos valores por defecto o establecer otros para reflejar la intención
comunicativa. Una vez que se dispone del valor del eje de variación
normalizado, se somete a este a un proceso de significación (por medio de la Función significativa del modelo) a partir de uno o varios
principios de diseño. Seguidamente se debe diseñar una expresión y/o
sentencia a través de operadores que transforme el valor normalizado.
Finalmente, se decide si el valor del eje de variación, ahora transformado en un instrumento con mayor capacidad semántica, se aplicará
a todos los glifos o solo a unos específicos.

4. Evaluación Sensor Variable Font
Siguiendo la línea de la investigación dirigida a la práctica definida
por Candy y Edmonds (2018), se ha llevado a cabo un primer proceso
de evaluación del modelo mediante el desarrollo de un prototipo. En
las siguientes líneas se detallan la implementación del modelo y las
características del prototipo.

4.1. Implementación del modelo

Fig.4 Tecnologías para
la implementación del
modelo Sensor Variable
Font. Elaboración propia.

Como podemos apreciar en la Figura 4, para implementar el modelo
necesitamos un escenario tecnológico en el que tengan cabida todos
los componentes del modelo: sensor, función normalizadora, función
significativa y tipografía variable. Para recoger datos con sensores
se ha usado Arduino (https://www.arduino.cc/), una placa base con
un microcontrolador en la que se pueden conectar sensores que interactúen con el medio físico. Para enlazar el microcontrolador con
el programa que normalizará los datos recibidos por los sensores, se
ha creado un servidor con node.js (https://nodejs.org/es/), express.js
(https://expressjs.com/es/) y socket.io (https://socket.io/). Por último,

396

Portugal 2019

para el desarrollo del programa que normalizará, dará significado y
renderizará tanto los datos como la tipografía variable seleccionada,
se han usado los estándares HTML, CSS y JS (W3C, 2016) (cliente).

4.2. Desarrollo del prototipo
Para el prototipo se ha considerado como posible caso de uso la interfaz del ordenador de a bordo en un coche (véase Figura 5). Lo que se
pretende es llamar la atención del conductor según va reduciendo la
distancia de una posible colisión entre su coche y otro objeto, vehículo
o persona. Para ello se define una Función significativa, con la intención de aportar un valor semántico a la interfaz gráfica, a través del
principio de diseño de yuxtaposición. Es decir, si la distancia de choque disminuye, el peso de la tipografía aumenta.

Fig.5 Vista del prototipo
(Sensor distancia en
un ordenador de a
bordo) con dos valores
registrados diferentes.
Elaboración propia.
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La tipografía variable seleccionada para el prototipo ha sido Kairos
Sans y su eje de variación peso, con un valor mínimo de 250 y un
máximo de 900. En cuanto al receptor de datos, se trata de un sensor
de distancia cuya capacidad se fija en un rango de 2 cm. de mínimo y
40 cm. de máximo. Para establecer la relación entre los valores mínimos y máximos del sensor y el eje de variación se emplea la Función
normalizadora. En este caso, a raíz de la Función significativa definida
anteriormente, se establece una relación inversa asignando la distancia 2 cm al peso 900, y la distancia 40 cm al peso 250. El resultado
que obtenemos es el valor correspondiente del eje de variación peso,
normalizado a la distancia que detecta el sensor, y transformado en
función de la intención comunicativa.

5. Conclusiones
Tras la implementación del modelo se puede afirmar que se ha conseguido dar un uso semántico a la tipografía variable en una interfaz
gráfica específica a partir de los datos recogidos por un sensor.
En el caso concreto del prototipo que se presenta en el texto, la relación entre los valores mínimos y máximos del sensor y el eje de variación se yuxtaponen, de modo que queda confirmado que el orden de
ejecución de las funciones normalizadora y significativa no es estricto,
sino que va a depender en gran medida del caso de uso.
Asimismo se ha observado que si se quieren ajustar los resultados gráficos obtenidos, se pueden emplear constantes de transformación en la Función significativa o bien limitar el rango de valores en
la Función normalizadora con el objetivo de comunicar el sentido semántico propuesto.
Finalmente, es preciso señalar que se ha creado un modelo con un
nivel de abstracción amplio y flexibilidad suficiente como para permitir aplicarlo en múltiples proyectos interactivos. Las opciones son
infinitas y corresponde al diseñador aplicar una lógica adecuada a sus
propósitos. Pueden consultarse el desarrollo de este y otros prototipos
en el sitio web: www.sensorvariablefont.com.

5.1. Futuros desarrollos
Como futuras líneas de investigación para mejorar el modelo, se podría
dotar de mayor complejidad al sistema introduciendo mayor número
de variables y/o ejes de variación; también ampliar la naturaleza numérica de datos recogidos por el sensor a otros de tipo textual o booleanos.

398

Portugal 2019

En cuanto a la implementación del modelo, podrían hacerse ensayos en otros escenarios tecnológicos como los vinculados al diseño
generativo. Además, podría aplicarse el modelo a casos de uso más
específicos, como aplicaciones con interfaces más complejas o accesibilidad. El diseño de tipografías variables con ejes de variación más
flexibles o basados en formas no alfanuméricas también podría ser
una línea a explorar.
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The evolution of the new information and communication technologies brings new dynamics to the knowledge flow. The use of digital
platforms in our society to access information and share knowledge
is much more democratic and gather a lot of advantages. However, it
also brings some challenges regard infocommunicational practices,
attitudes and interaction between digital users, or the relevance of
virtual communities in social media.
In this paper we present a systematic literature review, published
in the last 5 years (2014-2019), available at the multidisciplinary database Scopus and at the integrate search database b-on, about “digital platforms” and “knowledge” issues, with 17 papers validated. The
main goal is to systematize and understand the digital platform role
in the knowledge flow.
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A constante evolução das novas tecnologias da informação e da comunicação tem trazido novas dinâmicas ao fluxo do conhecimento.
A democratização da utilização das plataformas digitais para aceder
a informação e para partilhar conhecimento apresenta um conjunto
de vantagens, mas enfrenta igualmente diversos desafios no que toca
às práticas infocomunicacionais em ambientes digitais, às atitudes
e à interação dos utilizadores em contextos digitais ou à importância
das comunidades virtuais nas, cada vez mais relevantes, redes sociais.
Neste artigo apresenta-se uma revisão sistemática da literatura
científica publicada nos últimos cinco anos (2014-2019), disponível na
base de dados multidisciplinar Scopus e na base de dados de pesquisa
integrada b-on sobre as temáticas “plataformas digitais” e “conhecimento”, da qual foram validados 17 artigos, com vista a uma sistematização e compreensão do papel das plataformas digitais no fluxo do
conhecimento.
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1. Introdução
A crescente preponderância das novas tecnologias no quotidiano
das sociedades atuais é inegável, tornando-se inevitável a utilização destas plataformas digitais (PD) enquanto ferramentas para
aceder e partilhar conhecimento. A sua constante evolução traduz-se numa proliferação de novos formatos de intercâmbio de informação, de novas abordagens na produção e consumo de conteúdos
e numa progressiva disponibilização de diversas PD. Neste sentido,
torna-se essencial uma sistematização epistemológica do conhecimento, com vista a uma efetiva compreensão do papel das PD no
fluxo do conhecimento.
Assim, pretendendo contribuir para uma compreensão global do
impacto da digitalização no fluxo do conhecimento, a análise proposta permitirá sistematizar as práticas infocomunicacionais digitais que norteiam o acesso, as atitudes e a interação dos utilizadores
em contextos digitais, compreender a importância das comunidades
virtuais e entender a crescente relevância das redes sociais e de outras PD no fluxo do conhecimento. Por fim, esta análise possibilitará
ainda elencar os principais desafios a considerar, quer pela comunidade académica, quer pela própria sociedade, no que toca ao fluxo do
conhecimento em ambientes digitais.

2. Metodologia
O presente artigo assenta numa revisão sistemática da literatura
cujo objetivo é mapear o impacto das novas tecnologias no fluxo
do conhecimento. Foi feito um levantamento da literatura académica publicada nos últimos cinco anos (2014-2019), disponível na
base de dados multidisciplinar Scopus e na base de dados de pesquisa integrada b-on. Os conceitos explorados foram “plataformas
digitais”, “conhecimento”, “ciência”, “digital”, “partilha de conhecimento” e “comunicação de ciência” com uma pesquisa combinada dos termos/expressões no título, palavras-chave e resumo
(figura 1). A pesquisa foi limitada às áreas de Social Sciences; Arts
and Humanities e Multidisciplinary na Scopus e às áreas de Social
Sciences and Humanities; Communication and Mass Media; Sociology
e Information Technology, por se considerarem as mais adequadas
a integrar o estudo do fluxo do conhecimento científico. O inglês, o
português e o espanhol foram os idiomas de pesquisa.
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Fig.1 Esquema de pesquisa
sistemática de literatura
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Foram encontradas 30 referências, das quais 27 foram validadas
após exclusão dos artigos duplicados em ambas as bases. Deste total
foi feita uma seleção prévia, excluindo-se 10 referências, resultando
um total de 17 artigos validados e analisados. Excluíram-se as publicações cujas temáticas não se situavam no campo das PD, ou ainda
as que, mesmo abordando esta temática, apresentavam pesquisas
centradas em educação, indústria, bibliotecas digitais ou segurança
de dados. Para a análise foram considerados todos os tipos de artigos
– editoriais, artigos, capítulos de livros, etc.
Na análise identificaram-se 10 estudos de caso, 1 comentário, 1 revisão crítica
de livro e 5 artigos dedicados a discussão/reflexão sobre a temática. No que toca
às metodologias, 6 utilizam a revisão de literatura, 4 baseiam-se na análise de dados quantitativos, através de questionários, 1 utiliza a análise de dados qualitativa,
através de entrevistas, e 6 recorrem a técnicas mistas como observação direta,
análise de conteúdo, análise de dados e métricas provenientes de PD, ou análise
visual. No que toca aos temas, verificou-se uma elevada variedade de assuntos
abordados, por exemplo: comunidades virtuais (3), redes sociais (3), partilha de
conhecimento em contextos específicos (4), espaços de aprendizagem de base
tecnológica (4) ou acesso e utilização da informação (2).
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3. Plataformas digitais: a nova arena da partilha
de conhecimento?
O processo de partilha de conhecimento (PdC) reveste-se de um nível de complexidade elevado, associado à variedade de formatos de
conhecimento, por exemplo, experiências, capacidades técnicas e de
compreensão (Mahmood, Dahlan, Hussin, & Ahmad, 2016, p. 1), ao vasto leque de atores envolvidos no processo de partilha, à diversidade de
disciplinas sobre as quais versam o conhecimento, às diferentes formas de partilha, imbuídas de diferentes teorias e metodologias (van
Biljon, Marais, & Platz, 2017, p. 463). A literatura aponta ainda a complexidade social do processo de PdC, onde a diversidade de stakeholders envolvidos no fluxo de conhecimento é volumosa (organizações
estatais e não-governamentais, empresas, centros académicos, etc.)
e as atividades de recolha de dados, muitas vezes descoordenadas, se
debatem com lapsos de informação, insuficiência de dados, métricas
inconsistentes ou falta de modelos e sistemas de monitorização que
permitam uma utilização apropriada da informação e a partilha efetiva de conhecimento (Leeuwis et al., 2018, p. 149). A esta complexidade
social soma-se a complexidade técnica que o processo de PdC tem vindo a conhecer, sobretudo com o surgimento dos big data, que colocam
desafios sociais, culturais e tecnológicos não só aos formatos de partilha, mas também à aprendizagem, à conceptualização dos próprios
dados ou ainda às capacidades técnicas requeridas para processar e
gerir um volume de dados significativo (Pitrelli, 2017, p. 4). Por outro
lado, evidenciam-se também questões éticas, encaradas aqui como
forma de proteção dos grupos sociais (Nazemi & Secko, 2018, p. 75).
Estas colocam-se sobretudo em relação a temas científicos controversos, já que, na PdC em PD a informação disponibilizada deixa de ter a
mediação que o jornalismo ou os documentários faziam em contextos não virtuais (Urens & Dadzie, 2015, p. 3), levantando questões de
responsabilidade sobre os conteúdos partilhados nos espaços digitais
(Nazemi & Secko, 2018, p. 74).
É neste contexto que surgem na literatura a figura dos mediadores, enquanto utilizadores que facilitam o acesso e a PdC estabelecendo
conexões entre diferentes comunidades locais e virtuais, facilitando o
acesso e garantindo que o fluxo de conhecimento não estanca (Jarrahi,
2018, p. 42). Os espaços (virtuais e locais) desintermediados são outra
alternativa à garantia de acesso e fluxo do conhecimento, particularmente em países em desenvolvimento, já que contam com a participação de utilizadores com diferentes áreas e graus de especialização que
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facilitam o acesso a recursos, estabelecem pontes entre comunidades,
fomentam a visibilidade do conhecimento de forma a transformar estes espaços em zonas de confiança para os utilizadores, que assim se
veem com um maior empoderamento e motivação para o envolvimento na comunidade (Kwanya, Stilwell, & Underwood, 2015, p. 10).
No entanto, os estudos consultados apontam para um benefício
individual e coletivo na PdC, promovendo a interajuda e a colaboração
entre os participantes (Mahmood et al., 2016, p. 1; van Biljon et al., 2017,
p. 464), potenciando o aumento dos conhecimentos e, consequentemente, das capacidades e especialização em determinado tema, fomentando a aquisição de perspetivas diferentes (Jarrahi, 2018, p. 38)
ou ainda estimulando o envolvimento dos utilizadores nas comunidades (Faraj, von Krogh, Monteiro, & Lakhani, 2016, pp. 6–7). Já no
que toca à utilização das PD para PdC as vantagens situam-se ao nível
da velocidade de propagação da informação e de um maior impacto
do conhecimento na cultura e nos comportamentos dos utilizadores
(Bernardi, Bertello, & Venuti, 2019).
Assim, os desafios desta multicomplexidade da PdC passam por
uma abordagem a diferentes formatos de PdC e de envolvimento
dos vários atores, como por exemplo o crowdsourcing, implementado num projeto sobre toponímia e gestão de desastres na Indonésia,
que promoveu a participação dos cidadãos, organizações estatais e
não-governamentais no mapeamento das localidades do país, distribuindo tarefas entre os vários grupos de participantes e estimulando
a PdC sobre os locais que habitavam através do recurso a diversas PD
– OSM, Facebook Place Editor, Swarm Foursquare, Google Local Guide,
etc. – permitindo que a informação geográfica produzida fosse disponibilizada para todos e utilizada em situações de emergência (Perdana
& Ostermann, 2018, p. 7). Também a ciência-cidadã é encarada na literatura como forma de PdC. Por exemplo, o programa BeeWatch, implementado no Reino Unido, prevê que os participantes acedam e partilhem informação, numa plataforma digital própria, sobre espécies
polinizadoras de plantas comestíveis e práticas de cultivo, permitindo
criar uma base de dados acessível sobre os diferentes ecossistemas
locais, biodiversidade e ecologia, gerando dinâmicas de partilha entre participantes que de outra forma não teriam contacto entre si ou
acesso à atividade ecológica de outros locais (Sharma et al., 2019).

3.1. Porque partilhamos conhecimento?
A criação de novo conhecimento através de mecanismos de partilha e
interação é um processo criativo (Faraj et al., 2016, p. 6) influenciado
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por diversos fatores. A literatura aponta o capital social como principal mecanismo do fluxo de conhecimento. Aqui agregam-se diversos
fatores como a confiança, enquanto facilitador de PdC, a partilha de
objetivos semelhantes ou os laços de rede1, caracterizados pelas relações estabelecidas, tempo despendido e frequência da comunicação
entre os membros das comunidades (Bernardi et al., 2019, p. 3), sendo
que estes laços de rede se fortalecem também em função da intensidade emocional e da reciprocidade (Jarrahi, 2018, p. 39). O capital
social caracteriza-se ainda pelo contexto, motivações, participação,
influência e relações sociais (Mahmood et al., 2016, p. 6). Por exemplo,
num estudo sobre PdC intergeracional em contexto organizacional,
verificou-se que a socialização entre os participantes (jovens proficientes em novas tecnologias e adultos-seniores experientes em negócios) foi o fator-chave para desencadear processo de PdC com base
na criação de contextos de aprendizagem. Aqui a reciprocidade foi determinante para romper barreiras intergeracionais e estereótipos da
transferência de saber dos mais velhos para os mais novos, colocando
os participantes em igualdade de circunstâncias na PdC, evidenciando
as competências detidas por cada grupo (Bjursell, 2015).
Ainda sobre os fatores que potenciam o fluxo do conhecimento, a
literatura refere a perceção de riscos e expectativas, a ética, a motivação, a liderança, a cultura organizacional ou as normas sociais. Um
dos exemplos é o caso apresentado por Ou, Davidson e Wong (2014) a
propósito da influência do “guanxi” na PdC em ambientes online na
comunidade de trabalhadores de uma organização chinesa. O “guanxi” refere-se a um conjunto de normas a que as relações laborais e
sociais obrigam na sociedade chinesa, algo intrínseco que inclui confiança, presença e reciprocidade obrigatória nas trocas interpessoais e
que, segundo o estudo, é o elemento fundamental na identificação de
comportamentos de PdC em ambientes online naquela comunidade.
A motivação é aqui vista como resultado das normas sociais vigentes
no contexto (China) em que operam e devem ser encaradas pelas próprias organizações como um processo positivo na performance e na
eficácia da criação de redes em ambientes online (Ou et al., 2014).
Por outro lado, a perceção dos recursos de informação e
as expectativas são também determinantes quando se trata de

1 Tradução livre da expressão “network ties”, mencionada em diversos artigos
consultados.
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partilhar conhecimento em ambientes online (Liu, Lin, Deng, Wu, &
Tsai, 2014, p. 684). Neste estudo, os autores focaram-se nos mecanismos CreativeCommons detetando o fator confiança como primordial
na utilização de CreativeCommons. As expetativas pessoais e comunitárias também são relevantes pois os utilizadores (estudo aplicado a
um contexto estudantil) de CreativeCommons valorizam a confiança
mútua entre os membros da comunidade e o suporte interpares, que
favorece processos de identificação entre os membros da comunidade e com as próprias causas das atividades de partilha. Percebendo a
importância da partilha de recursos na comunidade, os utilizadores
de CreativeCommons entendem este mecanismo como uma forma de
realização pessoal e coletiva (Liu et al., 2014, p. 692). Os mecanismos
de CreativeCommons possibilitam ainda a criação de novos formatos
de PdC, particularmente através da partilha de conteúdos criados não
apenas para o conhecimento, mas também para a reutilização e modificação por parte dos utilizadores (Liu et al., 2014, pp. 681–682). Neste
contexto, a coesão social de uma comunidade aumenta o sentimento
de autorrealização e o sentimento de pertença, e, consequentemente,
a PdC (Bernardi et al., 2019, p. 3).

3.2. Comunidades virtuais: “espaços” onde o conhecimento flui
Compostas por um elevado número de participantes dispersos geograficamente que partilham atividades, interesses ou uma identidade comum, as comunidades online (CO) assentam nas tecnologias de
base digital e assumem uma natureza coletiva caracterizada por uma
escala global, sendo espaços coletivos de fluxo de conhecimento (Faraj
et al., 2016, pp. 1–2). Regidas por princípios como cooperação, comunicação e fiabilidade da informação (Leeuwis et al., 2018, p. 147), as CO
são vistas como novas formas organizacionais e inovadoras fontes de
criação de valor, ao nível de produtos, serviços ou processos de inovação (Faraj et al., 2016, p. 2). Aqui a criação de valor situa-se também
no valor percebido pelos próprios participantes, alimentando o envolvimento e a interação destes na comunidade e consequentemente o
fluxo de conhecimento (Faraj et al., 2016, p. 2). Por exemplo, um estudo
sobre CO de viagens advoga que estas têm trazido vantagens elevadas quer para os consumidores, que veem resolvidas muitas questões
apenas consultando os fóruns online; quer para as próprias empresas
que beneficiam da PdC dos utilizadores, reduzindo custos nos serviços de apoio ao cliente, utilizando estas comunidades para interagir
com os consumidores e recolher informações para o desenvolvimento
de novas estratégias de consumo; quer para os próprios utilizadores
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que sentem valorizadas as suas experiências ao partilharem conhecimento útil (Yuan, Lin, & Zhuo, 2016, p. 68). A literatura aponta alguns desafios, sobretudo à gestão de comunidades online, que podem
enfrentar problemáticas como a interdependência e/ou sobreposição
com outras comunidades online, os contextos sociais que as moldam,
a intervenção de diversos stakeholders e a própria identificação dos
objetivos destas comunidades (Leeuwis et al., 2018, p. 155), no entanto,
beneficiam de vastas oportunidades para a aprendizagem, a partilha
de opiniões, a identificação com causas e a geração de valor no fluxo
de conhecimento, sem as limitações que as barreiras físicas impõem
em contextos não virtuais (Faraj et al., 2016, pp. 12–13).

3.3. O fluxo de conhecimento em ambientes online
As PD caracterizam-se pela conexão e interação entre utilizadores, facilitando a partilha e a criação de conhecimento, no entanto, não são
geradoras por si só, dependem da atividade das CO e das ações dos
participantes, só neste sentido se tornam geradoras de valor económico e social (Faraj et al., 2016, p. 4). No caso dos media sociais, onde
se incluem plataformas de partilha pública como blogs ou wikis e as
redes sociais, como o Facebook, Twitter ou Linkedin e até plataformas
de redes empresariais, como Jive, Yammer, SocialCast ou SocialText
(Jarrahi, 2018, p. 37), têm vindo a transformar o ambiente da PdC, facilitando novos formatos de conexão entre utilizadores e a emergência
de comunidades (Faraj et al., 2016, p. 4; Jarrahi, 2018, p. 39). Têm um
papel fundamental nos laços de rede permitindo ao individuo o acesso a um vasto conjunto de fontes de informação, ainda que estes laços
sejam frágeis/esporádicos, facilitando a localização de especialistas
ou a sua autopromoção, como se verifica por exemplo no Twitter ou
no Linkedin (Jarrahi, 2018, pp. 40–41). Assim, a forma como as pessoas
interagem e comunicam molda as próprias redes sociais, potenciando
uma transformação digital que deve ser considerada pelas próprias
organizações, já que se trata de ferramentas tecnológicas de comunicação efetiva (Jarrahi, 2018, p. 44). As próprias organizações de ciência
já identificaram as mais-valias associadas às PD para a partilha de
informação e conhecimento científico e são muitas as que as integraram em termos de veículo de comunicação institucional, nos programas de ciência-cidadã que implementam ou em redes informais de
comunicação (Urens & Dadzie, 2015, p. 3).
Assim, as ferramentas digitais interativas convidam à partilha e
utilização de conhecimento e experiências (Sharma et al., 2019, p. 18) e
no caso dos media sociais não se apresentam apenas como um canal
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de comunicação, mas como um espaço social (Pitrelli, 2017, p. 2) que
beneficia de vários formatos (Nazemi & Secko, 2018, p. 74) na PdC.
A imagem tem-se revelado fundamental para a comunicação de
ciência, como revela o estudo de Hwong et al. (2017, p. 481), focado nos
aspetos que influenciam o envolvimento da audiência nas publicações sobre o espaço (astronomia) no Facebook e no Twitter, revela que
a imagem (vídeos e fotografias), a descrição visual, a raiva e a autenticidade das mensagens, os URL, os hashtags ou o número de seguidores
são fundamentais para o sucesso da comunicação (Hwong et al., 2017,
p. 491). Neste contexto, a literatura permite ainda evidenciar novas
métricas de análise de dados resultantes do desenvolvimento tecnológico, tais como análise visual (Urens & Dadzie, 2015), análise psicométrica (Hwong et al., 2017), data mining, análise de social network, modelos computacionais, realidade aumentada ou análise geoespacial,
usadas para aferir a utilização e interação nas PD (Pitrelli, 2017, p. 2).

4. Conclusão
A revisão sistemática de literatura apresentada permitiu evidenciar
a PdC enquanto processo revestido de múltiplas complexidades a que
é necessário dar atenção, sobretudo aquando da adoção de formatos
como o crowdsourcing ou a ciência-cidadã para a promoção de interação e partilha de conhecimento em contextos digitais. Ao longo da
revisão foi possível elencar os fatores que influenciam os comportamentos dos utilizadores na partilha de conhecimento em ambientes
digitais, bem como constatar a importância crescente das comunidades online para o fluxo do conhecimento. A literatura evidenciou
ainda a importância das PD, particularmente das redes sociais, na geração de valor, estando este dependente da interação das comunidades virtuais. Esta relevância das PD e das redes sociais, sobretudo nos
contextos empresariais e científicos, é potenciada pelas ferramentas
e formatos disponíveis e que fomentam a interação entre os utilizadores. Por fim, destacam-se as possibilidades apresentadas pelas novas
tecnologias no que toca às novas metodologias de análise de dados,
que permitem aferir o fluxo do conhecimento nas plataformas digitais com maior precisão.

408

Portugal 2019

Agradecimentos
Esta investigação é financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia através de
uma Bolsa de Doutoramento [SFRH/BD/140247/2018 Ref.ª CRM:0076369], com financiamento
comparticipado pelo Fundo Social Europeu e por fundos nacionais do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.

Referências
Bernardi, P. De, Bertello, A., & Venuti, F.
(2019). Online and on-site interactions
within alternative food networks:
sustainability impact of knowledgesharing practices. Sustainability, 11,
1–14. https://doi.org/10.3390/su11051457
Bjursell, C. (2015). Organizing for
Intergenerational Learning and
Knowledge Sharing. Journal of
Intergenerational Relationships, 13(4),
285–301. https://doi.org/10.1080/1535077
0.2015.1108952
Faraj, S., von Krogh, G., Monteiro,
E., & Lakhani, K. R. (2016). Online
Community as Space for Knowledge
Flows. Information Systems Research,
Articles in Advance, 27(4), 1–17. https://
doi.org/10.1287/isre.2016.0682
Hwong, Y. L., Oliver, C., Van Kranendonk,
M., Sammut, C., & Seroussi, Y. (2017).
What makes you tick? The psychology
of social media engagement in space
science communication. Computers in
Human Behavior, 68, 480–492. https://
doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.068
Jarrahi, M. H. (2018). Social Media,
Social Capital, and Knowledge
Sharing in Enterprise. IT Professional,
37–45. https://doi.org/10.1109/
MITP.2017.265105759
Kwanya, T., Stilwell, C., & Underwood,
P. (2015). Apomediated marketplace:
effective ba for knowledge sharing
and learning among local civil society
organizations in developing countries.
Information Development, 31(5), 1–12.
https://doi.org/10.1177/0266666914521827
Leeuwis, C., Cieslik, K. J., Aarts, M. N. C.,
Dewulf, A. R. P. J., Ludwig, F., Werners,

S. E., & Struik, P. C. (2018). Reflections
on the potential of virtual citizen
science platforms to address collective
action challenges: Lessons and
implications for future research. NJAS
— Wageningen Journal of Life Sciences,
86–87, 146–157. https://doi.org/10.1016/j.
njas.2018.07.008
Liu, C. C., Lin, C. C., Deng, K. Y., Wu, Y. T.,
& Tsai, C. C. (2014). Online knowledge
sharing experience with Creative
Commons. Online Information Review,
38(5), 680–696. https://doi.org/10.1108/
OIR-12-2013-0280
Mahmood, J., Dahlan, H. M., Hussin, A.
R. C., & Ahmad, M. A. (2016). Review
on knowledge sharing behavior
studies: Theories and research
approaches. Indian Journal of Science
and Technology, 9(34), 1–8. https://doi.
org/10.17485/ijst/2016/v9i34/100834
Nazemi, P., & Secko, D. (2018). Recent
Books in Science Communication:
Practice, Ethics, and a Perspective on
New Spaces in Digital Videos. Journal
of Communication, 68, 73–75.
Ou, C. X. J., Davison, R. M., & Wong, L. H.
M. (2014). Contextual preferences and
network-based knowledge sharing
in China. 20th Americas Conference
on Information Systems, AMCIS 2014,
(2013), 1–12. Retrieved from https://
www.scopus.com/inward/record.
uri?eid=2-s2.0-84905996666&partnerI
D=40&md5=b2acdbbf29c99b87663a0ce
2959f5324
Perdana, A., & Ostermann, F. (2018). A
Citizen Science Approach for Collecting
Toponyms. ISPRS International Journal

of Geo-Information, 7, 2–18. https://doi.
org/10.3390/ijgi7060222
Pitrelli, N. (2017). Big data and digital
methods in science communication
research: opportunities, challenges
and limits. Journal of Science
Communication, 16(2), 1–4.
Sharma, N., Greaves, S., Siddharthan, A.,
Anderson, H. B., Robinson, A., ColucciGray, L., … van der Wal, R. (2019).
From citizen science to citizen action:
analysing the potential for a digital
platform to cultivate attachments
to nature. Journal of Science
Communication, 18(1), 1–35. https://doi.
org/10.22323/2.18010207
Urens, V., & Dadzie, A.-S. (2015). Public
scientific communication on Twitter :
a visual analytic approach. Aslib
Journal of Information Management,
67(3), 1–34. https://doi.org/http://dx.doi.
org/10.1108/AJIM-10-2014-0137
van Biljon, J., Marais, M., & Platz, M.
(2017). Digital platforms for research
collaboration: using design science
in developing a South African open
knowledge repository. Information
Technology for Development, 23(3),
463–485. https://doi.org/10.1080/0268110
2.2017.1328654
Yuan, D., Lin, Z., & Zhuo, R. (2016). What
drives consumer knowledge sharing
in online travel communities?:
Personal attributes or e-service
factors? Computers in Human Behavior,
63, 68–74. https://doi.org/10.1016/j.
chb.2016.05.019

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

409

FLEXIBILITY IN DYNAMIC VISUAL
IDENTITIES: EXPLORING VARIATION
MECHANISMS TO ACHIEVE FLEXIBILITY
Pedro Matos Chaves1; João Miguel Cunha2; Tiago Martins3; João Bicker4

Keywords

Abstract

Dynamic Visual
Identities, Flexibility,
Flexible Dynamic Visual
Identities,
Graphic Design,
Visual Identities

Dynamic visual identities differ from the conventional ones, by the
occurrence of variation in at least one of the elements of its visual
system. The type of dynamism depends on the variation mechanisms
used, which may confer different features to the visual identity. One
of these features is flexibility, which consists in the ability to adapt to
different content and formats. In this paper, we focus on the study of
how flexibility can be achieved using different variation mechanisms,
by conducting practical experimentations.

1. Introduction
Dynamic visual identities (DVIs) are defined by the existence of vari-
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ation in one or more of the elements of its visual system. The dynamism of a visual identity varies according to how the variation occurs.
Several authors have addressed the categorisation of DVIs, e.g. Kreutz
(2001), Felsing (2010), Hollington (2011), van Nes (2012), Jochum (2013),
Pearson (2013), Murdock (2016), Silva and Martins (2018), and Martins
et al. (2019). Our work builds upon the model proposed by Martins et al.
(2019), which is based on how variation visually occurs.
The model proposed by Martins et al. (2019) considers three aspects: (i) identity focus, (ii) variation mechanisms, and (iii) features.
The identity focus identifies where variation occurs – in the graphic
mark or/and in the system. The model also distinguishes between
how the variation is implemented – variation mechanisms (VMs) –
and which features are achieved. The VMs identified by Martins et
al. (2019) are colour variation, combination, content variation, positioning, repetition, rotation, scaling and shape transformation. The
VMs can be used separately or in combination. The features proposed

410

are flexible, fluid, generative, informative, participatory, reactive and
unlimited. The features are oriented towards client needs and requirements, for example, a flexible DVI is characterised by its ability
to adapt to different contents, formats or media.
In the last two decades, technological evolution has changed the
way visual identities are developed. In order to better represent the
entity that they stand for, visual identities are now often required to
adapt to constantly changing environments (van Nes, 2012). Moreover,
different media should be considered when designing visual identities,
making them suitable not only for printed materials but also for digital
ones (Shaughnessy, 2009). These aspects make flexible DVIs increasingly relevant, due to their adaptability to new content and media/formats
(Martins et al., 2019). In addition, the results presented by Martins et al.
(2019) indicate that the flexible feature is one of the most recurrent in
the analysed set of DVIs. Despite this, few studies exist on this subject.
In this paper, we focus on the study of the flexibility in DVIs, addressing
its advantages and conducting practical experimentation to study how
it can be achieved using different variation mechanisms.

2. Approach
Previous research work identified flexibility as one of the most frequent
characteristics in DVIs (Martins et al., 2019) and one that is mostly related to specific needs of the client – the requirement of adapting to different content or media. In this paper, we focus on experimenting with
VMs with the goal of identifying different ways in which they can be
used to achieve flexibility, as well as, advantages of each VM in terms
of adaptability to different content, formats and media.
In our experimentation, we follow a client-oriented approach. The
first step consisted in identifying a client with needs related to flexibility. In order to do that, we firstly identified in which sectors flexibility is mostly used. According to Martins et al. (2019), flexible DVIs
are most used in the sector of Art and Museums. Theatres are a type
of client that belongs to this sector and can have several necessities
related to flexibility, for example, the adaptation to new content (e.g.
new events) or to different media for advertising purposes (e.g. print
and digital). For these reasons, the chosen case study in this paper
is a theatre. After producing a list of possible candidates, we selected the Diogo Bernardes Theatre, located at Ponte de Lima, Portugal.
Given its current static visual identity, we considered it suitable for
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investigating the advantages of introducing dynamism to address
flexibility-related needs.
To guide the experimentation process, we defined a methodology
composed of the three main tasks described below.
The first task involves the creation of the base visual identity to
be used as a skeleton from which mutations may occur (Kreutz, 2012).
In our experiment, we designed a base VI, which was inspired by the
current VI of the theatre (Figure 1).

Fig.1 The current graphic
mark (on the left) and the
one developed for this
study (on the right).

The second task consists of experimentation with individual VMs. We
conducted experiments to identify the advantages of each VM in achieving flexibility. For each VM, we used the elements of the base VI system
(i.e. a circle and a plus sign) and applied variation both in the graphic
mark and in the system, having content and format adaptation as a goal.
The third task relates to experimentation with a combination of
different VMs in order to identify possible advantages in comparison
to VM individual usage.

3. Results and Discussion
In this section, we present experimentations with each individual VM
and with a combination of two VMs, analysing how they work and
identifying advantages.
Rotation: there is a graphic element that is rotated (Martins et
al., 2019). Our results show that rotation alone is not an efficient way
to achieve flexibility. Regarding adaptation to content, rotation is not
suitable as it only works with a small number of events – differences would only be perceptible to a certain point. It may be employed
to distinguish between event types, provided that they are small in
number – i.e. using different rotation angles for different types of
event (Figure 2). This codified correspondence between angle and type
of event is not easily perceivable, which makes it an unsuitable choice
for adaptation to content. Moreover, rotation alone is not able to make
elements to adapt to different formats.
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Positioning: there is a graphic element that is positioned in different ways (Martins et al., 2019). Similarly to rotation, using it for content
adaptation relies on a codified correspondence. For this reason, even
though it allows the distinction between a small number of events, it is
not recommended to use it for that purpose. As far as format adaptation
is concerned, positioning allows the same elements to fit in different
formats, often resulting in only showing part of the element (Figure 3).

Scaling: there is a graphic element that changes in size (Martins
et al., 2019). In this experiment, the circle was stretched in different
ways to adapt to different formats and to different content (Figure
4). During our experimentation, scaling did not show any indication
of being a good solution for adaptation to different content. The only
way of being used in such a way would be to map certain sizes to
different contents. This is similar to what occurs in rotation and positioning – a codified correspondence that only works with a small
number of events or event types. On the other hand, we identified it as
one of the most indicated VMs to adapt to different formats, working
well in the graphic mark and in the system.
Shape transformation: there is a graphic element that changes
in shape (Martins et al., 2019). The fact that shape transformation has
no defined limits makes it capable of adapting to different contents
and formats. Regarding content adaptability, it also relies on a codified mapping between event and shape, which works best with small
numbers (e.g. few event types). One way of doing this is to transform

Fig.2 The use of rotation in
the graphic mark and in the
system, using posters and
banners as an example.

Fig.3 The use of positioning
in the graphic mark and in
the system, using posters
and banners as an example.
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Fig.4 The use of scaling in
the graphic mark and in the
system, using posters and
banners as an example.

Fig.5 The shape
transformation in the
graphic mark and in the
system, using posters and
banners as an example.
Fig.6 The use of colour
variation in the graphic
mark and in the system,
using posters and
banners as an example.
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the shape into something that represents what it stands for (e.g. a letter
representing the event type). Concerning adaptation to format, shape
transformation allows the elements to fit different sizes. However, the
transformations applied to the shape of the element should always
guarantee that a certain degree of similarity, to make the resulting
shape be perceived as the same element. In this case, the circle changed
its shape to represent different types of events (Figure 5).

Colour variation: there is a graphic element that changes in colour
(Martins et al., 2019). According to the experimentation, colour variation
(Figure 6) allows the distinction between different content (e.g. obtaining
different colour for each theatre play) but is not a good way of clearly identifying each content – beyond a certain number of variations the colours
start to get too similar. On the other hand, it allows the distinction between
a small number of event types (e.g. theatre, cinema, etc), as observed in
Figure 6. Moreover, this VM has no effect on format adaptation as colour
change is not able to make elements to adapt to different formats.
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Combination: different graphic elements from the VI system are
used in combination (Martins et al., 2019). Briefly, combination may
lead to some degree of flexibility but it is not an efficient method to
achieve it. In this experiment, a system of three symbols was created (Figure 7) and each pair of symbols represents different content.
According to the experimentation, combination is not appropriate for
content adaptation (e.g. using a different combination for each theatre play) as it relies on a codified use of a set of different elements,
which may even be seen as mere ornaments. However, when used
with a small number of content instances (e.g. event types) it may
allow distinction between them. Furthermore, combination does not
allow the adaptability to different formats as it has no effect on it.

Content variation: there is an area or space where different imagery is placed (Martins et al., 2019), which in our experiments was
the inside of the circle of the graphic mark and over it on the poster
examples (Figure 8). Due to the limitless in terms of what can be used

Fig.7 The use of
combination in the
graphic mark and in the
system, using posters and
banners as an example.

as imagery, this VM allows the VI to adapt to any content (e.g. using
images of each theatre play). Regarding adaptation to formats, there
is not a direct relation but it may be possible in certain situations if
the dimensions of the imagery are taken into account in its selection.
Repetition: repeated placement of the same graphic element
(Martins et al., 2019). The use of this VM can go from pure element
repetition to complex composition with the goal of producing new elements (e.g. letters). Regarding adaptation to content, the VI can adapt

Fig.8 The use of content
variation in the graphic
mark and in the system,
using posters and
banners as an example.
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to all kinds of content using the repetition of elements (e.g. circle) to
write the event information (e.g. title), as shown in Figure 9 (example
on the right). Moreover, this method can also be used to represent different event types, e.g. creating the initials of each type of event. This
VM also allows the adaptation to different formats, by increasing or
reducing the number of repeated elements. This shows that repetition
is a good VM to use in order to achieve flexibility.

Fig.9 The use of repetition
in the graphic mark and in
the system, using posters
and banners as an example.

Fig.10 The use of content
variation and scaling,
together, in the graphic
mark and in the system,
using posters and
banners as an example.

VM combination: Content variation + Scaling. After concluding
the experimentations on each VM individually, it was observed that
none of them could achieve the adaptability to content and to format
at the same time. However, VMs are normally used in combination.
For this reason, we decided to experiment with VM combination in
order to assess how the combined use could lead to higher flexibility
potential. In this experiment, we chose to combine content variation
and scaling because they were the VMs in which we observed the best
results – content variation was the best VM in content adaptation and
scaling was the best VM for adaptation to format.
Content variation and scaling, when used together, offer the
sum of their individual advantages, allowing the adaptation to
different content and format at the same time. In the example
observed in Figure 10, the content adaptation is achieved by using images that represent the events and format adaptation was
achieved by resizing the circle, which is used as content area, to fit
in different layouts.
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4. Final Remarks
In this paper, we build upon the model for categorisation of Dynamic
Visual Identities proposed by Martins et al. (2019) and study how different variation mechanisms can be used to achieve flexibility.
In summary, all the VMs are capable of achieving some degree
of flexibility but the majority of them are not efficient. In fact, only
repetition (with the creation of patterns) and content variation, were
capable of adapting to different content in a perceptible way, the latter
being the only one capable of doing it without limitations. Regarding
format adaptability, the only VMs that achieved it in a consistent way
were repetition – with the creation of different patterns – and the
scaling and shape transformation, which are the only VMs capable
of doing it without any kind of constraint. With the exception of repetition, all VMs have problems in simultaneously adapting to content
and format. Based on this, we can conclude that in order to achieve
full flexibility (content and format adaptation), the most suitable
solutions are repetition or a combined use of content variation and
scaling (the only combination tested). The other VMs can be used as a
complement to achieve flexibility but should not be used as the main
mechanism to do it. Nonetheless, further experimentation is required
on the subject, in particular regarding different combinations of two
or more VMs.
Even though the main objective was to study flexibility, we partially addressed the informative feature – i.e. conveying information to
the audience – by analysing how different content or data can be distinguished. Other authors focus on this topic, e.g. (Parente et al., 2018).
However, the fact that a visual identity is flexible does not mean that
it is also informative. Although each case is different, this process allowed us to see the real advantages of each VM in achieving flexibility.
It is important to mention that this paper is mostly focused on
printed media. Further research is needed to understand how DVIs
and their VMs may provide different advantages in digital media (e.g.
a DVI for a TV channel).
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The presence of brands in digital is a challenge and at the same time
an opportunity. It is important to realize the extent to which emotion
is a determining factor in digital, to create meaningful and memorable experiences.
Assuming that adaptation to change is a basic factor for the survival of any brand, so branding must adapt to new realities. In this article, we reflects on how fleeting and momentary can be what thrills
and binds us to a brand. Different authors emphasize the importance
of emotions in the experience provided by the image of a brand, as
well as the connections that are established with people.
This study begins by making a state of the art about the role of emotions in the area of branding, subjecting a set of individuals to the visualization of a sample of visual identities, through qualitative methods,
with the objective of collecting data, establishing comparisons and to
analyze correlations between the emotional perception of individuals
and the strategic vision of the brand and associated branding.
This article arises in the context of a master’s dissertation, still
under investigation, and therefore it is not possible to present final
statements, only partial considerations of the work developed so far.
The results of this study, being in development, ends the purpose of
being applied in the branding of a newly created brand.
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A presença das marcas no digital é um desafio e ao mesmo tempo
uma oportunidade. Importa analisar até que ponto a emoção é um fator determinante no branding, para criar experiências significativas e
memoráveis, nomeadamente no contexto digital.
Partindo do pressuposto de que a adaptação à mudança é um fator
basilar para a sobrevivência de qualquer marca, do mesmo modo o
branding tem de se adaptar às novas realidades. Este artigo, reflete
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sobre o quão fugaz e momentâneo pode ser o que nos emociona e vincula a uma marca. Diferentes autores sublinham a importância das
emoções na experiência proporcionada pela imagem de uma marca,
bem como as conexões que se estabelecem com as pessoas.
O estudo começa por fazer uma revisão do estado da arte sobre
o papel das emoções na área do branding, submetendo-se posteriormente um conjunto de indivíduos à visualização de uma amostra
de identidades visuais, recorrendo-se a uma metodologia empírica e
qualitativa, com o objetivo de recolher dados, estabelecer comparações e correlações entre a perceção emocional dos indivíduos e a visão
estratégica da marca e do branding associado.
De referir que este artigo surge no contexto de uma dissertação de
mestrado, ainda em fase de investigação, não sendo assim possível apresentar conclusões finais, apenas considerações parciais do trabalho desenvolvido até ao momento. Os resultados da investigação encerram o
propósito de serem aplicados no branding de uma marca recém-criada.

1. Introdução
Atualmente, a comunicação estabelecesse maioritariamente entre humanos e máquinas em detrimento da tradicional comunicação verbal.
As marcas, no universo digital, procuram estabelecer interações mais
íntimas, humanizantes, com informações verbais e não-verbais nos
sistemas de Interação Humano-Computador. Como refere SerranoPuche (2016), o surgimento da Internet das Coisas, dos wearables e os
avanços no design de robôs sociais, são algumas das várias linhas de
investigação com interesse no estudo das emoções relativas ao uso da
tecnologia digital associada às marcas.
Dada a relevância das emoções na identidade corporativa das
marcas online, importa indagar sobre as mesmas de modo a estabelecer correlações, percecionar a estratégia de branding digital e o tipo
de respostas emocionais que produzem nos consumidores.
Este artigo estrutura-se em quatro secções. Na primeira, analisa-se o papel das emoções no ser humano, realçando-se a sua influência no seu comportamento e nas suas decisões relativamente ao consumo. Aborda-se ainda, o entendimento das emoções no digital e os
vários níveis do design emocional. Na segunda secção, aborda-se o
conceito de branding, a sua importância e as relações emocionais que
se estabelecem com o consumidor, de acordo com a perspetivas de
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alguns autores. Na terceira, são apresentadas estratégias de branding
conducentes aos sucessos das marcas, especificamente de uma marca recém-criada. Finalmente, na quarta secção, explicita-se a metodologia, nomeadamente o método qualitativo explícito e implícito, bem
como a sua aplicabilidade numa marca recém-criada.

2. Análise do papel da emoção no ser humano
As emoções desempenham um papel crucial na capacidade humana
de compreender o mundo (Norman, 2004). Assim, apresentam-se como
um elemento indispensável no desenvolvimento de qualquer design
corporativo. A este respeito Roberts (2004), sustenta que conseguir compreender as emoções do consumidor é uma arma altamente eficaz para
trabalhar as reações e os sentimentos, formando conexão e lealdade
com a marca. Para Herbst & Musiolik, (2015), as emoções são a força
fundamental do impulso humano. A este respeito Damásio (2013), defende que as emoções são um processo essencialmente comportamental. Trata-se de ações sucessivas, ainda que momentâneas, visíveis a
olho nu, afetando a face, a pele, os movimentos, músculos e o coração.
De realçar a diferença entre os sentimentos e as emoções, na medida em que a emoção é fundamentalmente comportamental e o sentimento um processo intelectual complexo e subjetivo.
A emoção provavelmente havia se estabelecido na evolução antes
do aparecimento da consciência, e emerge em cada um de nós
como resultado de indutores que com frequência não reconhecemos conscientemente; por outro lado, os sentimentos produzem
seus efeitos supremos e duradouros no teatro da mente consciente.
(Damásio, 1999, p. 59)

Os recentes estudos das emoções associadas ao digital, apontam
para a necessidade da existência de mais investigação e conhecimento ao nível da compreensão dos comportamentos, reações e envolvimento emocional dos indivíduos em relação às novas tecnologias, assim como os efeitos que as mesmas produzem ao nível das relações
humanas. Da mesma forma, é igualmente necessário percecionar
como as sociedades e as culturas responderão, regularão ou promoverão essas tecnologias sociais (Shank, 2014). De acordo com SerranoPuche (2016), a internet é uma “tecnologia afetiva”, na medida em que
promove canais de expressão das emoções e participa na constituição
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da subjetividade do indivíduo. Neste sentido Herbst & Musiolik (2015),
refere que a marca que nos transmite emoções positivas mais fortes é
aquela que compramos. Nesta perspetiva, Donald Norman (2004), refere que as marcas produzem uma resposta emocional no consumidor, atraindo-o ou afastando-o.
Segundo Damásio (1994), a dor e o prazer atuam como alavancas
para a tomada de decisões. As emoções levam as pessoas a agir, sendo
usual, associar às grandes marcas valores específicos, tanto funcionais quanto simbólicos. Como refere Firat & Venkatesh (1995), para
além da questão funcional e simbólica, uma das funções primordiais
do branding passa por criar experiências emocionais significativas.
De acordo com Desmet (2015), apesar do progresso considerável no estudo das emoções aplicadas ao design, no contexto da engenharia e
das disciplinas associadas à área de Interação Humano-Computador e
Ergonomia Cognitiva, as emoções são apenas esporadicamente mencionadas. Desmet & Hekkert (2009), referem que compreendemos o
papel que as emoções desempenham no nosso cérebro primata, sendo
capazes de separar respostas emocionais de outros fenómenos, tais
como respostas estéticas. Partindo das propriedades físicas e mensuráveis do design é possível estabelecer correlações com os processos do
subconsciente. Associados ao design corporativo, têm-se desenvolvido
métodos que permitem definir as consequências emocionais desejáveis, podendo assim, prever e de certa forma controlar os resultados
emocionais de novas tecnologias interativas e dispositivos digitais.
Para o consumidor, marcas esteticamente agradáveis apresentam-se como as mais eficazes e apelativas, estabelecendo-se uma afinidade
entre o usuário e o objeto que o atrai, fruto de uma conexão emocional
com este. Neste sentido, Norman (2004), propõe-nos três níveis do design emocional: Visceral; Comportamental e Reflexivo. O visceral trata
da relação imediata e sensorial que se estabelece com o produto. Este,
inclui a estética e a aparência geral do mesmo, estando associado ao
pré-consciente, à reação instantânea e impulsiva. O comportamental
trata a relação de usabilidade que se estabelece com o produto. Inclui
a função, o desempenho e a eficácia do produto, estando associado ao
consciente e à experiência com o mesmo. Por último, o reflexivo aborda
a relação hedônica, a autoimagem e o simbolismo que determinado
produto tem sobre o comportamento do consumidor.
Brands are all about emotions. And emotions are all about judgment.
Brands are signifiers of our emotional responses, which is why they
are so important in the world of commerce. (Norman, 2004, p. 60)
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3. Identificação do papel da emoção
no branding digital
Atualmente, o design corporativo envolve a produção não apenas de
objetos materiais, mas também de interfaces digitais, usadas para a
interação no ciberespaço. A resposta emocional, como consequência da
interação direta ou indireta do consumidor no ciberespaço, não deve
ser ignorada pelas equipes envolvidas no desenvolvimento da identidade corporativa das marcas, especificamente no design da informação e
no design de interface. Estas, adquirem um valor acrescido no contexto
digital. De acordo com Ana Côrte-Real (2018), o digital é uma plataforma de oportunidades para a criação de valor, quando gerido de forma
consistente pela marca. Estas, precisam de reconhecer as dinâmicas
na internet e encarar a premissa da conversão online como um investimento crucial para os modelos de negócios contemporâneos.
As marcas já não existem sem reconhecerem a vitalidade da presença estratégica no digital. (Afonso, Monteiro, Amaral, & Neto, 2016)

Importa evidenciar a diferença entre marca e branding: Enquanto
uma marca é uma coisa (substantivo), branding é uma ação (verbo).
Branding é uma ação indispensável para construir uma marca de sucesso. Apesar da ampla e diversificada gama de definições para o termo, branding remete-nos para os critérios estratégicos na valorização
simbólica da marca, com o objetivo de criar uma identidade corporativa que dissemine a personalidade da marca ou a essência do produto,
contribuindo para a perceção que a marca cria na mente das pessoas,
a imagem de marca.
The main purpose of branding is to get more people to buy more stuff
for more years at a higher price. (Neumeier, 2003, p. 28)

Analisando o comportamento emocional dos consumidores de
uma determinada marca é possível deduzir elementos da sua identidade corporativa. Como refere Gardner & Levy (1955), o termo branding está associado à opinião dos consumidores, atitudes e emoções
relativamente a uma marca, refletindo os elementos cognitivos ou
psicológicos da mesma.
Segundo Wheeler (2013), os média sociais e os dispositivos digitais aglutinam os negócios e a vida, o trabalho e o lazer, o público e
o privado. Atualmente, contamos os colegas no LinkedIn, o número
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de amigos no Facebook e dormimos com os nossos dispositivos digitais ao lado. O digital promove a marca pessoal, dá prestígio e relevo, sendo determinante para um executivo corporativo, um mestre
do design, um aspirante a empreendedor ou um vendedor. O número
de indivíduos que trabalham por conta própria aumentou, são autónomos e permanecem em constante conectividade, podendo mesmo
considerar-se como uma marca pessoal, o simples ato de enviar um
email. Os blogs estão a tornar-se comuns para qualquer negócio, assim como o livestreaming, canais de Youtube, aplicações móveis, stories do Instagram, entre outros. Neste oceano digital de marcas, pessoais e corporativas, ser autêntico e consistente é fundamental, tendo
em conta que a Web nunca esquece. É principalmente através destes
canais de comunicação digital, que as marcas procuram induzir e produzir nos consumidores respostas emocionais positivas.
A Web tornou as empresas globais, incluiu-as no ciberespaço, a
geografia tornou-se algo menos importante. Embora a globalização
tenha obscurecido as distinções entre culturas, as melhores marcas
prestam atenção às diferenças culturais, tendo em conta que a perceção das emoções varia de cultura para cultura (Wheeler, 2013). Um
exemplo concreto é o caso dos emojis, que ganham diferentes significados consoante as diferentes culturas ao redor do mundo.
Num enquadramento global e imediato, o digital permite que as
marcas se tornem próximas e relevantes (Afonso, Monteiro, Amaral,
& Neto, 2016) porém, mais do que conceber a identidade corporativa no digital, a manutenção desta deve ser a principal preocupação
para a marca. O digital promove o processo de desenvolvimento e
promoção das marcas, contudo também pode contribuir rapidamente para a sua destruição. Um plano de comunicação de crise bem
concebido é a melhor defesa durante os desafios de comunicação de
alto risco. De igual modo, Plessis (2011), afirma que a internet abriu a
portas a potenciais desastres na imagem das marcas, contribuindo
para as promover ou destruir.
It takes years to build a brand, but only a nanosecond for a poorly managed crisis to ruin it. (Wheeler, 2013, p. 88)

Como afirma Yen, Lin, & Lin (2014), a maioria das marcas emocionalmente atraentes têm mais de 50 anos de história. Portanto, o
investimento no branding emocional será sempre de longo prazo. De
acordo com Shelly & Rajaram (2012), um dos segredos para o sucesso de uma marca no digital, passa por criar um vínculo emocional

DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication

425

ao longo de várias décadas de existência. Um exemplo concreto é o
da marca Proctor & Gamble, que ao longo dos anos estimou os seus
consumidores, assegurando a honestidade e a qualidade, identificando a fonte ou propriedade, diferenciando-se dos restantes produtos.
No cumprimento destas tarefas, quer o branding, quer o digital, tiveram um papel primordial como transmissores destes valores para o
consumidor, bem como para o mundo. Para Chernatony (2012), um
branding com valores emocionais, não atrai apenas o interesse do público-alvo, é, de igual modo, um suporte mais sustentável para a longevidade da marca. De acordo com Herbst & Musiolik (2015), as emoções influenciam a perceção e a apreensão, levando os seres humanos
a tomarem decisões mais rápidas e mais focadas quando existe uma
forte componente emocional.
Como afirma Roberts (2004), a identidade corporativa no online,
quando associada a um passado, a uma história que se prolonga ao
longo de vários anos, cria vínculo entre a marca e o cliente, sendo
a chave para a sua expansão no mercado. Ao mesmo tempo, é essencial que a mensagem seja simples e de fácil interpretação. A este
respeito Plessis (2011), sustenta que de nada serve ter um branding
maduro se não for capaz de transmitir os valores da marca de forma
rápida e clara. Se o público não for capaz de interpretar o que visiona,
nada pode acontecer. Como afirma Quintão & Triska (2013), dado o
crescente aumento da complexidade dos sistemas de disseminação de
informação, o design de informação é considerado um elo importante
na apresentação dos diferentes conteúdos das marcas. O objetivo é
assegurar a eficácia da comunicação, facilitando a perceção, a leitura,
a compreensão, a memorização e o uso da informação que nos é apresentada pela identidade corporativa da marca.
A emoção também auxilia no processo de manter na mente os vários fatos que precisam ser levados em consideração para chegarmos a uma decisão. (Damásio, 1994, p. 11)

Podemos não encontrar fórmulas matemáticas para o desenvolvimento/gestão do branding perfeito, porém a incorporação da
emoção na equação parece primordial. Como refere Damásio (1994),
no momento de escolha de uma marca em detrimento de outra, é
o instinto, a ânsia e o primeiro impulso que conta e não um mecanismo lento, ponderado e analítico como a razão. O universo digital, vem acelerar o processo da tomada de decisões, na medida
em que está repleto de estímulos sensoriais, sendo o elo emocional
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determinante para criar conexões entre a marca e o consumidor.
Conexões de afetividade e empatia com os consumidores, devem ser
conseguidas através de ideias, conceitos, cores, formas, valores, histórias e ações, devendo assumir valores e promessas invariavelmente autênticas e verdadeiras.

4. Descrição da estratégia de branding para uma
marca recém-criada
Com este estudo procura-se realçar a importância da comunicação visual para as marcas, assumindo-se o investimento em branding
emocional como uma das apostas imprescindíveis para garantir uma
identidade visual conducente ao sucesso das mesmas. Nesta secção,
analisam-se casos de estudo na relação entre a dimensão emocional
e o branding digital.
As novas marcas tendem a adotar o branding baseado em testemunhos, uma vez que se tem revelado eficaz e vantajoso. Assim, marcas como a Yelp, Airbnb ou a Trivago, apostam num branding baseado
em testemunhos, afirmando “- Confie em nós, porque muitos outros
o fazem”. A resposta emocional diz “Se os outros confiam, eu também devia”. Trata-se de uma prova social que pode assumir muitas
formas, entre os quais depoimentos, comentários de clientes, vídeos
promocionais ou anúncios online. A prova social aumenta a credibilidade, uma vez que tem a validação de outros, criando um senso de
confiança e legitimidade para a marca. A comunicação digital, nomeadamente as redes sociais, revelam-se determinantes neste tipo
de prova social, procurando cada vez mais estabelecer pontes com o
real, recorrendo a uma identidade visual sedutora e atraente, através
da qual os olhos podem sentir.
Importa estabelecer critérios de assertividade na seleção das emoções que se pretende transmitir, pois são determinantes para o sucesso de uma nova marca. Sensações como o medo são altamente
eficazes para levar as pessoas a agir, não devendo, por isso, ser ignoradas pelas marcas. Imagens fortes e singulares, com temáticas
que preocupam a sociedade, causam um grande impacto nas ações do
consumidor. Assim, é comum explorar-se e dar-se ênfase a questões
relacionadas com o ambiente ou com a guerra. Estas temáticas, exploradas por marcas como a National Geographic, não podem ser ignoradas pelas restantes marcas, sob pena de ficarem ultrapassadas
por não protegerem os consumidores dos seus medos.
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Para além da inspiração, valor ou qualidade que as novas marcas
procuram alcançar, o status não deve ser ignorado, tendo em conta
que seduz as pessoas, mesmo que possam adquirir um produto semelhante a preços mais baixos, como por exemplo os genéricos ou
marcas “brancas”. A Starbucks é um excelente exemplo de sedução da
marca para as massas, explorando as emoções e o poder que os egos
têm sobre a sociedade. A esta marca juntam-se outras de luxo, como
a Dior ou a Jimmy Choo, que atraem consumidores mais sofisticados.
Atualmente a comunicação interpessoal estabelece-se maioritariamente através dos canais online e redes sociais. São influenciadas
por amigos, familiares ou até desconhecidos, sentindo a necessidade
de mostrar que consomem marcas de referência, de modo a transmitirem emoções positivas, de afirmação na sociedade mesmo que por
vezes não correspondam à realidade. Associarem-se a marcas como
a Starbucks, Dior ou a Jimmy Choo, permite-lhes elevar o seu status,
provocando-lhes emoções mais positivas, reforçando assim a autoestima e sensação de maior aceitação social.
Segundo Herbst & Musiolik (2015), o sucesso de uma marca nova
está associado à capacidade de esta despertar nos consumidores
emoções primárias e irracionais. Marcas como a Porsche, BMW e
Audi, despertam facilmente emoções apelando diretamente aos nossos instintos primários, perdurando no inconsciente. Por sua vez,
marcas irrelevantes e intercambiáveis que pouco ou nada estimulam
os instintos primários dos consumidores são facilmente esquecidas e
ignoradas no ruído digital.

5. Metodologia, métodos de observação e avaliação
O estudo assenta numa metodologia de Design Centrada no
Utilizador (DCU) numa abordagem empírica e qualitativa, utilizando
métodos implícitos e explícitos para avaliação do impacto numa marca recém-criada e respetiva aplicabilidade em diferentes contextos
de usos. Os métodos implícitos apresentam-se como complemento
aos métodos explícitos, ou medidas de autorrelato, permitindo assim,
avaliar qualidades não instrumentais.
Pretende-se que esta investigação possibilite analisar identidades
visuais, através da experiência do utilizador e do recurso a uma metodologia empírica e qualitativa com métodos do design. Deste modo,
procurar-se-á reunir testemunhos, em diferentes realidades, de
modo a aferir e estabelecer correlações entre a identidade visual e a
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transmissão de dimensões estéticas, funcionais e sociais numa marca; formulando-se a seguinte questão: Qual a influência da identidade
visual enquanto transmissora da dimensão social, funcional, estética
e emocional de uma marca no mundo digital?
A recolha de dados sobre a amostra irá permitir estabelecer comparações e correlações, através da análise de diferentes perceções entre os participantes, na qual a variável independente é a visualização
das identidades visuais e a variável dependente é a perceção após o
visionamento das mesmas.
Tendo em conta que o tema diz respeito ao universo digital, os
participantes serão: utilizadores regulares da Internet, redes sociais,
blogs, wikis, motores de pesquisa, entre outros. Segundo Sampieri, R.,
Collado, C., Lúcio, P. (2006), coleta-se com a finalidade de analisar e
compreender os dados, de forma a responder às questões da pesquisa
e gerar conhecimento. Deste modo, o recurso ao questionário online,
como método explícito, permite obter informação sobre um grupo de
consumidores de forma clara, sistemática e precisa, bem como dar
resposta às questões quantitativas, categorizar e segmentar os participantes por grau de interesse na marca e gostos pessoais. O questionário foi elaborado considerando a ISO 9241-11, relativa à usabilidade
na Interação Humano-Computador, articulando-o com o questionário
UEC “User Experience Questionnaire” de forma a avaliar a experiência
sensorial, funcional e hedônica do consumidor.
Consciente de que existem fatores externos, como constrangimentos culturais e sociais, que influenciam a resposta dos inquiridos a
questionários e entrevistas, será utilizado na observação e avaliação
dos resultados, o “Implicit Association Test” (IAT) através de testes
usando o software Inquisit (Draine, 1999), aferindo assim, a veracidade das respostas. Como refere Devezas & Giesteira (2014), o IAT aplicado
a estudos no âmbito do design de experiência, pode contribuir como
um complemento ou uma alternativa às metodologias explícitas, particularmente para avaliar qualidades não instrumentais.
De modo a obter maior riqueza de dados, será ainda realizada uma
entrevista semiestruturada, possibilitando avaliar com maior precisão as
atitudes e convicções, as quais não se encontram em fontes documentais.
Partindo dos resultados da pesquisa, dar-se-á início à componente prática, na qual se pretende criar a identidade visual para uma
marca recém-criada, um modelo prático que possa testar o conceito
(teórico), considerando os resultados provenientes dos métodos explícitos (questionários e entrevistas) e métodos implícitos (IAT) aplicados no estudo.
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5.1. Pertinência do estudo e conclusões preliminares
Este estudo pretende realçar a importância da integração das emoções na comunicação visual das marcas no ambiente digital, refletir
sobre o comportamento das pessoas, percecionar quais os elementos
que influenciam o seu consumo, como o fazem e porquê, procurando-se compreender a importância funcional, estética e hedónica do
branding na comunicação dos valores da marca, assim como na capacidade de se evidenciar no digital.
Com base no trabalho já desenvolvido, é possível retirar as seguintes conclusões:
˅ A necessidade e a importância do investimento em branding
emocional como um componente central para o sucesso das
marcas, no digital.
˅ A comunicação digital deve, cada vez mais, estabelecer pontes
com o real, recorrendo a uma identidade visual sedutora e sensitiva para os públicos alvo.
˅ A importância do papel social das marcas, da sua contribuição
para uma sociedade melhor, promovendo, assim, a sua imagem.
˅ O digital está em constante mutação, evoluindo conforme as
apostas inovadoras. Assim, importa assumir e manter uma
consistência visual que perdure na longevidade do branding,
por forma a criar vínculos entre a marca e o cliente, de modo a
garantir o sucesso.
˅ Os interesses, as necessidades e os benefícios, bem como os

˅

desejos, sonhos e obsessões dos clientes devem funcionar como
referências e ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer
identidade visual que pretenda impressionar e emocionar.
Produzir sentimentos positivos e duradouros, através de uma
experiência gratificante de branding.
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An institution´s communication is no longer an activity that covers only a sector or a part of the institution, but it is currently constructed through actions and interactions between its parts and the
whole, being considered systemic. Design, adopting the systemic
vision, whose characteristics are to confront the complexities of social networks, to develop the capacity to listen and to act within the
diffuse phenomena of creativity and entrepreneurship that characterize the present society, becomes an active part in the processes
of transformation before the diverse and complex challenges of the
contemporary. Thus, the present study aims to relate the systemic
approach to communication with themes that approach, from a design perspective, such as Institutional Communication Design and
Services Design, raising its relevant aspects for its application in
public institutions.
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A comunicação de uma instituição deixou de ser uma atividade que
abrange apenas um setor ou uma parte da instituição, sendo atualmente construída por meio de ações e interações entre suas partes e
o todo, podendo ser considerada sistêmica. O Design, adotando a visão sistêmica, cujas características são confrontar as complexidades
das redes sociais, desenvolver a capacidade de escuta e atuar dentro
dos fenômenos da criatividade e do empreendedorismo difusos que
caracterizam a sociedade atual, se torna parte ativa nos processos de
transformação diante dos diversos e complexos desafios do contemporâneo. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo relacionar
a abordagem sistêmica da comunicação com temáticas que se aproximam, sob a ótica do Design, tais como o Design de Comunicação
Institucional e o Design de Serviços, levantando seus aspectos relevantes para sua aplicação em instituições públicas.
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1. Introdução
A comunicação de uma instituição deixou de ser uma atividade que
abrange apenas um setor ou uma parte dela, sendo atualmente construída por meio de ações e interações entre suas partes e o todo, podendo ser considerada sistêmica.
Dessa maneira, o Design – em especial o gráfico –, historicamente vinculado à produção de imagens, mescla-se a diversos setores
de uma instituição. Ou seja, as funções de Marketing, Comunicação
Social, Relações Públicas e Design passam a convergir para ocupar espaços distintos e justapostos.
Na contemporaneidade, as instituições devem buscar um equilíbrio entre seus interesses e os de seus públicos. Portanto, precisam
planejar estrategicamente sua comunicação, visando realizar relacionamentos efetivos. Para isso, devem preocupar-se com o monitoramento das informações e a abertura do diálogo com seus diferentes
públicos, entendendo que seu comportamento deve ir além do repasse
de informações (Kunsh, 2009; Marchiori, 2008).
Marchiori (2008) salienta que a comunicação será um processo
real, ou seja, onde haja troca e entendimento efetivo de informações,
na medida em que forem criados contextos que instiguem atitudes
e reflexões nas pessoas tendo como direcionamento gerar sentido e
compartilhar conhecimento.
Essa visão vai de encontro à abordagem sistêmica, que abrange diversos métodos, ferramentas e princípios, tendo como objetivo examinar a relação entre as forças interiores de um sistema e seu ambiente
externo, em um processo integrado (Pastori, D., Merker, F., Lopes, J.,
Sezera, J., Montana, M., Visoná, P. C., & Balem, T., 2009).

2. O conceito de sistema e as instituições
De acordo com Capra (1996), a primeira característica de um sistema,
e a mais geral, é a mudança das partes para o todo. Os sistemas são
totalidades integradas cujas propriedades não podem ser reduzidas às
de suas partes menores. Além disso, possuem algumas propriedades
que só existem nele como um todo, características essas, que nenhuma de suas partes possui isoladamente. Elas surgem de uma configuração de relações ordenadas que é característica desse padrão ou tipo
de sistemas. Se o sistema for isolado, essas propriedades sistêmicas
são destruídas.
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Os sistemas se diferenciam conforme suas relações de interações
com o ambiente, podendo ser classificados em abertos ou fechados.
Um sistema fechado é aquele que não realiza intercâmbio com o meio
externo que o circunda. Não recebem influência do ambiente e também não o influenciam.
Já um sistema aberto, é aquele que apresenta relações de intercâmbio com o meio externo. Considera-se que toda instituição é um
sistema aberto. Desse modo, assim como a instituição influencia o
ambiente externo, também é influenciada por este. Estes tipos de
sistemas são extremamente adaptativos e para sobreviverem devem
reajustar‐se constantemente às condições do meio, em um contínuo
processo de aprendizagem e de auto‐organização (Silva, 2012).
A abordagem sistêmica traz uma forma processual de identificar,
analisar e modelar problemas organizacionais. Analisando as relações entre as partes de um determinado sistema por meio das relações de efeito-causa-efeito e evidenciando-as com suas interações,
pode-se identificar os componentes que agem no sistema, objeto de
análise e de compreensão (Pastori et al., 2009).
Com a crescente rapidez dos fluxos de informações e das alterações dos dias atuais, Capra (2002) comenta que as instituições parecem ser incapazes de lidar com mudanças. Segundo o autor, as raízes
desse paradoxo estão na natureza dual das organizações humanas.
Por um lado, essas instituições foram criadas para concretizar
objetivos específicos, como ganhar dinheiro para acionistas, administrar a distribuição do poder político, transmitir conhecimento ou
disseminar uma fé religiosa. No entanto, são também comunidades
de pessoas que interagem umas com as outras e constroem relacionamentos, ajudam-se mutuamente e tornam significativas suas atividades cotidianas num plano pessoal.
Essas relações constroem estruturas sistêmicas que são, muitas
vezes, invisíveis. São construídas a partir de escolhas feitas pelas
pessoas. Tais escolhas provêm do resultado das percepções, que, no
início, surgem como sentimentos e emoções. Depois, se transformam em pensamentos, que geram discursos, e, por fim, são formalizados mediante conceitos. O dia a dia exige ações sincronizadas para o andamento dos processos, contudo visualizar estruturas
sistêmicas com muitas variáveis relacionadas é complexo demais
para a mente humana entender. No entanto, com a conscientização
das relações e dos fluxos envolvidos, começa-se a mostrar os processos e a torná-los tangíveis para uma conversação compartilhada
(Pastori et al., 2009).
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É frequente a queixa de que, nas instituições, as pessoas resistem
à mudança. Na realidade, porém, não é à mudança que elas resistem;
as pessoas resistem a uma mudança que lhes é imposta. Na medida
em que estão vivos, os indivíduos e as comunidades são ao mesmo
tempo estáveis e sujeitos à mudança e ao desenvolvimento, contudo
seus processos naturais de mudança são muito diferentes das mudanças organizativas projetadas por especialistas.
A necessidade de que todas as mudanças sejam projetadas pela
administração e impostas tende a gerar uma rigidez burocrática.
Percebe-se esse aspecto em especial em instituições públicas, onde
frequentemente predominam a hierarquização e a centralização da
tomada de decisões. Essa característica ressalta a importância dos
projetos centrados no ser humano, pois, por mais que existam tecnologias avançadas, automações e um ambiente cada vez mais virtual, o
ser humano ainda é indispensável, sendo o elemento que abraçará ou
não, alterações em seu ambiente.
Projetos centrados no ser humano também são encontrados na área
do Design, uma vez que há cada vez mais pesquisas demonstrando sua
eficácia e importância, assim como também há metodologias e subáreas do Design que abordam especificamente o assunto, tais como o
Design de Serviços, que traz elementos que propõe o desenvolvimento
de serviços englobando as percepções não apenas do usuário, mas também dos que ofertam esse serviço, o que será abordado posteriormente.
O Design, adotando essa visão sistêmica, cujas características são
confrontar as complexidades das redes sociais, desenvolver a capacidade de escuta e atuar dentro dos fenômenos da criatividade e do
empreendedorismo difusos que caracterizam a sociedade atual, se
torna parte ativa nos processos de transformação diante dos diversos
e complexos desafios do contemporâneo (Bastani & Possas, 2016).

2.1. O “modelo orquestral” de comunicação
Diferentemente do “modelo telegráfico” (Winkin, 1998), que é linear e tem
uma posição dominante na reflexão teórica sobre a comunicação, o “modelo orquestral”, tem por objetivo mostrar que todo indivíduo participa da
comunicação, indo além de ser sua origem ou ponto de chegada.
Na teoria da comunicação humana, Bateson e Watzlawick postularam cinco axiomas, que são: 1) É impossível não comunicar; 2) Toda
comunicação tem aspecto de relato (conteúdo) e de ordem (relação);
3) A natureza de uma relação está na contingência da pontuação das
sequências comunicacionais entre os comunicantes (cada comportamento é causa e efeito do outro); 4) Os seres humanos se comunicam
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de maneira digital (comunicação verbal) e analógica (comunicação
não- verbal); e 5) Todas as permutas comunicacionais ou são simétricas ou complementares, e estão baseadas na igualdade ou na diferença (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1999).
Para os autores, a compreensão dos padrões comunicacionais que
possibilitam ou dificultam as relações são de suma importância para
aqueles que trabalham dentro do paradigma sistêmico.
Esse ponto de vista tem muitas semelhanças com a abordagem
sistêmica de Capra (1996, 2002), uma vez que mostra a comunicação
não como um modelo linear, mas como um modelo no qual o observador está inserido e é membro ativo em todo o ciclo da comunicação,
não sendo apenas seu autor ou aquele que planeja.
Em instituições públicas, em geral, a comunicação é focada na disposição de informações para seu público, sem, entretanto, maiores
preocupações com outros aspectos comunicativos, ou sobre a reflexão
de suas causas e consequências.
Devido à burocracia, esse tipo de instituição frequentemente possui
uma morosidade em seus processos e divulgação de informações, tanto interna quanto externamente, o que acaba por impactar também a
percepção de sua imagem e reputação. Por meio da abordagem sistêmica, uma alteração na melhoria dos fluxos informacionais poderia
refletir na melhoria da comunicação como um todo na instituição.

3. Comunicação e Design
Os campos do Design e da Comunicação vêm se entrelaçando desde os primórdios do estabelecimento do Design como disciplina.
Primeiramente – e mais obviamente –, mas não somente, por meio
da criação de anúncios, cartazes, embalagens e outros tipos de comunicação visual. E posteriormente por meio do surgimento de especializações como o Design de Informação, o Design Instrucional e
o Branding.
Frascara (2004) vê a comunicação como parte intrínseca do trabalho do designer. Afirma que para entender adequadamente o Design
da Comunicação Visual, é necessário pensar mais em ações do que
em objetos. Essencialmente, o designer gera a comunicação projetando um evento (comunicacional), um ato no qual o público interage
com o design. O objetivo do designer é, portanto, o design de situações
comunicacionais. Além disso, a questão importante não é o ato comunicacional em si, mas o impacto que isso tem sobre o sentimento,
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o conhecimento e as atitudes das pessoas. Isso deixa clara a necessidade de estudar a interação entre mensagens e pessoas, não apenas a
interação de elementos visuais entre si.
Em uma instituição, os aspectos formais, expressos por regulamentos, normas e procedimentos, direitos e deveres, missões e visões devem ser informados, entendidos, aceitos e implementados pelos que as
integram. Dessa forma, a comunicação é fundamental para que a administração organizacional – políticas, planejamentos, ações, coordenações, direções e controles – tenham sentido e significado para os integrantes da instituição e suas redes de relacionamento (Kunsh, 2009).
O processo de comunicação é o componente mais importante
para o estabelecimento de relacionamentos da instituição com seus
mais diversos públicos, redes de relacionamento e a sociedade. É por
meio da comunicação que ela estabelece diálogos a respeito de suas
políticas e suas ações; informa, organiza e reconhece os seus públicos de interesse, entre os quais seus colaboradores, ente outros
objetivos (Kunsh, 2009).
Conceição Lopes (2004) definiu e sistematizou o conceito de Design
de Comunicação Institucional (DCI), e afirma que designer deve se
preocupar não somente com o aspecto visual da comunicação, mas
também com seu planejamento, formulação de estratégias e decisões.
Em uma época em que predominam os aspectos estéticos e publicitários da comunicação, outros tópicos são levantados e apresentados
para que o designer promova uma reflexão. O conceito de DCI emergiu
do campo de estudos da Pragmática da Comunicação Humana e do
Design, que se apresenta como uma ferramenta conceitual que pode
contribuir para tornar eficazes os resultados da missão institucional
e eficientes as estratégias que conduzem os seus processos aos resultados (Lopes, 2004).
Sua essência está nos processos relacionais e interacionais desenvolvidos em situações, onde os seus atores, mediados pela instituição, reconhecem, avaliam e explicam as significações dadas aos seus desempenhos.
A comunicação institucional é um sistema aberto, representado por
uma estrutura piramidal, formalmente instituída e estruturada por três
subsistemas que a configuram e articulam, de modo circular e interdependente, as relações e as interações funcionais e simbólicas. Contudo,
esses diversos subsistemas ainda conseguem manter processos de dinamização e de coprodução institucional com um grau de relativa autonomia e representatividade. A base do sistema é o subsistema de comunicação interna, responsável por todo o seu funcionamento, simbolismo e
estrutura. Englobando este, segue o subsistema interinstitucional, onde
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se realiza a interface com outras instituições, de contexto nacional, e, por
último, o subsistema da internacionalização, onde se realiza a interface
em contextos internacionais (Lopes, 2004).
Conforme Lopes (2004), a comunicação como processo multidimensional de coprodução das realidades institucionais ocorre em diferentes níveis que se diferenciam por grau de complexidade. Ela evolui a partir do patamar intrapessoal (o de menor complexidade) para o
patamar de massa mediatizado (o de maior complexidade), existindo,
ainda, entre eles, uma sequência.
Como sistema, a comunicação institucional estabelece, por um
lado, o limite que separa o seu ambiente institucional e, por outro,
delimita seus componentes que apresentam propriedades distintas,
como a missão, público alvo, fluxos de rede de interação pessoal e
mediadas tecnologicamente, estratégias, identidade de marca, serviços, tarefas, etc. É por meio desse sistema que a comunicação institucional obterá o sentido pretendido. Desse modo, como mencionado
anteriormente, importam mais as relações entre suas partes do que o
conteúdo propriamente dito das comunicações.
Como em todo sistema aberto, qualquer alteração de um dos elementos tem efeitos multiplicadores nos demais elementos do sistema.
Para mudar o sistema, o DCI deve atuar sobre os elementos pertinentes. Dessa maneira, é necessário caracterizar cada um dos elementos
a partir do conjunto a que pertence e conhecer as interações entre os
indivíduos no sistema para que se desvende seu funcionamento. Com
o passar do tempo, o sistema torna-se cada vez menos dependente do
seu estado inicial, assim sendo, para realizar alterações seria mais
seguro focalizar a apreensão de como funciona o sistema do que as
falhas em seu funcionamento.
Portanto, a definição de uma política e um plano de comunicação
é essencial para a eficácia desse sistema.
Para Duarte (2009), políticas sempre existem. Mesmo não sendo
formalizadas, podem ser identificadas por leis, programas, ações, discursos institucionais. Na prática, entretanto, costumam significar
improvisação e personalismo.
Alves (2015) cita que ao aliar o planejamento e a comunicação, a
partir da análise da situação atual e da disponibilidade de recursos
humanos e orçamentários, espera-se atingir os resultados esperados.
O autor também afirma que os três subconjuntos de uma estratégia
organizacional incluem: determinar os objetivos de dada comunicação; decidir que recursos estão disponíveis para alcançar tais objetivos
e diagnosticar a reputação da organização.
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A partir da definição das políticas e dos planos de comunicação, é
necessário realizar um diagnóstico do fluxo de informações em toda a
instituição, para que se possa repensá-los, atuando sobre os elementos pertinentes, conforme explicitado por (Lopes, 2004). Nesse cenário,
o Design de Serviços pode ser útil.

4. Comunicação e Design de Serviços
Pode-se dizer que a abordagem sistêmica da comunicação tem muitas características em comum com o Design de Serviços. Apesar de
ser um tema recente, surgido em meados dos anos 1990, o Design
de Serviços tem ampliado sua adoção em diversas partes do mundo.
Semelhantemente à abordagem sistêmica da comunicação, o Design
de Serviços tem seu foco centrado no usuário, buscando entender suas
características (tal qual o foco no ser humano na comunicação sistêmica), necessidades e desejos, projetando soluções pautadas nestas
constatações. Seu objetivo é proporcionar serviços úteis, utilizáveis e
desejáveis para os clientes e eficazes e eficientes para as organizações
(Hobi, Raulik-Murphy, & Christiano, 2016).
O Design de Serviços, além de ser uma abordagem centrada no
usuário, exige uma visão holística e cocriativa, envolve usuários, profissionais de áreas relacionadas e colaboradores no processo. Hobi et
al (2016)realizaram um levantamento dos principais autores acerca do
tema e elencaram em um mapa mental suas principais características,
que podem ser visualizadas na figura 1. Em azul, as características que
mais se assemelham à abordagem sistemática da comunicação. A descrição dessas características é bastante semelhante às características
do DCI conceituado por Lopes (2004), conforme exposto anteriormente.
Para Hobi et al (2016), o processo deve ser iterativo, começar com
uma imersão no problema, passar pela geração de ideias e protótipos
até chegar à sua implementação. Esse processo, em especial, é o que
interessa ao estudo presente, podendo ser utilizado como método na
aplicação da abordagem sistêmica da comunicação.
Diante dos problemas que comumente o setor público enfrenta,
como desperdício de dinheiro público, falta de transparência e de
proximidade com seus usuários, alguns países passaram a utilizar o
Design de Serviços para melhorar o desempenho do setor, utilizando-o como ferramenta estratégica para renovação e crescimento econômico, desde a criação de novas políticas até na prestação dos serviços
públicos. A Comissão Europeia reconhece o Design de Serviços como
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Fig.1 Mapa mental dos
principais autores sobre
design de serviços e
características semelhantes
ao design de serviços
Fonte: adaptado de
Hobi et al (2016)

um dos principais impulsionadores da inovação dos serviços, inovação social e inovação centrada no usuário (Hobi et al., 2016).
Outra característica do Design de Serviços é a inclusão de todos os colaboradores e pessoas envolvidas nos assuntos pertinentes e a realização
de projetos com equipes multidisciplinares. No caso da abordagem da
comunicação sistêmica, também deve-se levar em conta a participação
dos envolvidos com a comunicação da instituição, tais como servidores,
público externo e outros atores que possam usufruir do sistema.

5. Considerações Finais
A abordagem sistêmica da comunicação proporciona uma visão global
da instituição, e seus conceitos podem ser utilizados pelo DCI, emergido da mesma linha de raciocínio. As semelhanças entre a abordagem
da comunicação sistêmica e o método do Design de Serviços podem
permitir que os objetivos do DCI sejam atingidos por meio da combinação dos recursos das duas áreas.
As abordagens descritas estão de acordo com as opiniões de diversos estudiosos, citados anteriormente, que defendem que o Design
tem a capacidade de resolver problemas complexos. Acredita-se que
nesse contexto, uma proposta de abordagem pelo Design, considerando os recursos sistêmicos e de serviços, permita uma otimização do
sistema de comunicação de instituições, partindo-se da comunicação
interna, para que sejam impactados outros subsistemas, tais quais
sua marca, imagem e reputação.
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THE REOPENING OF CINEMA
TRINDADE: DESIGN’S CONTRIBUTE
FOR A NEIGHBOURHOOD CINEMA
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After eighty-three years of existence, Cinema Trindade did not resist
the economic monopoly that big multiplex cinemas had over the national market of film exhibition and, like many others neighbourhood cinemas in several cities in Portugal, closed its doors in the year
2000. Along with it, also ended the daily film screenings in Dowtown
(‘Baixa’) Porto. In 2017 it reopened to the public, with a renewed project
that has benefited from a favourable situation and warmth reception
by the city habitants (‘portuenses’) and the Portuguese film industry,
over course of the last two-and-a-half years
This article speaks about the role of design in the development of
graphic objects, printed and digital, destined to communicate and
promote the weekly programme of films and the events organised
by Cinema Trindade, explaining how the curatorship of films, the
cinema’s audience and other variables have influenced the creation
of such objects. Without wanting to reclaim a “case-of-study” status,
Trindade does constitute a unique reality since it is, currently, the
only neighbourhood cinema open everyday, and it represents and indelible mark in the memory of several generations of Portuenses and
the city’s cinema history.
With the intention of reinforcing the importance of design in the
context of Portuguese cinema, particularly in the film exhibition area,
the partnership with Cinema Trindade has been proving the advantage of having an in-house designer giving response, on a weekly basis, to the challenges of visual communication, both in printed and
digital mediums.

1 Universidade de Aveiro,
ID+, Media e Cultura,
igorapramos@gmail.com;
2 Universidade de Aveiro,
ID+, helenab@ua.pt.

Resumo
Após oitenta e três anos de existência, o Cinema Trindade não resistiu ao
monopólio que os cinemas dos grandes centros comerciais passaram a
exercer sobre o mercado nacional de exibição de filmes e, à semelhança
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de muitos cinemas de bairro em diversas cidades do país, fechou portas
no ano 2000. Com ele terminaram, também, as sessões regulares de cinema na Baixa da cidade do Porto. Em 2017, reabriu novamente ao público, num projeto renovado que tem beneficiado, ao longo dos últimos dois
anos e meio, de uma conjuntura favorável e de um caloroso acolhimento
por parte da sociedade portuense e do meio cinematográfico português.
O presente artigo documenta o contributo do design no desenvolvimento de objetos gráficos, impressos e digitais, destinados à divulgação da comunicação semanal e dos eventos organizados pelo Cinema
Trindade, explicando de que modo a curadoria de filmes, o público que
frequenta o cinema e outras condicionantes influenciaram a criação
dos mesmos. A metodologia partiu de uma recolha sistemática através de fontes documentais, bibliográficas e iconográficas de forma a
obter um espectro vasto de artefactos de análise. A este nível, optou-se por uma abordagem empírica e também em outros modelos que
têm acompanhado a investigação. Sem pretender reclamar o estatuto
de “caso-de-estudo”, o Trindade é apresentado como uma realidade
singular por ser, atualmente, o único cinema de bairro aberto diariamente no Porto, e por representar uma marca indelével na memória
de várias gerações de portuenses e na história do cinema nesta cidade.
Com o intuito de colocar em evidência a importância do design
no contexto do cinema português, neste caso no sector da exibição, a
parceria com o Cinema Trindade tem vindo a demostrar a mais-valia
associada à existência de um designer enquanto membro da equipa
que assegura o funcionamento do Cinema numa base semanal, dando respostas às necessidades do ponto de vista da comunicação visual
no espaço físico e no meio digital.

1. Introdução
No âmbito de uma investigação mais abrangente que está a ser conduzida e que tem como foco a história do cartaz de cinema português
observada através do prisma do design, surgiu a oportunidade de colaborar com o Cinema Trindade na criação gráfica dos suportes comunicacionais através dos quais a sua programação semanal e eventos são
divulgados. Desde a reabertura daquele histórico cinema de bairro, na
Baixa Portuense, em Fevereiro de 2017, este projeto tem representado
uma janela de aprendizagem teórico-prática relativamente ao mercado nacional de exibição de filmes.
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O presente artigo dá conta desse percurso de aproximadamente dois
anos e meio, explanando de que forma o design foi, desde o início, encarado como uma aposta importante para a comunicação com o público. Para tal é apresentada, em primeiro lugar, uma contextualização
relativamente à história do Cinema Trindade e às circunstâncias que
estiveram na origem do seu encerramento, ano 2000, e posterior reabertura, em 2017. Num segundo momento aborda-se, em maior detalhe,
a estratégia de comunicação delineada e de que forma o design gráfico
tem procurado dinamizar e contribuir para a construção de identidade
do próprio cinema. Finalmente, são dadas algumas pistas quanto a novos percursos para o Trindade e para um aprofundamento no estudo do
papel que o design poderá ter noutros cinemas portugueses.

2. O Passado e o Presente
2.1. Breve história do Cinema Trindade
O Cinema Trindade foi inaugurado a 14 de Junho de 1913, como Salão
Jardim da Trindade, uma sala de espetáculos destinada a acolher uma variedade de eventos culturais. Com um grande salão principal, para cerca de
1200 lugares sentados, camarotes, restaurante e um jardim exterior (com
esplanada, coreto e escola de tiro) no seu precinto, foi descrito na imprensa da época como “a mais luxuosa e confortável casa de espectáculos” da
cidade do Porto (Gonçalves, 2018, p. 70). Fechou portas ao público entre 1 de
Outubro de 1930 e 10 de novembro do mesmo ano, após o término do ciclo
de sessões de cinema ao ar livre durante o Verão, para a instalação do aparato tecnológico que permitiria a reprodução de filmes sonoros (2017, p. 88).
Na sequência da inauguração de salas com uma arquitetura mais
modernista na cidade do Porto, como o Coliseu (1941) e o Cinema
Batalha (1947), é feito um pedido de licença para a modernização das
instalações do Cinema Trindade que acabou por não sair do papel. Só
em 1956, a Empresa do Cinema Trindade, na figura de António Ferreira
Neves, volta a submeter um novo projeto de remodelação, assinado
pelo arquiteto Agostinho Ricca Gonçalves (2018, p. 107-109).
Com o advento da televisão1, das cassetes VHS e o surgimento dos
grandes cinemas nos centros comerciais, os cinemas de bairro como

1 A RTP1 inicia as emissões regulares em 1957, a RTP2 em 1968, e nos anos 90 surgem os
canais privados SIC (1992) e TVI (1993).
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o Trindade ressentiram-se em termos de afluência e viabilidade financeira, particularmente no último quartel do século XX. Entre 1989
e 1990, a fim de evitar o encerramento do espaço, foram feitas obras
profundas de requalificação do edifício: a sala de espetáculos, que possuía um pé direito muito alto, foi reconvertida em três pisos, passando a alojar duas salas mais pequenas (no piso 0), onde continuou a
funcionar o cinema, e uma sala maior (nos dois pisos superiores), que
passou a ser um Bingo, explorado pelo Sport Comércio e Salgueiros
(2018, p. 126-127). O Trindade manteve-se aberto até ao ano 2000, ano
em que encerra, após 87 anos de atividade, com um número médio de
apenas 7,3 espectadores por sessão (Marques, 2016).
O Bingo ajudou a salvaguardar a existência do edifício e das salas
do Trindade, possibilitando a utilização do espaço de forma esporádica: em 2008, para o acolhimento da extensão do festival de cinema
IndieLisboa durante uma semana, e em 2014 e 2015, durante três dias,
para a realização da mostra Desobedoc. Em Setembro de 2016, foram
anunciados os planos para a reabertura do Cinema Trindade, que passou a ser explorado pela distribuidora Nitrato Filmes, arrendatária do
imóvel à Empresa Neves & Pascaud, detentora do espaço. A ambição
passava por trazer de volta à Baixa Portuense a realização de sessões
diárias de cinema, que até então só ocorriam de forma intermitente
no cinema-bar Passos Manuel e no Teatro Rivoli. A instalação de um
sistema de projeção digital, que permite a reprodução dos filmes a
partir de um DCP – Digital Cinema Package2 representou o principal
investimento financeiro para a reabertura do Trindade, ao qual se
somaram obras de requalificação, essenciais para que aquele espaço,
fechado durante dezasseis anos, pudesse cumprir com a legislação,
normas de segurança e higiene inerentes ao funcionamento das salas
de cinema em Portugal. Só assim as duas salas, uma com 169 lugares
e outra com 183, poderiam voltar a receber o público cinéfilo.

2.2. A reabertura e abordagem estratégica
Após duas colaborações3 com a distribuidora independente Nitrato
Filmes no último trimestre de 2016, surgiu o convite para delinear
uma estratégia comunicacional para a divulgação da programação

2

Disco rígido no qual está encapsulado o filme.

3 Na criação dos materiais gráficos para a distribuição do filme português O Ornitólogo
e no desenvolvimento da identidade gráfica da XX edição do Festival de Cinema LusoBrasileiro de Santa Maria da Feira.
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semanal do Cinema Trindade. A inauguração ocorreu no dia 5 de
Fevereiro de 2017 e as sessões regulares tiveram início no dia 16 do
mesmo mês, decorrendo de forma ininterrupta até ao presente.
A sustentabilidade e assinalável sucesso4 da reabertura do Cinema
Trindade pode ser atribuída a cinco factores essenciais. Primeiramente,
o boom turístico na cidade do Porto, que se traduziu não só na revitalização da zona da Baixa, como também num elevado número de espectadores estrangeiros a assistir às sessões. O apoio da administração
camarária à promoção cultural e particularmente ao cinema foi também crucial, através de iniciativas como a edição da Agenda do Cinema
Independente5, e a criação do cartão Tripass, com descontos nos cinemas da Baixa – Rivoli/Campo Alegre, Passos Manuel e Trindade – fomentando uma dinamização e fidelização a este circuito. A inexistência
de uma sala com sessões regulares de cinema na Baixa portuense, e a
consequente necessidade das pessoas se deslocarem a centros comerciais nos arredores, abria também uma janela de oportunidade para devolver ao centro da cidade esta oferta cultural. Em quarto lugar, a curadoria desenvolvida por Américo Santos, que privilegiou, desde o início,
a exibição de cinema de autor: filmes oriundos de países do mundo
inteiro, de realizadores em que se reconhece uma visão pertinente
sobre o cinema e, por norma, com um percurso assinável no circuito
nacional e/ou internacional de festivais. A programação do Trindade,
embora inclua alguns dos filmes também exibidos nos cinemas multiplex6, procura representar uma alternativa a estas grandes salas, apostando também na realização de sessões especiais com convidados que

4 . No primeiro ano de funcionamento desde a reabertura atraiu cerca de 50 000
espectadores: “Reabrir um cinema de rua parecia uma aventura, uma ideia demasiado
romântica, mas tem sido surpreendente. Os portuenses agarraram a sala. Abriu no
momento certo, numa altura de um grande movimento cultural e turístico na cidade”,
declarou Américo Santos à Agência Lusa (Câmara Municipal do Porto, 2018).
5 Que compilando todas as sessões a acontecer na cidade, fora das salas dos grandes
distribuidores.
6 Designação atribuída aos cinemas de maior dimensão, com oito ou mais salas de
projeção, por norma integrados numa grande superfície comercial ou num edifício
exclusivo fora do centro histórico das cidades. Segundo dados de 2017, existiam em
Portugal dezanove cinemas multiplex, pertencentes às empresas NOS Lusomundo
Cinemas, UCI, Orient Cineplace e NLC Cinema City. Só estes dezanove cinemas possuíam
uma quota de mercado de 35% do número total de ecrãs e 51,5% do número de admissões
(espectadores). No panorama global do ano 2017, incluindo todas as salas de cinema
nacionais, a NOS liderou, por larga margem, ao nível de receitas geradas (62,3%) e
espectadores admitidos (60,5%). Somando os valores das quatro maiores empresas
de exibição referenciadas, verifica-se que possuíam uma quota de mercado de 90,8%
(receitas geradas) e 89,1% (espectadores admitidos) (ICA, 2018, p. 156-159).
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vêm apresentar e conversar sobre os filmes com a audiência e, ainda,
na realização ou acolhimento de ciclos e mostras/festivais de cinema.
Importa, também, referir o desejo, por parte de algum público, em recuperar uma experiência mais ‘pura’ de cinema, sem o ‘ruído’ circundante inerente às grandes salas nos centros comerciais7, que ao longo das
últimas décadas haviam causado em várias cidades o encerramento
de cinemas de bairro como o Trindade. Paralelamente foi, desde início,
realizada uma aposta ao nível da comunicação e dos suportes, impressos e on-line, através dos quais a programação semanal é disseminada
junto do público da cidade do Porto. É neste contexto que o contributo do
design se afigurou como essencial.

3. O papel do design
3.1. Programação Semanal
A programação semanal do Cinema Trindade consiste, habitualmente,
numa seleção de cinco a oito filmes, embora já tenha oscilado, em semanas mais atípicas, entre os três e os doze filmes. À semelhança do
que acontece nos cinemas nacionais, a programação altera-se todas
as quintas-feiras, existindo filmes que saem, outros que estreiam e
outros que se mantêm, com horários diferentes, com mais ou menos
sessões, em função do seu desempenho comercial. Embora esporadicamente se realizem sessões especiais ou reposições de filmes mais
antigos, a programação consiste em filmes contemporâneos, acompanhando o calendário nacional de estreias, sendo comunicada ao
público recorrendo a meios impressos (cartaz e flyer) e digitais (website, newsletter e páginas de Facebook e Instagram).
São impressas três cópias do cartaz 70X100cm com a programação, para afixação no interior do cinema, na fachada da entrada pela
Rua do Almada, e na montra da entrada pelo lado do Bingo (Rua Dr.
Ricardo Jorge). Quanto aos flyers é atualmente impressa uma tiragem de 500 exemplares, no formato A5 de 180 gramas8. A maior parte
da tiragem fica no Cinema, onde todos os dias dezenas de pessoas
entram para levar consigo um exemplar, no entanto uma pequena

7 Trailers, anúncios publicitários, intervalos, pipocas, o consumismo e confusão
adjacentes.
8 Durante o primeiro ano o flyer era mais pequeno (10 cm X 21 cm) e numa gramagem
mais leve, essencialmente para uma maior economia nos custos de impressão.
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parte é distribuída em cafés e espaços de convívio nos arredores do
Trindade. Já a newsletter é enviada todas as quartas-feiras ao final do
dia para os 6930 subscritores atualmente registados. Os conteúdos são
transversais aos três suportes: nome do filme e imagem ilustrativa,
realizador, informações técnicas (país de origem, ano, duração, classificação etária), breve sinopse, indicação de prémios/seleções para
festivais e horários de exibição, sendo que a imagem e o bloco ‘informativo’ são adjacentes e estabelecem entre si uma relação cromática.

Fig.1 Fachada do Cinema
Trindade, na Rua do
Almada, com exibição do
cartaz com a programação
semanal (Fevereiro 2019).
Fotografia dos autores.

Fig.2 Diversos flyers com
o programa semanal
do Cinema Trindade
(Abril e Maio de 2019).
Imagem dos autores.

Atendendo à curta janela de tempo para a sua execução gráfica9, o
cartaz, o flyer e a newsletter mantêm entre si uma coerência gráfica

9 Por norma a programação é fechada durante a tarde/noite de terça-feira e os
materiais impressos na quarta de manhã ou à tarde, para ficarem disponíveis no
Cinema Trindade na quarta à noite ou quinta de manhã.
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e seguem templates que permitem uma rápida adaptação em função
do número de filmes que têm de acomodar em cada semana. A fonte
tipográfica Univers é utilizada através dos diferentes objetos gráficos,
onde diferentes pesos e tamanhos são conciliados de modo a assegurar uma boa legibilidade e entendimento dos conteúdos que se pretendem comunicar. Procurou-se que a hierarquia da informação fosse clara e a linguagem gráfica sóbria, nem demasiado conservadora
nem demasiado arrojada, atendendo à heterogenia do público que frequenta o Trindade em termos etários e de background sócio-cultural.
Além do cuidado prestado na seleção das imagens que acompanham
cada filme, o destaque dado aos nomes dos realizadores e aos prémios e
seleções para festivais foi planeado tendo em consideração os próprios
critérios valorizados pela curadoria da programação. Além da indicação
das datas que balizam a semana da programação, são também inseridos elementos gráficos (semelhantes a stickers) que sinalizam quando
se trata de uma estreia ou sessão especial, e ainda as informações de
contacto do cinema e os logótipos institucionais da Câmara Municipal
do Porto, Instituto do Cinema e Audiovisual e da rede Europa Cinemas.
Os conteúdos são posteriormente transpostos também para o website e, ao longo de toda a semana, as páginas do Cinema Trindade no
Facebook (14.800 seguidores) e Instagram (4.000 seguidores) são dinamizadas com conteúdos referentes aos filmes em cartaz. O Facebook foi,
desde a abertura do cinema, o meio privilegiado para a comunicação
digital com a audiência virtual do Trindade, pela sua omnipresença e
transversalidade em relação aos diferentes públicos-alvo que se conseguem alcançar, pela rápida e intuitiva partilha de conteúdos e interação
com os seguidores da página, e por possibilitar a criação de eventos sobre os quais estes são notificados. A foto de capa do Facebook, que funciona como cabeçalho da página, é atualizada todas as quartas-feiras
ao serão, ou quintas-feiras de manhã, anunciado a nova programação10.
O logótipo do Cinema Trindade, criado pelos designers Márcia
Novais e Tiago Carneiro11, foi desenvolvido antes da inauguração do
Trindade, numa colaboração que acabou por não se prolongar com a
gerência do cinema. Embora esteja inserido em todos os objetos gráficos, nunca se ensaiou uma abordagem em que o mesmo pudesse
ser explorado do ponto de vista gráfico ou tipográfico, essencialmente

10

Com os filmes e respectivos horários de exibição para toda a semana.

11

Márcia Novais (www.marcia-novais.com) e Tiago Carneiro (www.tiagocarneiro.com).
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Fig.3 Instagram, newsletter
semanal e Facebook do
Cinema Trindade (Maio de
2019). Imagem dos autores.

porque essa visão residia com os designers que o criaram e entendeu-se que não seria apropriado dar-lhe continuidade não estando eles
envolvidos no projeto.

3.2. Eventos
Paralelamente ao design da programação semanal, o Cinema Trindade
vai também proporcionando outros desafios do ponto de vista do design, que se predem com eventos mais esporádicos que requerem uma
comunicação própria que não seja, porém, desfasada do registo gráfico do cinema.
O maior destes eventos é a semana de aniversário, realizada em
2018 (1º aniversário) e 2019 (2º aniversário), entre os dias 5 e 16 de fevereiro, onde existe uma programação paralela composta por quase três
dezenas de filmes, divididos entre os eixos Antestreias, Realizador em
Foco, País(es) em Foco, e Portugal Cinema. O design de um cartaz comemorativo serve de ponto de partida para a criação de uma imagem

Fig.4 Cartazes do 1º e 2º
aniversários do Cinema
Trindade (Fevereiro 2018 e
2019). Imagem dos autores.
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gráfica que posteriormente é transposta para desdobrável, MUPIs informativos com os diferentes eixos da programação e timetable, cartão promocional, evento de Facebook e outros suportes. Os cartazes
dos dois aniversários exploram o potencial do cinema enquanto via
para aceder a outas histórias e ‘mundos’, evocando uma imagética
que mescla inspirações relacionadas com a astronomia e a magia e o
surrealismo encontrados na tela de cinema.
Outros eventos que também merecem destaque foram os ciclos
Universo Bressane (Setembro de 2018)12, Cinema Francês em Estreia
(Maio e Junho 2018)13, e ainda a estreia do filme Não Te Preocupes, Não
Irá Longe a Pé14, que deu o mote para uma mostra de ilustração com
trabalhos do Pudim Studio15 (Julho de 2018), para a qual se elaborou o
design expositivo. A parede-mural do cinema, que vai acolhendo materiais gráficos dos filmes e eventos em cartaz sempre que se justifica,
conta também com uma secção designada de coming soon... onde se
vão desvendado as datas de estreia dos filmes que chegarão em breve
ao cinema, e à qual os visitantes estão atentos. Também uma pequena montra, no lobby de acesso às duas salas, vai acolhendo alguns
objetos relacionados com o cinema, exibindo, desde a celebração do
2º aniversário, uma seleção de fotografias dos dois primeiros anos da
‘nova vida’ do Trindade.

Fig.5 Capas dos
desdobráveis criados para
os ciclos Cinema Francês
em Estreia (Setembro
de 2018) e Universo
Bressane (Maio de 2018).
Imagem dos autores.

12

Com exibição de três filmes do realizador brasileiro Júlio Bressane (n. 1943).

13 Estreia de seis filmes franceses, dos quais dois eram protagonizados pela atriz
Isabelle Huppert (n.1953) , cujo rosto foi utilizado nos materiais de comunicação.
14 Realizado por Gus Van Sant (n.1952), sobre a vida do ilustrador John Callahan
(1951-2010).
15 Coletivo portuense de três ilustradores: Carmena, Raquel Sem Interesse e Vicente
Niro, ex-alunos do MIA – Mestrado em Ilustração e Animação do IPCA.
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Fig.6 Design expositivo
para a mostra de ilustração
Não Te Preocupes, Não
Irá Longe a Pé, com
a equipa do Pudim
Studio (Julho 2018).
Fotografia dos autores

3.3. O Futuro
Com o Cinema Trindade a caminhar, a passos largos, para o seu 3º
aniversário, estão estabelecidos os principais veículos de comunicação com a sua audiência, sobre os quais o design intervém todas as
semanas. O desejo é de conseguir expandir ainda mais a audiência,
tendo naturalmente presente que a realidade de um cinema de bairro contrasta bastante com a dos grandes cinemas e que, apesar de
operarem no mesmo mercado, os recursos disponíveis, estratégias e
veículos de comunicação são diferentes.
O slogan do Cinema Trindade – “cinema, aqui ao lado.” – encontra a
sua expressão também no design dos materiais gráficos desenvolvidos,
na sua personalização e adequação à identidade do próprio cinema, a
qual também ajuda a construir. Pequenos ‘rituais’ como parar em frente
ao cinema para ver o cartaz da programação, ou entrar simplesmente
para pegar no flyer e ver os cartazes dos filmes em exibição, fazem parte da rotina de muitos dos espectadores do Trindade. Desde a reabertura
que o trabalho desenvolvido pelo designer complementa os funções do
gerente, do técnico de projeção e da pessoa que está na recepção-bilheteira, figuras indispensáveis para o funcionamento diário do cinema.
Em termos estratégicos, pretende-se apostar no desenvolvimento
de conteúdos mais direcionados para o Instagram, rede social cada vez
mais influente junto dos adolescentes e jovens-adultos, um segmento
que ainda está muito direcionado para os cinemas dos centros comerciais e o download ou visualização de filmes em plataformas de streaming. A longo prazo, acredita-se que seria pertinente a criação de um
novo logótipo e argumento gráfico, que possa ser utilizado de forma
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mais integrada através dos diversos suportes comunicacionais. No domínio investigativo seria pertinente analisar, por exemplo, a dinâmica
do Cinema Ideal, que acaba por ser o equivalente lisboeta do Cinema
Trindade, e comparar estratégias de comunicação dos dois cinemas
também à luz de outros exibidores como a Medeia Filmes, a NOS e a UCI,
para a construção de um quadro mais completo relativamente ao papel
do design para as empresas de exibição de filmes em Portugal.

4. Conclusão
O presente artigo ofereceu uma visão global sobre a história do Cinema
Trindade, o único cinema de bairro na Baixa portuense que atualmente dispõe de sessões diárias de cinema. Reinaugurado em 2017, após
um interregno de dezasseis anos, apostou desde início no contributo
do design para a criação de diversos suportes comunicacionais que
se coadunassem com a curadoria de filmes realizada pela gerência
do cinema e também com o seu público-alvo, com vista à criação de
rotinas e hábitos de fidelização do mesmo.
Conciliando meios impressos e digitais, o Trindade reúne já uma
comunidade de milhares de seguidores, subscritores e visitantes que
são indispensáveis para o sucesso pelo qual este seu regresso se tem
saldado. Não procurando concorrer diretamente com os multiplexes
dos centros comerciais, dos quais se distingue claramente em termos
da experiência cinéfila que proporciona, o Trindade tem vindo a trilhar um percurso sustentável e sustentado, em que o design encontra
local de expressão e valoração.
A sobrevivência das pequenas salas de cinema é travada todos os
dias e todas as semanas: o grande desafio do Trindade – e o design ao
serviço do Trindade – será o de continuar a expandir a sua audiência
através do desenvolvimento de novas estratégias de comunicação e
iniciativas que dinamizem o espaço e em que o design continue a representar um papel indissociável.
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New models, methods and approaches, including time relations and
means for obtaining, processing, and circulating information, have
undergone significant changes. In the same way, Design methods
start to deal with a greater information load, and thinking about how
to search, select, organize and use the information to generate project
knowledge becomes necessary. In order to contribute to a theoretical
discussion about possible practices of management and information
use applicable and compatible with the Design process, this article
aims to understand how information can be used and managed to
generate knowledge, innovation, and value perceivable to users. The
work is characterized by being research of theoretical nature, with exploratory objectives. It is based on bibliographical research, having as
sources theses, dissertations, scientific articles and books for discussions in order to point out ways that stimulate and allow a broadening and deepening of the theme in the field of Design. The discussion
resulted in a diagram of the process by which Design generates innovations of value and knowledge in its process. Therefore, it is evident
Information Management and the relevant role of this input so that
the various sectors of human activity, especially Design, achieve their
objectives in satisfying the demands, innovation, and generation of
value and knowledge.
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Resumo
Novos modelos, métodos e abordagens, inclusive as relações de
tempo e meios para obtenção, processamento e circulação das informações sofreram mudanças significativas. Do mesmo modo, os
métodos de Design passam a lidar com maior carga informacional, e
pensar sobre como buscar, selecionar, organizar e usar as informações para gerar conhecimento de projeto se torna necessário. Com
o objetivo de contribuir com uma discussão teórica a respeito de
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possíveis formas de gestão e usos da informação aplicáveis e compatíveis ao processo de Design, este artigo visa compreender como a
informação pode ser usada e gerida para geração de conhecimento,
inovação e valor perceptíveis aos usuários. O trabalho caracteriza-se
por ser uma pesquisa de natureza teórica, com objetivos exploratórios. Sustenta-se na pesquisa bibliográfica, tendo como fontes teses,
dissertações, artigos científicos e livros para discussões no sentido
de apontar caminhos que estimulem e permitam uma ampliação e
aprofundamento do tema no campo do Design. A discussão resultou
em um diagrama do processo pelo qual o Design gera inovações de
valor e conhecimento no seu processo. Portanto, evidencia-se Gestão
da Informação e o papel relevante deste insumo para que os diversos
setores da atividade humana, em especial o Design, alcancem seus
objetivos no atendimento satisfatório à demandas, inovação e geração de valor e conhecimento.

1. Introdução
A sobrecarga de informações é uma característica da sociedade atual.
Diariamente uma infinidade de dados são transmitidos, recebidos,
processados, encaminhados, devolvidos, respondidos ou simplesmente ignorados, desprezados (COHEN, 2002). Entre tantas influências, é possível observar que as mudanças geradas, especialmente
pela globalização, e o acesso à informação têm provocado transformações sociais e de comportamento, além de novos modelos, métodos e abordagens (DE MORAES, 2010; MARTINS E MERINO, 2008;
ELLWANGER et al. 2016; FREITAS; COUTINHO; WAECHTER, 2013). Dessa
forma, as relações de tempo e meios para obtenção, processamento
e circulação das informações sofreram mudanças significativas. Do
mesmo modo, os métodos de Design passam a lidar com maior carga informacional, e pensar sobre como buscar, selecionar, organizar
e usar as informações para gerar conhecimento de projeto se torna
necessário (FREITAS; COUTINHO; WAECHTER, 2013). A racionalidade e
o domínio das múltiplas inteligências permitiram à humanidade o
desenvolvimento intelectual por meio da produção e disseminação
de conhecimento e, por consequência, o desenvolvimento e a progressiva transformação do seu contexto (BONSIEPE, 2011; FLUSSER, 2007;
MACEDO et al., 2010). No entanto, examinando-se mais atentamente
o conceito de informação, verifica-se que esta é composta por um
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conjunto de dados organizados, de forma contextualizada, de modo
a gerar algum significado e conhecimento (COHEN, 2002; GONZALES
AGUILAR, 2017). Triska (2001), acompanhando Belker & Wersig, traz
a noção de que informação é tudo que altera a estrutura mental. E,
para tanto, é preciso que haja o processo de geração de conhecimento. Corroborando, Cohen (2002) expõe que, pela ótica da análise informacional, a informação é considerada um agente e insumo inicial
nesse processo. É dizer, essa informação necessita transformar-se
em algo significativo, que dialogue com o que o indivíduo já sabe
para se transformar em um novo conhecimento. Depende, portanto,
de um repertório pessoal pré-existente, que recupera informações
para dialogar com a nova informação, podendo assimilá-la e mudar
a estrutura mental anterior. Para tanto, a informação necessita ser
representada, receber uma forma para que possa gerar conhecimento (no âmbito social, é a sua finalidade). Nesse processo, é preciso
reconhecer uma limitação da representação dessa informação, que
terá influência sobre o que poderá ser apreendido pelo receptor. Do
mesmo modo, um conhecimento prévio pode limitar o entendimento da informação recebida, pois usa do seu processo de recuperação
da informação, assimilando o que já se sabe com a nova informação
(MACEDO et al., 2010; TRISKA, 2001). Por isso, defende-se que o conhecimento é individual, pois depende de um processamento particular
de entendimento e posterior geração de conhecimento.
No campo do Design, ao mencionar as políticas governamentais
para industrialização, Bonsiepe (2011) destaca a falta de direcionamento ao setor da informação e comunicação. Segundo este autor o
contexto mudou radicalmente, de forma que se faz necessário contemplar especialmente a indústria da informação.
No sentido de oferecer uma discussão teórica, coloca-se a seguinte questão: Como a informação pode ser gerida no processo de Design
para geração de conhecimento, inovação e valor?
Esta pesquisa teórica e exploratória, de abordagem qualitativa,
propõe discutir as relações entre a informação a gestão no processo de Design, com vistas a resultados inovadores, responsáveis para
geração de valor. O procedimento utilizado sustenta-se na pesquisa
bibliográfica, tendo como fontes teses, dissertações, artigos científicos e livros. A partir da constituição da base teórica, são colocadas
discussões no sentido de apontar caminhos na expectativa de estimular e permitir uma ampliação e aprofundamento do tema no
campo do Design.
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2. Relações entre a atividade de design e a gestão
da informação e do conhecimento
Desde as primeiras aparições sobre os conceitos de Ciência da
Informação, na década de 1960 (TAYLOR, 1966; REES; SARACEVIC, 1967;
BORKO, 1968), essa ciência voltou-se aos estudos “da produção, organização, armazenamento, disseminação e uso da informação”
(NASCIMENTO; FREIRE, 2014. p. 29), ou seja, tudo que se relaciona aos
processos que dizem respeito à informação para compreender e resolver matematicamente problemas de transmissão de mensagens, para
adequar a quantidade de informação ao suportável por um dado canal
(COHEN, 2002). O grande fluxo de informação ocorrido na atualidade,
permite a compreensão de que uma informação é capaz de alterar a estrutura mental das pessoas (TRISKA, 2001; COHEN, 2002), influenciando
seu comportamento. Nesse sentido, a compreensão vai além de como
transmitir e armazenar a informação, mas como ela pode ser usada
na tomada de decisão, o que configura-se como gestão da informação
(COHEN, 2002). Esta, enquanto processo, estrutura-se em quatro etapas
na gestão da informação: [i] determinação de exigências; [ii] obtenção;
[iii] distribuição e [iv] utilização. Observa-se a importância do contexto
de uso para caracterização de sentido e valor da informação, inclusive
como um ativo para o potencial competitivo. Assim, como ocorre em
outras áreas, a comunicação e a gestão do conhecimento tornam-se
relevantes no contexto de projetos de Design (CORRÊA, 2003).
A forma como a informação é tratada, pelo agrupamento e sistematização de dados, configura o campo de estudo da Ciência da Informação,
a qual dedica-se aos procedimentos de coleta, tratamento e disseminação principalmente para o usuário final (TRISKA, 2001). Stair e Reynolds
(2016) apresentam uma relação de características necessárias às informações valiosas, especialmente ao que se refere à tomada de decisão em organizações. Diferentemente do que ocorria na Sociedade
Industrial, na Sociedade do Conhecimento é imprescindível que as equipes e os sectores trabalhem de forma integrada, cientes da importância
das suas atividades para o todo (NONAKA e TAKEUCHI, 2008;MACEDO et
al., 2010). Assim, além da compreensão do todo, tem-se uma progressão
do conhecimento individual e coletivo na organização. Este caso é objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento, à exemplo das ciências
sociais aplicadas, na qual está inserido o Design.
O Design, enquanto atividade profissional, caracterizou-se por permear os campos da objetividade e da e subjetividade, pois aproxima,
explora e desenvolve artes, ciências humanas e ciências exatas, tanto
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em suas práticas como em sua linguagem (BURDEK, 2006; DENIS, 2008).
Denis (2008, p. 13) entende que a “fecundidade do diálogo entre verbal
e visual é uma das características que distingue o design como área
de conhecimento”. Os elementos visuais pertencentes à linguagem visual gráfica são predominantes no campo do Design, sendo essenciais
à comunicação nas diferentes etapas do projeto (MUNARI, 2015, p. 57;
BAXTER, 2000). A comunicação evidencia forte relação com o Design,
que, na realidade, é o ponto central defendido por Löbach (2001), o da
comunicação estética. Löbach sustenta que as principais funções do
produto de Design são as funções práticas, estéticas e simbólicas, as
quais são percebidas por meio de um processo de comunicação entre
o produto, seu usuário e o entorno. Os dez princípios do bom design
apresentados pelo designer alemão Dieter Rams, na década de 1970
evidenciam a natureza, as características da atividade e o real motivo
para a existência do próprio Design (BÜRDEK, 2006, p. 17). Atributos
generalistas percepção de universo produzido, como visão global, capacidade de ouvir e criar uma linguagem comum, espírito de síntese
e talento animador fazem parte das características dos designers, os
quais interagem com diversas áreas, tornando o conhecimento tácito predominante em suas atividades (BOMFIM, 1995; SCHULMANN,
1994). Todas essas características estão fortemente atreladas a processos de comunicação, transmissão de informações. O entendimento
de Flusser (2007) de que “a transmissão de informações adquiridas
de geração em geração” é um aspecto essencial da comunicação humana, a qual ganha especial significado quando associado ao campo
do Design, à pesquisa e o desenvolvimento. Nonaka e Takeuchi (2008)
esclarecem que o conhecimento se divide em explícito e tácito, sendo
o primeiro constituído por informações claras e objetivas e, o segundo,
composto por um conjunto de informações, experiências e sentimentos individuais acumulados ao longo da vida. Para Triska (2001), há
um consenso sobre os resultados nas relações entre produtos e informação enquanto tecnologias para disponibilização de serviços em
muitas organizações. O processo de Design realiza o tratamento de
informações em sequências de análise e síntese, em busca de soluções
para problemas por meio de métodos (guia do processo, desde etapas anteriores ao projeto até seu resultado final) ferramentas (instrumentos físicos ou conceituais) e técnicas (meios intermediários para
solução) apropriados ao contexto em que o problema se apresenta e
aos objetivos do projeto. E, conforme abordado por alguns autores já
citados, a busca e o tratamento das informações sobre as pessoas –
razão central de qualquer projeto de Design –, têm ganhado maior
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espaço nas etapas de projetos. Os métodos apresentam diferentes características, podendo ser linear, cíclico, de ramificações, adaptativo,
tradicional, aleatório, de controle, caixa preta, de modo que o contexto
do projeto e o “estilo cognitivo do designer”, estão entre os fatores que
determinam a sua escolha (MARTINS e LINDEN, 2012, p. 87; BOMFIM,
1995). Destaca-se aí que a classificação atribuída aos métodos se refere
principalmente à forma como as informações são obtidas, tratadas e
gerenciadas para serem convertidas em solução durante o projeto. O
mesmo ocorre com a comunicação interna à equipe de projeto. Deste
modo, a importância da comunicação para o designer também reside em sua atividade projetual, uma vez que durante o processo de
design há um significativo, por vezes complexo, fluxo de dados, os
quais devem ser coletados, organizados, processados e disponibilizados. Muitas das ferramentas e técnicas enfatizam o uso de recursos
visuais para geração, comunicação e registro de informações. Mozota
et al. (2011) ressalta que os documentos e ferramentas com soluções
visuais utilizadas de forma eficaz são determinantes para o sucesso
do projeto. Além disso, segundo a autora, o estabelecimento de “documentos que detalhem todos os passos do projeto e especifiquem os
instrumentos de controle e avaliação” (MOZOTA et al., 2011 p. 224) é que
irá estabelecer um relacionamento bem sucedido e duradouro com
o cliente. Fica, portanto, evidente a importância da gestão em nível
operacional (etapas e atividades do processo de Design) para acompanhar o fluxo e volume de informações e potencializar modelos de
gestão que resultem em maior eficiência e eficácia. O termo Gestão
(em inglês, Management) está fortemente vinculado à administração
em nível gerencial. Martins e Merino (2008) contextualizam mais precisamente o surgimento da atividade de Gestão a partir da segunda
Revolução Industrial, e das correntes do pensamento administrativo,
devido às transformações sociais, tecnológicas e econômicas ocorridas no início do século XX, apoiando-se fortemente no gerenciamento da qualidade (TQM – Total Quality Management) e no marketing,
(MOZOTA et al., 2011). O conceito sobre qualidade transformou-se de
forma considerável desde o seu aparecimento, na segunda metade do
século XX, aos dias atuais (JURAN, 2002). A satisfação e o valor percebido pelos clientes (internos e externos) é uma atribuição do marketing
e ponto de convergência de todas as ações da organização, desde o projeto à implementação do produto ou serviços no mercado, sendo uma
disciplina que se utiliza das áreas da economia, estatística, psicologia
e sociologia (DIAS, 2003). As relações com os clientes avançaram ao
ponto de serem promovidas ações de co-design, nas quais a inovação
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resulta de um processo compartilhado de desenvolvimento de produtos e serviços. Além das ferramentas de relacionamento com o cliente
externo e com o mercado, o marketing gerencia ações internas como
o estabelecimento de elementos de controle quanto aos objetivos, custos, responsabilidades e avaliações de desempenho por meio de ferramentas, critérios e indicadores específicos.
No sentido de promover a inovação no desenvolvimento de produtos, Baxter (2000) oferece um guia contendo trinta ferramentas,
entre as quais muitas se utilizam de recursos visuais de comunicação que estruturam um modelo para gestão do processo de desenvolvimento de produtos. A etapa de projeto informacional (BAXTER,
2000; ROZENFELD, 2006) ressalta a importância de gerenciar as
informações pertinentes à realização de projeto, por meio de coleta e transposição de informações para estruturação do projeto e
tomadas de decisão. Trata-se de aprendizados contribuem para a
geração de conhecimento e amadurecimento da equipe de projetos
(ROZENFELD et al., 2006). O estudo realizado por Micheli et al. (2012)
relatou a importância de se considerar as diferenças de linguagens,
ferramentas, métodos e nomenclatura utilizadas em equipes multifuncionais de projeto. A utilização de ferramentas visuais pode
representar em ganhos para o processo de Design é apontada por
Wikström e Jackson (2012) para facilitar a compreensão, uma vez
que é uma linguagem mais facilmente compreendida, inclusive por
profissionais de outras áreas, se comparada às linguagens da engenharia e da administração.
Freitas et al. (2013), fizeram um estudo das metodologias de Design
nas três grandes áreas: industrial, gráfico e infodesign. No estudo, os
autores apontam a relevância da informação na concepção de produtos de Design. Todos estes fatores contribuíram para mudanças de
posicionamento e valorização do design para as indústrias e para os
negócios, sendo atualmente considerado como componente estratégico para as empresas e para a economia.
A Gestão de Design é um recurso-chave para viabilizar o gerenciamento do fluxo de informações, operações, da equipe e dos recursos
envolvidos, isto é, realizando um trabalho multidisciplinar e integrador (MOZOTA, 2006). Cohen (2002) fez um levantamento dos principais usos da informação para adotar um posicionamento competitivo. As seis estratégias mais recorrentes que foram percebidas pelo
autor quanto ao uso da informação são: [i] redução de custos, com
a ajuda de tecnologias de informação e sistemas de informação que
agilizam processos e compartilhamento de dados; [ii] criação de valor,
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utilizando de informações coletadas pelas tecnologias sobre os clientes, proporcionando interação e articulação entre vários atores, bem
como melhorando as relações com os clientes; [iii] inovação, agilizam
e facilitam as mudanças de produtos e serviços por meio da facilitação de acesso à informações de mercado e preferências dos clientes,
e pela articulação facilitada entre equipes e softwares; [iv] redução
de risco, as tecnologias de informação ajudam nas mudanças internas e externas, bem como na gestão das mudanças e na redução de
risco, pois permitem maior controle de informação; [v] virtualização,
contribui para a aproximação com o cliente por meio de novos canais
de comunicação; diferenciação do produto, [vi] diferenciação do produto, com acesso facilitado às informações, permitem diferenciar e
oportunizar a customização de serviços e produtos, dando liberdade e
entregando poder de escolha.
O Design informacional tem por objetivo a representação da informação, facilitando a ação e o acesso, valorizando e enfatizando informações estratégicas, adequando-as aos seus usuários (receptores),
por meio de etapas e métodos estruturados, de modo a favorecer um
alinhamento entre a Gestão de Design e Gestão do Conhecimento. A
geração de conhecimento está associada ao processo de: selecionar,
organizar, sintetizar, adequar e representar informações para que algum indivíduo possa entender e gerar um conhecimento reorganizado. O modelo de gestão middle-up-down (do-meio-para-cima-e-para-baixo) propõe que haja uma gerência entre os níveis estratégico (alta
gerência) e operacional (executores), para um aprendizado interativo
com a participação de todos no processo de criação de conhecimento
(NONAKA e TAKEUCHI, 2008; MACEDO et al., 2010). Seja para qual finalidade for, o conhecimento serve para melhorar as condições de vida
dos seres humanos na sociedade (mesmo quando se trata do contexto
organizacional). Segundo Capra, mencionado por Macedo et al. (2010),
o conhecimento expressa as relações sociais e culturais, e permite a
transformação da existência humana, pois subsidia a capacidade humana de controlar e, inclusive, superar as leis naturais e aumenta
quando compartilhado (MACEDO et al, 2010).
Nessa articulação da informação enquanto insumo da geração
de conhecimento, destaca-se a relevante contribuição que o Design
pode ter nesse processo. O Design é a área do conhecimento que pensa sobre as funcionalidades das coisas no mundo e, portanto, o contexto no qual seus projetos serão inseridos, considerando o impacto
dos mesmos neste ambiente. Assim, um designer precisa conhecer
e entender as pessoas, escolher suportes, articular as informações e
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representá-las visualmente, quando pertinente, para contribuir no
sistema de geração de conhecimento. Do mesmo modo, a Gestão de
Design deve considerar e fazer a Gestão de Conhecimento para gerir os
diferentes níveis (estratégico, tácito e operacional).

3. Resultados e discussão
Diante do levantamento feito, percebe-se que a informação passa a ser
um elemento central na gestão e no desenvolvimento do processo de
Design. Observa-se que o modo de gestão da informação possui grande
relação com a geração de valor e resultados inovadores (COHEN, 2002;
STAIR; REYNOLDS, 2016). O processo de Design está cada vez mais voltado ao usuário e ao contexto de uso, tendo em vista o seu potencial
como atividade transformadora do meio e um caminho pelo qual as
organizações conseguem aproximar-se dos clientes. A Figura 2 apresenta um diagrama do processo pelo qual o Design gera inovações de
valor e conhecimento no seu processo.
As entradas no sistema dizem respeito a todos os âmbitos nos
quais buscam-se informações. Vale destacar o reconhecimento de
que toda informação percebida e selecionada possui relação direta
com conhecimento prévio de quem busca-a. As três lentes pertencentes à entrada representam de forma sintética três campos geradores de demandas, referentes às demandas sociais e ambientais;
o contexto econômico e o desenvolvimento científico e tecnológico
(BROWN, 2009). As demandas sociais e ambientais compreendem
desde as questões do indivíduo ou grupos que configurem alguma representatividade social em qualquer escala e atividade (cultural, político, religioso, etc.). Do mesmo modo as questões ambientais, representam demandas que envolvam desde elementos da natureza até
aqueles construídos pelo homem. O contexto econômico representa
demandas e restrições que envolvam questões financeiras, seja para
redução de despesas, aumento de receita para equilíbrio econômico e
financeiro em maior ou menor escala. O desenvolvimento científico
e tecnológico refere-se a avanços que resultem em inovação, descobertas, tratamento de problemas que necessitem de infraestrutura
própria para esta finalidade, passíveis de gerar propriedade industrial, intelectual e transferência de tecnologia. Seja qual for a origem
das demandas, estas serão coletadas em forma de dados e, por meio
de análise, são agrupados e organizados como informação, gerando
conhecimento inicial necessário para a compreensão do problema.
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Assim como as escolhas pelos métodos, técnicas e ferramentas desde a coleta à análise, dependem de conhecimento prévio da equipe
para a seleção e uso adequados.
A informação é, então, sintetizada para possibilitar uma intervenção de Design, e essa articulação configura-se um processo de
Design. Este, utiliza-se de critérios de avaliação e tomada de decisão
para geração de soluções e valor. A este processo incluem-se a coleta,
seleção, análise, avaliação e adequações e inovações para produtos
e serviços. Nesse sentido, no processo de inovação, os designers processam a informação em um sistema de fora para dentro e de dentro
para fora. Pois devolvem novas informações. E o que garante a geração de valor, é a gestão das informações, a geração de conhecimento sobre as pessoas para quem se está projetando e a adequação ao
contexto das mesmas e do uso que terá o projeto. Por esses motivos,
o feedback, que já é uma prática comum nos métodos de Design, é
importante para a “manutenção” do valor de um dado produto para
seus usuários. Nesse sentido, percebe-se que o olhar atento ao feedback tem caracterizado um acompanhamento mais cuidadoso e de
maior escuta dos usuários. Configurando, assim, um processo cada
vez mais complexo desde a coleta das informações, até etapas posteriores de acompanhamento, onde, novamente, o tratamento das
informações se torna estratégico. Logo, o conhecimento é aplicado
desde o início dos processos, e aprimorado após a concretização da
solução, nesse acompanhamento que retorna em feedbacks e amadurecimento. Como ressalta Macedo et al. (2010), o conhecimento
é esse misto de interpretação e reflexão das informações, por isso
os autores consideram a informação e o conhecimento como fontes
competitivas de nossa era. Acredita-se que mais ainda o conhecimento, por isso a importância da gestão de design e de conhecimento de equipes para alcançar um nível de competência que garanta
soluções inovadoras e de valor para os usuários. Entende-se que o
conhecimento é fundamental para a própria gestão da informação,
orientando na seleção, análise e uso adequado, seguindo as estratégias iniciais do projeto.
Assim, percebe-se um avanço significativo no campo dos métodos projetuais que passam a observar as diferentes fontes de dados
e informação e as maneiras como as mesmas podem ser usadas no
processo de gestão de design. O número de técnicas e ferramentas
também estão crescendo, buscando dar conta da complexidade que
projetos atuais têm tomado. A quantidade informacional a ser tratada,
impõe ao Design novos desafios de gestão.
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Fig.1 Processo de Design
de geração de inovação
e valor, por meio da
gestão da informação.
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4. Considerações finais
O fato de a informação fazer parte de qualquer processo de comunicação, e considerando que estes são elementares para a transformação, desenvolvimento e produção de conhecimento, torna-a um bem
intangível de necessidade básica, especialmente para a Sociedade do
Conhecimento. Por estas e outras razões apresentadas neste texto, é
seguro afirmar que dados, informações e conhecimento formam segmento capaz de transitar nos diferentes níveis da atividade humana.
Suas interações, embora excessivas, resultam em atribuições de valor,
que impactam na economia, nos bens tangíveis, no comportamento e
na vida das pessoas. Portanto, evidencia-se Gestão da Informação e o
papel relevante deste insumo para que os diversos setores da atividade
humana, em especial o Design, alcancem seus objetivos no atendimento satisfatório à demandas, inovação e geração de valor e conhecimento.
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This research project consists in the development of the graphic interface of the online store ALU13. This brand is dedicated to the manufacture and trade of aluminium products for the exterior of housing.
It was intended to create an online store, in order to cut intermediaries in the commercialization of products, enhancing the contact
between the brand and the consumer. In this sense it was necessary
to carry out the planning of the interface and the necessary approach.
For the development of the graphical interface of the ALU13 online
store, the state of e-commerce in Portugal was studied, the habits of
use and purchase of the Portuguese consumer and it was necessary
to understand the factors that can influence the user’s trust with the
online store. The processes of selection, purchase and sale online and
guidelines for the exhibition of digital products for homes were deeporthe. We explored the design and fundamentals of linking e-commerce aspects with the design of the online store. We investigated
the interaction design, which has as fundamental concepts the design of experience (UX Design) and the design of interfaces (UI Design).
Finally, the 10 usability heuristics of Jakob Nielsen were studied.

Resumo

1 Instituto Politécnico do Cávado,
franciscojapires@hotmail.com;
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O presente projeto de investigação consiste no desenvolvimento do interface gráfico da loja online da ALU13. A referida marca dedica-se ao fabrico e comércio de produtos em alumínio para o exterior de habitações.
Pretendia-se criar uma loja online, com o intuito de cortar os intermediários na comercialização dos produtos, potenciando o contacto entre a marca e o consumidor. Neste sentido foi necessário realizar
o planeamento do interface e da abordagem necessária.
Para o desenvolvimento da interface gráfica da loja online da
ALU13 foi estudado o estado do comércio eletrónico em Portugal, os hábitos de utilização e compra do consumidor português e foi necessário
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compreender os fatores que podem influenciar a confiança do utilizador com a loja online. Foram aprofundados os processos de seleção,
compra e venda online e diretrizes de exposição de digital de produtos para habitações. Exploraram-se as conceções e fundamentos de
ligação dos aspetos do e-commerce com o desenho da loja online.
Investigou-se o design de interação, que tem como conceitos fundamentais o design de experiência (UX Design) e o design de interfaces
(UI Design). Por fim, foram estudadas as 10 heurísticas de usabilidade
de Jakob Nielsen.

1. INTRODUÇÃO
A Alu13 é uma marca, fundada em 2016, que se dedica ao fabrico
e comércio de produtos em alumínio para o exterior de habitações. A
empresa produz artigos como: portas exteriores com isolamento térmico, portões de abrir em duas folhas, portões de correr, portões de
garagem e gradeamentos.
Atualmente, a atividade comercial desta empresa depende de vários
intermediários. Tendo isto em conta, a marca definiu como principal
objetivo estratégico, a comercialização direta dos seus produtos ao consumidor, de modo a reduzir a dependência dos intermediários. Deste
modo, o comércio eletrónico surge como meio para atingir esse objetivo.
Segundo Her Majesty’s Stationery Office (1995), no comércio eletrónico
o “bom design pode valorizar os produtos de forma significativa, levar ao
crescimento das vendas e possibilitar a exploração de novos mercados e
a consolidação dos já existentes” (citado por Bettina Stamm, 2003).
É neste contexto que surge o presente artigo, sendo os seus principais objetivos: adquirir conhecimento sobre o comércio eletrónico em
Portugal, especificamente em produtos para habitações; perceber os hábitos de compras online do consumidor português; obter diretrizes sobre
design de interfaces que possam ser aplicadas no desenho da loja online
da Alu13, de forma a criar soluções válidas para o cumprimento dos seus
objetivos de estreitar a sua relação com o seu cliente, bem como uma ferramenta de apoio à compra, capaz de potenciar a sua eficácia do contacto
entre a marca e o consumidor (Nielsen, 2018; Wills, 2018).

1.1. O comércio eletrónico
O comércio eletrónico, também conhecido como e-commerce, consiste na
compra e venda de produtos ou serviços através da internet. O e-commerce
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permite que os consumidores tenham acesso a uma variedade de produtos, o que nem sempre é possível através de compras tradicionais.
A aquisição de produtos em Portugal tem vindo a aumentar nos últimos anos, tendo ultrapassado os 70 mil milhões de euros em 2017, o que
representa cerca de 38,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do País (ACEPI,
2018). O setor da construção em Portugal tem assistido também a uma
recuperação, desde o ano de 2016, a qual se comprova através da observação de alguns indicadores, nomeadamente o investimento e o aumento
do crédito para a aquisição e remodelação de habitações (IMPIC, 2018). O
crescimento e o maior investimento neste setor têm contribuído, deste
modo, para uma maior procura por produtos caracterizados pela inovação tecnológica, pela qualidade e pela durabilidade (ACEPI, 2018).
De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE),
a percentagem de consumidores portugueses que faz compras online,
com valor superior a 1000 Euros (€) por transação, situa-se apenas
nos 15%. Estes dados permitem-nos assim conceber como hipótese
explicativa deste fenómeno a reduzida confiança dos consumidores
para realizarem transações online com valores considerados elevados.
Neste sentido, parece estar assim evidenciada a necessidade de investimento na criação de uma relação de confiança, a qual se apresenta
como condição essencial para o sucesso da interação entre o utilizador e a marca (IMPIC, 2018).
Num contexto de comércio eletrónico B2C (Business-To-Consumer)
e B2B (Business-To-Business), a apresentação visual, a estrutura de
navegação e a forma de apresentação da informação são fundamentais para a satisfação do utilizador.

2. VENDA DE PRODUTOS PARA HABITAÇÕES
EM PORTUGAL
2.1. Hábitos de compra online dos portugueses
O crescimento do E-commerce em Portugal está inteiramente ligado
à utilização da Internet. Segundo a Associação de Economia Digital
(ACEPI), em 2017, mais de 7,5 milhões de portugueses utilizaram a internet para diferentes atividades, sendo que cerca 50% desses utilizadores realizaram compras de produtos ou serviços online (ACEPI, 2018).
Em 2017, os portugueses recorreram à internet sobretudo para procurar informação sobre bens ou serviços. Em resultado disso, nesse
mesmo ano, 34% das pessoas entre os 16 e os 74 anos a residir em
Portugal, fizeram compras online (INE, 2018). Apesar de ainda não
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haver estatísticas referentes aos anos de 2018 e 2019, as estimativas
apontam para uma continuidade no aumento destes números.

Fig.1 Proporção de
indivíduos com idade
entre 16 e 74 que
utilizaram o comércio
eletrónico (INE 2018)

Verificamos ainda assim, que o uso do comércio eletrónico em
Portugal é inferior à média europeia. Esses valores podem ser influenciados pelo facto de sermos um país com uma vasta oferta de centros
comerciais. O consumidor português prefere realizar as suas compras
de forma tradicional. Isto pode ser explicado pelo facto da literacia
digital em Portugal ser inferior comparativamente a outros países europeus. O tipo de produto poderá também constituir um elemento explicativo das diferenças referidas, na medida em que poderá ser mais
prático para o consumidor adquirir o produto na loja física (CTT, 2017).
Embora o número de utilizadores que utiliza dispositivos móveis
para compras online esteja a crescer significativamente, o desktop
continua a ser o dispositivo preferido para este tipo de ações (Carter,
2019). Um dos fatores que pode explicar este fenómeno é o facto de
muitos utilizadores entrarem em contacto pela primeira vez com o
produto pelo dispositivo móvel, mas preferirem efetuar a compra posteriormente, através do desktop. Na figura 2, apresentada de seguida,
encontra-se a representação gráfica da percentagem de consumidores

Fig.2 Dispositivos que os
consumidores portugueses
utilizam, para compras
online (ACEPI, 2018).
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portugueses que utilizam, respetivamente, o computador, o tablet ou o
telemóvel para realizar as suas compras online (ACEPI, 2018).
No que se refere ao setor de artigos para a casa — no qual a Alu13
está inserida — este representa 28% das compras online dos portugueses, embora sejam, na sua maioria, produtos de valor inferior, em
comparação com os da Alu13.

Fig.3 Percentagem do tipo
de produtos adquiridos
por portugueses em
2017 (INE 2018)

A compra por meio online é mais frequente nas áreas de Lisboa e
Porto e nas faixas etárias até aos 34 anos, caindo gradualmente à medida que a idade avança. Os meios de pagamento preferidos dos portugueses continuam a ser a transferência bancária, o multibanco e o
cartão de crédito. No entanto, importa referir que o recurso a meios
como o PayPal e o MBway, tem vindo a crescer. (ACEPI, 2018)

2.2. Hábitos de compra online dos portugueses
Após uma análise do comércio eletrónico em Portugal, foram identificadas as lojas online mais procuradas pelos portugueses: OLX, La
Redoute, eBay, Amazon, Worten, Fnac, Booking e Prozis. (Peixoto, 2018).
Um dos fatores que continua a inibir os portugueses de recorrerem ao
comércio eletrónico é a falta de confiança e o facto de privilegiarem o
contacto pessoal com os comerciantes. (CONFAGRI, 2018).
Através desta análise, constatou-se também que no sector de habitação mobiliária, em Portugal, as maiores lojas de venda online são
as lojas de decoração para o interior da casa, como por exemplo IKEA,
AKI, Leroy Merlin, Moviflor e El Corte Inglês (Alexa, 2019; Kadaza, 2019).
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2.3. Processos de seleção, compra e venda online
Analisando a experiência de compra, Nuno Martins defende que
a mesma “deve interagir com o cliente para satisfazer e criar valor”
(Martins, 2018, p.15). O cliente, por sua vez, “interage com a organização, produtos e possivelmente outros clientes” (Martins, 2018, p.15). O
autor admite ainda que, na perspetiva do consumidor, a experiência
de compra pode ser condicionada por fatores como o layout do site e
a apresentação do produto. Mas tudo isto é suscetível de ser monitorizado e alterado pela a empresa, para que, desta forma, consiga ir ao
encontro das necessidades do cliente e deste modo fidelizá-lo.
Embora saibamos que o layout do site possa condicionar a experiência do consumidor, é importante salientar que, uma loja online,
para atingir o seu objetivo, terá de se focar primordialmente na venda.
O desenho de uma loja online não pode desvalorizar o processo de
venda para valorizar o design e a experiência. Desta forma, entende-se que, os elementos gráficos e as várias interações delineadas, não
devem ser uma interferência no processo de compra, mesmo que a
experiência de utilizador não os dissocie.
Para que se definam os elementos e conteúdos que potencialmente persuadem o utilizador a adquirir o produto, poderá se usar Sales
Funnel Stages (Figura 4). Trata-se de um sistema que identifica o utilizador nas diferentes fases do processo de aquisição de um produto.
Assim é possível idealizar a informação que o consumidor necessita,
para realizar a compra (Yalanska, 2017).

Fig.4 Processo Sales Funnel
Stages (Cacoo 2019)
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2.4. Exposição digital de um produto para habitações
Ao longo dos anos, as imagens em publicidade foram usadas para
transmitir informações sobre produtos e marcas, bem como para provocar respostas emocionais nos consumidores. Assim, as imagens do
produto, assumem um papel pertinente na sua exposição digital sendo consideradas um elemento decisivo para a decisão de compra, por
parte do utilizador. É essencial desenvolvê-las corretamente, pois influenciam diretamente a aparência da loja online e por consequência
afetam as taxas de conversão e as vendas, além de influenciarem a
quantidade de tráfego orgânico que chega à loja online (Thomas, 2019).
Segundo Cyr (2014), ao idealizar-se o design de imagens para sites,
deve valorizar-se os elementos de equilíbrio, a estética, a homogeneidade da aparência gráfica e ter uma intenção apelativa de cariz emocional. Para isto, pode recorrer-se ao uso de fotografias, à manipulação
das cores, das formas e do tipo de fonte, e assim criar um design que
corresponde aos objetivos definidos para a loja digital (Garrett, 2003).
Na criação de imagens conceito, para promover a resposta emocional, podem ser usadas várias técnicas, como: interação humana com
o produto; introdução num ambiente conceito (consoante o produto);
uso de frases que captem a atenção em banner; consistência em todas
as imagens e interação com a navegação.
Os elementos culturais também são relevantes na exposição do
produto. A definição do público alvo e país de venda e promoção, pode
influenciar a criação das imagens conceito, pelas diferenças arquitetónicas, climáticas, ou questões sociais. Tendo isto em conta, admite-se que os nomes dos produtos também podem ser influenciados pela
cultura do país onde vai ser vendido.
A Smart Insights (23 de dez. de 2016) aborda um estudo sobre imagens
geradas pelos utilizadores e revela que 77% dos mesmos, no momento da
decisão de compra, demonstra preferir contactar com fotografias feitas
por outros clientes, ao invés de fotos profissionais. Isto estará associado
ao facto de este tipo de fotografias amadoras, parecerem parecem mais
realistas, o que possivelmente aumentam o nível de confiança do utilizador na loja online. Deste modo, a utilização de este tipo de fotografias,
assume-se como uma estratégia de exposição e valorização do produto.
Na perspetiva de Harley (2018) os utilizadores de lojas online devem
conseguir depreender com facilidade todas as opções disponíveis para que
possam concretizar decisões no menor tempo e esforço possível. Tudo isto
é materializável se existir uma boa apresentação dos produtos disponíveis.
Ou seja, esta deve ser clara, descritiva e organizada através da categorização, o que facilita a usabilidade do site. Esta tendência de páginas de
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categorias e listagens, inspirada em projetos responsivos, atribui um sentido prático à compra online, pois os utilizadores são capazes de fazer seleções informadas com maior facilidade, num menor número de cliques.

3. Metodologias de Design de Interfaces
Para o desenvolvimento da interface gráfica da loja online da ALU13, é
necessário investigar e refletir sobre conceitos fundamentos de ligação dos aspetos do e-commerce com o desenho da loja online. A interação e usabilidade estão diretamente interligados, mas é necessário
compreender os seus conceitos, para os saber aplicar.

3.1. Ux e Ui Design
O design de interação tem como conceitos fundamentais o design
de experiência (UX Design) e o design de interfaces (UI Design). Deste
modo, para se concretizar o processo de desenvolvimento de uma loja
online, é fundamental focar o estudo e procurar a compreensão destes conceitos básicos.
Kolko (2011) refere que, “Interaction Design is the creation of dialogue between a person and a product, system, or service. This dialogue is
both physical and emotional in nature and is manifested in the interplay between form, function, and technology as experienced over time”.
A harmonia da interação do utilizador com a loja online é apenas
conseguida com a ligação entre o design da interface do utilizador e
a sua experiência de navegação. Segundo a UX Planet (24 de fev. 2019),
tratam-se de conceitos diferentes, mas dependentes um do outro,
uma vez que garantem o sucesso simultâneo.

Fig.5 Flowchart
de conteúdos e
funcionalidades,
necessárias para a
homepage da ALU13.
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Foram então definidos os wireframes e flowcharts (Figuras 5) da
loja online, com foco na experiência de utilizador e trabalhado o fluxo
do projeto, ou seja, definição das tarefas que se pretendem que o utilizador cumpra.
Por outro lado, foram definidos os elementos que iram compor e
auxiliar o fluxo do processo (Figura 6), ou seja, os elementos da interface com que o utilizador interage durante a sua experiência.

Fig.6 Proposta de botões
e seus estados para o
desenho do interface.

Fig.7 Barra de identificação
da página onde se
encontra o utilizador

Na década de 90, Jakob Nielsen enumerou os princípios gerais para
design de interação. Estes intitulam-se “heurísticas” por se tratarem
de regras gerais, não sendo diretrizes específicas de usabilidade.
No desenvolvimento do projeto, tentou-se corresponder a essas mesmas diretrizes, sendo que se apresentam alguns exemplos de seguida.
Estado de Utilização:

Consistência e Padronização:

Fig.8 Apresentação dos
produtos em destaque
na página “Portas” e
da página “Portões”
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Ajuda e documentação:

Fig.9 Disponibilização
das FAQ’s (Frequently
Asked Questions)
para uma resposta
rápida e pertinente.

Prevenção de erros:

Fig.10 Quando o utilizador
coloca a altura recebe um
aviso através da seta,
para prevenir o erro na
configuração do produto.

4. Conclusão
Em suma demonstrou-se o enquadramento e abordagem teórica realizada no âmbito do projeto de investigação, sobre o desenvolvimento
de interface da loja online da ALU13.
Neste sentido, a contextualização do comércio eletrónico em
Portugal, a compreensão dos hábitos de compra online dos portugueses, a perceção de quais são as melhores práticas de venda dos produtos para habitações, o estudo das metodologias e diretrizes de design
de interface, facilitaram o desenho da mesma, validando as opções
tomadas com o intuito de beneficiar o utilizador e o negócio da ALU13.
Pretende-se afirmar que se trata de um projeto em desenvolvimento, que terá seguimento no futuro, através da criação de um protótipo final de alta-fidelidade da loja online da marca ALU13. Poderse-á acompanhar o desenvolvimento do mesmo no link registado
seguidamente:
https://invis.io/XBTEIS36GK2
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DESIGN AS A TRANSFORMING AGENT
AND A MEDIATING SUBJECT
Carla Cadete1
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This article deals with the theme of Social Design and is divided into
two distinct parts. In the first part is made the presentation of the
project research underway at Hospital Pedro Hispano. In the second
part, we approach the origins of Social Design, significant actors and
the contribution of Portuguese designers through projects developed
for the benefit of society, social and environmental welfare, in order
to demonstrate the potential of this axis of Design. Social Design is an
area of design that is concerned with the role of the designer and his
responsibility in society. The transformations that have taken place
over the last decades, on a global scale, have meant in design a new
performance, the result of an ethical and moral conscience. In the
face of emerging challenges, design must play the role of transformative agent and mediator discipline. According to Margolin “Today, the
changes that have been happening in the last decades make designers commit to the future, if they want to have something to say in
the world construction.” (Margolin, 2014, p.20). It is in this context of
Social Design that the research project that I am starting is inserted and that I will present in this article — Game design as a means
of preventing child obesity, from Hei-Lab, a researcher center from
Universidade Lusófona do Porto, framed in the educational project of
the Pediatrics Service of Hospital Pedro Hispano – “Learning from the
Disease”. Obesity in childhood is a scourge that deserves special attention, so it is urgent to change the paradigm of today’s society, with
special focus on children and their families.

Resumo

1 Universidade Lusófona do
Porto, carla.cadete@ulp.pt.

O presente artigo aborda a temática do Design Social e encontra-se dividido em duas partes distintas. Numa primeira parte é feita a apresentação do projeto de investigação a decorrer no Hospital Pedro Hispano.
Na segunda parte, faz-se uma abordagem às origens do Design Social,
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atores significantes e o contributo de designers portugueses através
projetos desenvolvidos em benefício da sociedade, do bem-estar social
e ambiental, de forma a demonstrar o potencial deste eixo do Design.
O Design Social é uma área do design que se preocupa com o papel do
designer e a sua responsabilidade na sociedade. As transformações
que ocorreram ao longo das últimas décadas, à escala global, implicaram no design uma nova atuação, resultado de uma consciência
ética e moral. Face aos desafios emergentes, o design deve ter o papel
de agente transformador e de disciplina mediadora. De acordo com
Margolin “Hoje em dia, o ritmo acelerado da mudança exige que os
designers se comprometam com o futuro, caso queiram ter uma palavra a dizer sobre a sua construção.” (Margolin, 2014, p.20) É neste
contexto do Design Social que se insere o projeto de investigação que
estou a iniciar e que irei apresentar neste artigo – O design de jogos
como meio de prevenção da obesidade infantil, um estudo do Centro de
Investigação Hei–Lab, da Universidade Lusófona do Porto, enquadrado
no projeto educativo do Serviço de Pediatria do HPH1 – “Aprendendo
com a Doença”. A obesidade na infância é um flagelo que merece uma
atenção especial2, pelo que é urgente mudar o paradigma da sociedade
atual, com especial enfoque nas crianças e seus familiares.

1. O design de jogos como meio de prevenção
da obesidade infantil
O design de jogos como meio de prevenção da obesidade infantil, é um
estudo do Centro de Investigação Hei–Lab, da Universidade Lusófona do
Porto, enquadrado no projeto educativo do Serviço de Pediatria do HPH3
– “Aprendendo com a Doença”. O projeto de investigação foi aprovado a
12 de Maio de 2019, pela Comissão de Ética e Saúde e pela Administração
do Hospital Pedro Hispano. Na primeira fase o meio de ensino deverá
ser o jogo em suporte físico, de modo a contrariar o hábito do meio
digital. Este estudo tem um caracter multidisciplinar, no sentido de

1

Hospital Pedro Hispano

2 Dra. Ana Paula Aguiar, médica Pediatra do Serviço de Pediatria do Hospital Pedro
Hispano – Unidade Local de Saúde de Matosinhos.
3

Hospital Pedro Hispano
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cruzar diferentes áreas do saber – o design, a saúde, o ensino e a psicologia. Pretende-se ver alargada a sua aplicação às escolas do Ensino
Pré-escolar e Básico. O método de trabalho terá inicio com leitura bibliográfica e registo de informações. Consulta de dados sobre a obesidade
infantil e os hábitos alimentares das crianças. Realização de entrevistas
e inquéritos a pais e encarregados de educação das crianças internadas
no Hospital Pedro Hispano. Numa primeira abordagem, o foco do estudo incidirá apenas em crianças com idades compreendidas entre os 3 e
os 10 anos de idade. As entrevistas serão realizadas de acordo com um
guião, que apresenta dois objetivos: O primeiro pretende obter informações sobre a relação entre os hábitos alimentares e o uso de dispositivos
tecnológicos em crianças entre os 3 e os 10 anos de idade. O segundo,
obter informações sobre a prática e a preferência dos pais para os jogos
didáticos analógicos, ou digitais em atividades de aprendizagem – O
jogo didático, analógico ou digital, como atividade promotora de aprendizagem com crianças. O modelo de questionário pretenderá avaliar a
frequência alimentar e os hábitos saudáveis, em crianças entre os 3 e os
10 anos de idade. Reuniões para recolha e partilha de informação junto
de profissionais da saúde do Serviço de Pediatria, do Serviço de Nutrição
e da educadora de infância do Hospital Pedro Hispano. Análise do mercado nacional e internacional dos jogos para crianças em suporte físico,
destinados a diferentes faixas etárias.
Análise das estruturas visuais dos jogos, segundo uma perspetiva
gráfica, de modo a promover uma visão detalhada das formas e da comunicação visual. Seleção dos jogos mais adequados ao objetivo pretendido em função da faixa etária; seleção adequada das imagens, da
paleta cromática, da tipografia, das escalas e da composição dos elementos. Prototipagem e experimentação através de testes em crianças das faixas etárias estudadas. Testar os modelos dos jogos, nas
crianças internadas, com o propósito de avaliar a sua funcionalidade
e usabilidade. Análise dos pontos fortes e fracos, seguida de correções.
Prática que deverá ser repetida até o jogo atingir o objetivo pretendido.
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) é constituída
pelo Hospital Pedro Hispano (HPH) e pelo Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES), da Unidade Local de Saúde (ULS) – Leça da Palmeira,
Matosinhos, Sra. da Hora e São Mamede Infesta. Nestes Centros de
Saúde desenvolve-se há dez anos, em escolas do Ensino Básico, o
Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar – PASSE. Nesse
contexto o(s) modelo(s) de jogos poderá, para além das crianças internadas no HPH, ser também testado nos estudantes das escolas do
Ensino Básico de Leça da Palmeira, Matosinhos, Sra. da Hora e São
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Mamede Infesta. Aumentando o número de utilizadores a testar o(s)
jogo(s), aumenta a possibilidade de eficácia do projeto. A Câmara
Municipal de Matosinhos solicitou à Unidade Local de Saúde de
Matosinhos (ULSM), uma avaliação Nutricional,4 das crianças da faixa etária entre os 5 e os 9 anos, um estudo realizado entre o período
de 2017-2018. De acordo com os resultados, apresentados no Hospital
Pedro Hispano, pela nutricionista Dra. Joana Aguiar, o excesso de peso
e obesidade (38,9%) excede a prevalência nacional (38,1%). O excesso
de peso é maior nas raparigas, com um valor de 40,6%; nos rapazes o
valor é de 37,3%. Este problema de saúde afeta de forma transversal as
crianças, não estando associada à condição socioeconómica do agregado familiar a que pertencem. Face aos resultados obtidos, refere a
Dra. Joana Aguiar ser urgente a intervenção precoce no âmbito da saúde e da educação alimentar, com a prática regular de atividade física e
uma alimentação equilibrada e saudável.

2. Design Social – atores significantes
2.1. Origens
Desde a Revolução Industrial, que o design tem sido direcionado para
o mercado “Quando a maioria das pessoas pensa em design de produto, visionam produtos para o mercado produzidos por um fabricante e
dirigidos a um consumidor. Desde a Revolução Industrial, o design dominante tem sido o desenho para o mercado; alternativas têm recebido
pouca atenção”. (Margolin, S. & Margolin, V. 2004, p.4) Desde o século
XVIII que se verificaram preocupações de ordem social. John Ruskin
e William Morris, foram impulsionadores para um Design mais responsável e preocupado com a sociedade. Ruskin (1819-1900)5, um teórico
com uma forte ligação às artes, à natureza e ao modo como elas se
relacionavam e afetavam a sociedade, foi pioneiro na área da sustentabilidade e da ecologia. As suas teorias foram registadas numa vasta
obra escrita sobre as implicações da Revolução Industrial na sociedade
da época e as suas ideologias em função de uma sociedade ideal.6

4 Aguiar, J. (2018, Novembro). Obesidade Infantil um Problema de Todos. Auditório do
Hospital Pedro Hispano, Matosinhos.
5 Neto, C. (2003). Jogo e Desenvolvimento da Criança. Universidade Técnica de Lisboa:
Faculdade de Motricidade Humana. p.12
6

Lage, A.; Dias, S.(2006) Desígnio: Teoria do Design parte 1. 1ª ed. Porto: Porto Editora, p.39
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Discípulo de Ruskin, Wiliam Morris (1834-1896), designer têxtil, artista e teórico, revelou desde sempre uma grande preocupação com a
natureza e com a condição humana. Morris “sonhava com uma arte
para todos e com uma sociedade mais justa e feliz, onde a qualidade
de vida não é um privilégio mas sim um direito de todos”.7 William
Morris foi impulsionador do movimento de reforma social e artística,
Arts and Crafts8 (Artes e Ofícios), defendendo o artesanato como alternativa à industrialização e o fim da separação entre artista e artesão,
que viria a dar origem ao termo designer.
O designer Richard Buckminster Fuller (1895-1983), ou Buckie9, como
era conhecido, foi um dos pioneiros do Design Social, procurando sempre
soluções globais para problemas sociais. Inventor e visionário trabalhou
para resolver problemas globais em torno da habitação, abrigo, transporte,
educação, energia, ecologia e pobreza. Em 1949 criou a Cúpula Geodésica,
uma estrutura arquitetónica constituída por barras de qualquer material leve, é estável e resistente, podendo ter qualquer dimensão. A Casa
Dymaxion, projetada em 1927 – uma habitação pré-fabricada, possível de
ser transportada e de baixo custo. Ou em 1934, o Dymaxion Car, um automóvel de inspiração aeronáutica, com apenas três rodas, capacidade de
transportar onze passageiros, económico e com preocupações ecológicas.
Bruno Munari (1907-1998), pedagogo, artista e designer italiano
contribuiu com fundamentos em diversas áreas das artes e com investigação sobre o tema do jogo, a infância e a criatividade. Munari
teve um papel preponderante no desenvolvimento do Design Social,
mostrando grande preocupação com a humanidade, “(...) muitos destes sectores da produção industrial estão exploradíssimos, outros estão poucos explorados, em alguns nunca se verificou a intervenção do
designer”. (Munari, 1981, p.23). O artista faz referência a diversos sectores, como jogos e brinquedos didáticos para crianças, para comunicar informações úteis; ou projetos e atividades para idosos, sinalética,
vestuário ou o estudo da cor e das luzes.

7

Ibid., p.40

8 O movimento Arts and crafts foi um movimento de reforma social e artística, que
teve origem em Inglaterra na segunda metade do século XIX. Era constituído pela nata
intelectual da época, pessoas com aspirações sociais e artísticas (arquitetos, escritores,
pensadores, artistas...). O principal impulsionador e o mais notável elemento, pelo seu
envolvimento
9 Kovacev, Cedomir; Morris Ann – Biography – Buckminster Fuller Institute. [Em linha].
[s.d]. [Consult. 29 de Abril de 2019]. Retrieved from https://www.bfi.org/about-fuller/
biography.
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Charles Eames (1907-1978) e Ray Eames (1912-1988) uma dupla de
designers e artistas que mudou para sempre a história e a utilidade
do design no quotidiano da sociedade norte-americana. O casal defendeu as potencialidades do Design para a sociedade, procurando a
inclusão e igualdade social. Charles e Ray10 casaram em 1941, iniciando
uma carreira conjunta durante mais quatro décadas. Em 1943, a dupla
produziu uma tala em madeira para facilitar o transporte de feridos
durante a Guerra. Esta foi uma das primeiras manifestações do que
viria a ser o seu trabalho, posteriormente desenvolvido em torno do
contraplacado moldado. As suas peças conjugavam funcionalidade,
economia e responsabilidade social. Os Eames desenharam diversos
jogos e brinquedos para crianças “Os brinquedos não são tão inocentes
quanto parecem. Brinquedos e jogos são prelúdios para ideias sérias.”11
Projetaram em 1950, House of Cards (Figs.1 e 2). Cada carta mostra um
objeto diferente, ao qual Charles e Ray se referem como “as coisas
boas”, selecionadas para celebrar “objetos familiares e nostálgicos dos
reinos animal, vegetal e mineral”. Charles e Ray acreditavam no princípio de “aprender fazendo”.

Tomás Maldonado (1922-2018) o teórico e designer argentino, defensor de um Design Industrial objetivo e socialmente responsável, foi um
ativista no sentido de promover nos designers a responsabilidade sobre
o impacto dos produtos que são lançados no mercado. Para Maldonado

10 Mude — Coleção Francisco Capelo. [Em linha]. (2014). [Consult. 30 de Abril de 2019].
Retrieved from http://www.mude.pt/public/uploads/destaques/Eames%20site.pdf
11 Eames, C.; Eames, R. – Small House of Cards. [Em linha]. (2019). [Consult. 30 de Abril
de 2019]. Retrieved from https://shop.eamesoffice.com/small-house-of-cards.html

Fig.1 House of Cards. 54
cartões 90x60 mm. Design:
Ray e Charles Eames, 1952.
Fig.2 House of Cards.
Design: Ray e Charles
Eames. Imagem
para publicidade.
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Fig.3 Jogo de memória,
36 pares. Design: Ray e
Charles Eames, 1974.

os designers não devem estar mergulhados num estado de sonambulismo profissional, devendo interrogar-se “(...) em que medida aquilo
que está a acontecer no mundo dos produtos pode alterar os métodos e
os objetivos da sua atividade projetista.” (Maldonado, 2018, p.78).
Os Irmãos Campana12, Humberto (1953) e Fernando Campana (1961),
licenciados respetivamente em Direito e em Arquitetura, criaram em
1989 o Estúdio Campana cujas peças de mobiliário têm um caráter inovador e vanguardista, se destacam pela preocupação ambiental. Os
seus produtos são feitos a partir da reutilização de materiais, como
plástico-bolha, tubos de PVC, madeira, borracha, fios de lã, palha ou
bonecos de peluche. As obras fazem uma crítica à sociedade consumista e massificada. O Estúdio procura assegurar a conservação e sobrevivência de técnicas artesanais brasileiras.
Victor Papanek13 (1927-1998), designer e teórico austríaco, foi professor e defensor do design socialmente e ecologicamente responsável. De acordo com Papanek criadores e consumidores podem
contribuir para o bem-estar da população e do planeta através de
uma nova consciência do design e da tecnologia. Em 1971, Vitor
Papanek, publicou no livro Design for the Real World que “Há profissões mais prejudiciais do que desenho industrial, mas muito poucas”. (Papanek, 1985, p.9). O livro, inicialmente publicado em sueco

12 Campana, F; Campana H. – Irmãos Campana ‘traduzem’ Brasil em museu londrino.
[Em linha]. (2019). [Consult. 30 de Abril de 2019]. Retrieved from https://www.bbc.com/
portuguese/cultura/story/2004/06/040621_campanabg.shtml
13 Papanek, V.– Um exemplo a ser seguido. [Em linha]. (2012). [Consult. 02 de
Maio de 2019]. Retrieved from http://embalagemsustentavel.com.br/2010/11/26/
victor-papanek-um-exemplo-a-ser-seguido/
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ganhou rapidamente popularidade mundial, com o seu apelo para a
prática do design responsável incluindo as dimensões sociais, morais e ecológicas.
Muitos teóricos têm vindo a abordar o papel do design na melhoria
das condições de vida, o valor estético e económico dos produtos, sejam eles materiais ou imateriais e a necessidade de apostar no design
como agente transformador. Victor Margolin um destacado intelectual no estudo do Design, autor da obra Design e Risco de Mudança,
defende que “Os Designers estão certamente entre aqueles cujas contribuições são essenciais para visualizar as formas materiais de um
mundo mais humano. (Margolin, 2014, p.18). O autor defende o conceito “cidadão-designer”, no sentido em que o designer desempenha
vários papéis, aos quais chama de matrizes de ação, e que cada um
tem a sua própria dimensão política e social. Para o autor é urgente a
substituição de uma política de poder, por uma política de princípios,
ainda que esta venha a ser longa e árdua.

3. Portugal e a Prática do Design Social
Em Portugal, o Design Social tem vindo a desenvolver-se nas vertentes do Design Sustentável, do Eco Design, do Green Design e do Design
Centrado no Utilizador, pelas suas preocupações com o ambiente e a
sociedade (conforto, segurança, saúde, entre outros).
O designer Miguel Neiva criou em 2008 um código14 universal
de identificação de cores para daltónicos, o ColorADD, que permite
identificar qualquer tipo e variante de cor. Atualmente, o código já
se encontra implementado nas mais diversas áreas de atividade, nomeadamente em Hospitais, Transportes Públicos, Educação, Escolas
e Universidades, Industria de Material Escolar e Didático, Vestuário,
Calçado e Autarquias, entre muitas outras que de forma transversal
procuram incluir. O ColorADD foi considerado uma das 40 inovações
que vão mudar o mundo pela revista “Galileu” e galardoado com a
medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração
Universal dos Direitos do Homem (2012).

14 Neiva, M.– ColorADD – sistema de identificação das cores Inovação e
Responsabilidade Social. [Em Linha]. (2009). [Consult. 30 de Maio de 2019]. Retrieved from
http://www.coloradd.net/imgs/ColorADD-Sobre-Nos_0315.pdf
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Lu do Valle15 criou em 2010 um sistema totalmente inovador de
geolocalização e organização das cidades, denominado City Cos®16 –
Coordinate Orientation System. O sistema de geolocalização, organização e mobilidade, relaciona alguns suportes: o mapa, a sinalética,
os dispositivos digitais, motores de busca, códigos postais, transportes
públicos, entre outros. O City Cos® origina um novo mecanismo de
entendimento das cidades.
A startup do Porto GoGlico17 desenvolveu um dispositivo com o mesmo nome que corrige a hipoglicemia em doentes diabéticos. O GoGlico
pode ser transportado de forma amovível através de uma banda elástica colocada no braço e permite ao diabético praticar qualquer atividade física, nomeadamente no meio aquático. A cápsula contém glicose no seu interior, que ao ser ingerida através de uma simples pressão
da boca, permite corrigir a hipoglicemia, evitando assim riscos para a
saúde. De acordo com Catarina Pires, a arquiteta fundadora, o aparelho deverá estar disponível no mercado nacional dentro de dois anos.
Os projetos apresentados, conforme refere Margolin (2014), apesar
de movidos por ideais utópicos, abordam questões do mundo real, e
podem ser concretizadas através de iniciativas operadas no mundo real.

4. Conclusão
Conforme refere Victor Margolin (2014), quer o Design, enquanto atividade, quer os designers, individualmente ou em grupo, possuem responsabilidades éticas que advêm do poder social transformador que possuem. É com base nesse pressuposto que surge este projeto18, do Centro
de Investigação Hei–Lab19, com o apoio do Hospital Pedro Hispano. Uma
vez que o projeto se encontra numa fase inicial, este artigo apresenta o seu plano de investigação e traça uma breve história dos atores
significantes, na vertente do Design Social, bem como casos práticos

15 Licenciada em Design de Comunicação e doutorada pela Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto.
16 Valle, L. – City Cos – Coordinate Orientation System. [Em linha]. (2015). [Consult. 02
de Maio de 2019]. Retrieved from http://www.citycos.pt
17 Pires, C. – Startup do Porto cria dispositivo que corrige a hipoglicemia . [Em
linha]. (2016). [Consult. 02 de Maio de 2019]. Retrieved from www.indice.eu/pt/noticias/
saude/2016/10/26/startup-do-porto-cria-dispositivo-que-corrige-hipoglicemia
18

O design de jogos como meio de prevenção da obesidade infantil.

19

HEI–Lab – Human Environment Interaction Lab. da Universidade Lusófona.
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realizados por designers de forma a mostrar o potencial deste eixo do Design. Espera-se deste projeto de investigação, que o design enquanto agente transformador e disciplina mediadora, opere
por meio do jogo, na prevenção da obesidade infantil, uma vez que, conforme foi referido, o jogo
na infância é um meio lúdico de aprendizagem. O caráter multidisciplinar do projeto, no sentido
de cruzar diferentes áreas do saber – o design, a saúde, o ensino e a psicologia, será fundamental
para o seu sucesso. Pretende-se ver alargada a sua aplicação às escolas do Ensino Pré-escolar e
Básico e aqui, o fator multiplicador será sempre uma vantagem. Conforme refere Margolin (2014),
aguardemos pois, que esta atividade produtiva, conduza a uma ação positiva.
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Briefly discusses the excess of information on the web and seeks
to point out how interface design is useful for valuing academic
information, since it can give greater visibility to them. Thus, the
evaluation of the current graphical interface of the Bank of Theses
and Dissertations of the Post-Graduate Program in Engineering and
Knowledge Management (PPG EGC) – one of the most expressive
repositories in quantity of interdisciplinary works in Brazil. Based
on information analysis and data collection with users, a prototype of a website was developed based on the hierarchy of information contained in the 6A’s Classification – proposed by the author.
Finally, it is concluded that the prototype can enable the user to
more easily find contents of interest in an academic repository, in
addition to promoting the preservation and dissemination of scientific knowledge.

Resumo

1 Universidade Federal de Santa
Catarina, ifgolfetto@gmail.com;
2 Universidade Federal de Santa
Catarina, mbaldessar@gmail.com.

Trata brevemente sobre o excesso de informação na web e procura apontar como o design de interface é útil para valorizar informações acadêmicas, pois pode dar maior visibilidade a elas. Assim,
fez-se a avaliação da interface gráfica atual do Banco de Teses e
Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão
do Conhecimento (PPG EGC) – um dos repositórios mais expressivos
em quantidade de trabalhos interdisciplinares no Brasil. A partir de
análises informacionais e do levantamento de dados junto a usuários desenvolveu-se um protótipo de website pautado pela hierarquia
de informações contida na Classificação 6A’s – proposta pelo autor.
Por fim, conclui-se que o protótipo pode possibilitar ao usuário encontrar mais facilmente conteúdos de interesse em um repositório
acadêmico, além promover a preservação e a disseminação do conhecimento científico.
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1. Considerações iniciais
Desde o advento e popularização da internet houve um crescimento
exponencial dos dados na rede ao ponto do tráfego de dados ultrapassar a marca de um zettabyte (o mesmo que um trilhão de gigabytes)
em 2016 conforme relatório da Cisco (2017), que prevê que em 2021 essa
marca irá mais que triplicar.
As informações abertas, disponíveis para consulta na rede, não
chegam a 4% do volume total de dados (Barrenechea, 2012), no entanto,
mesmo esse número reduzido, representa uma parte significativa do
conhecimento humano produzido ao longo de sua existência. A produção acadêmica teve um aumento na casa de 71% no número de artigos em periódicos e 64% na produção de livros ou capítulos de livros
entre os anos de 2010 a 2016, como pode ser visto na Figura 1.
Fig.1 Crescimento da
produção acadêmica
no Brasil. Fonte: Guia
do Estudante (2017)

No passado, para dar conta do aumento exponencial de livros e
de outras publicações impressas, lançou-se mão da Classificação
Decimal de Dewey1 usada até hoje nas bibliotecas e constantemente
atualizada. De modo semelhante, em resposta ao incremento da internet as ferramentas de buscas que indexam e filtram dados através
de seus algoritmos ganharam força – mesmo que não tenham a capacidade de mapear toda a informação aberta da web. Nesse sentido, é
essencial o resgate de informações de forma a associá-las, contextualizá-las, organizá-las para propiciar ao seu público uma compreensão
mais acurada de um assunto ou mesmo para despertar interesse.

1 Classificação Decimal de Dewey (CDD, ou Dewey Decimal Classification – DDC):
sistema de classificação documentária mais usado no mundo, desenvolvido pelo inglês
Melvil Dewey (1851–1931) em 1876, modificado e expandido através de 23 revisões, sendo a
última em 2011. (ANDRADE, BRUNA & SALES, 2011)
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O objetivo desse artigo é demonstrar uma proposta de interface gráfica para visualização de dados de produções acadêmicas facilitando
o acesso, uso e reuso em um repositório universitário. Para tanto utilizou-se como referência o Banco de Teses e Dissertações do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (BTDEGC) – escolhido por ser o mais robusto repositório interdisciplinar
dentre as melhores universidades do País, contudo tem uma interface
que pode ser aprimorada através de análise e do uso da sinalização
digital apoiada na curadoria para apresentar dados presentes nos trabalhos e estatísticas de acesso.
No caso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão
do Conhecimento (PPGEGC), nos últimos 10 anos já foram depositados
mais de 560 trabalhos científicos entre teses e dissertações. Apenas
em 2016 foram apresentados mais de 50 trabalhos que somaram
quase de 11 mil páginas, uma média de 210 páginas por autor, representando uma coleção de mais de 170 palavras-chave diferentes. Há,
portanto, um volume de pesquisas de alto nível das quais podem ser
extraídos não apenas metadados2 a partir do título, autor, resumo, palavras-chave e linhas de pesquisa.
Inicialmente, fez-se uma pesquisa bibliográfica exploratória da
qual emergiram conceitos e propostas, que fundamentaram as etapas
do processo de criação. Para compreender os usos e as necessidades de
usuários do repositório do BTD-EGC, foram realizados cinco entrevistas individuais com coordenadores do Programa e quatro dinâmicas
de grupo focal com 23 alunos das três áreas de concentração do EGC,
que resultaram em mais de 100 páginas de transcrições e o elenco de
10 tópicos de abordagem quanto ao objeto de estudo.
O que se constatou é que a maioria dos usuários buscam por referências para sua pesquisa e para a produção de artigos; informações sobre
docentes para escolha de co-orientadores e de disciplinas do programa;
para descobrir que tipo de pesquisas estão sendo feitas; como estão estruturados os trabalhos apresentados no programa; quais as indicações de
pesquisas futuras, etc. Isso amplia a visão do universo de utilidade desse
espaço aos docentes, discentes, egressos e candidatos ao Programa.
A criação de um protótipo de interface gráfica enfatizou a visualização de informações do BTD-EGC, pois pensa-se que a proposta de

2 Metadados: A palavra “metadados” significa “dados sobre dados”, pois articulam um
contexto para objetos de interesse sob a forma de “descrições de recursos”. (DCMI, 2017)

492

Portugal 2019

interface propicia melhoria na comunicação visual como também oferece mais ferramentas para busca e navegação. De certa maneira isso
corrobora Lupton e Phillips (2008) ao afirmarem que “a interface bem
projetada é tanto visível quanto invisível, escapando da atenção quando
não necessária e entrando em foco quando solicitada. Uma vez usadas,
as interfaces somem da vista, tornando-se uma segunda natureza”.

2. Hierarquia de informações
Em virtude da avalanche de informações os usuários sentem necessidade de filtros para encontrar o que é relevante e significativo. É
preciso “garimpar” e não contentar-se com os primeiros resultados. A
Figura 2 apresenta um esquema das classes de informação associadas
a sua utilidade para uma organização.
Por conta disso, vários autores propuseram diretrizes, as chamadas heurísticas de usabilidade, para o projeto, a concepção e a avaliação de interfaces digitais. Dentre essas a norma ISO 9241:10 (1998 apud
Cybis, Betiol & Faust, 2007) traz sete princípios ergonômicos para o
projeto e a avaliação das Interfaces Humano-Computador (IHC), sendo
elas: adaptação à tarefa; autodescrição (feedback); controle ao usuário;
conformidade às expectativas do usuário; tolerância aos erros; facilidade de individualização; e, facilidade de aprendizagem.
Bonsiepe (2011) explica o infodesign como uma atividade no qual se
facilita o reconhecimento e a compreensão dos fatos mediante a seleção, organização, hierarquização e combinação de distinções visuais
para possibilitar uma ação efetiva.

Fig.2 Classes de
Informação. Fonte:
Amaral, 1994.
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No caso de uma interface gráfica, sua estrutura de informação
pode determinar uma maior ou menor grau de interação do usuário
segundo sua classificação. Royo (2008) aponta que em um website com
estrutura relacional, o usuário ao interagir fornece dados ao sistema
que lhe e traz uma resposta relevante a este usuário, como é o caso de
um repositório de pesquisa ou um site de compras online.
Nesse aspecto, o protótipo de interface a seguir pretende contribuir
significativamente para melhorar a experiência do usuário.

3. Criação do protótipo
Para análise da interface do BTD-EGC, disponível em http://btd.egc.
ufsc.br/ utilizou-se técnicas de entrevista individual com docentes e
de grupo focal com discentes do programa – que participaram de uma
experiência prática com o objeto pesquisado e ajudaram o pesquisador
a refinar seus conceitos e entendimentos sobre o assunto/tema pesquisado como indicam Martins & Theóphilo (2009).
Complementarmente fez-se a análise da interface atual do BTDEGC em três frentes: Design da informação – mapeando os tipos de
informações textuais, sua distribuição e fluxo da navegação; Design
de usabilidade – avaliando heuristicamente, sinalizando a presença
ou ausência de itens essenciais; e Design de sinalização – analisando
a navegação global. Essa análise visual e funcional deste repositório
não foi detalhada aqui por ser muito extensa, contudo pode ser encontrar em Golfetto (2018)3. Os depoimentos dos participantes ajudaram a
identificar as informações críticas, mínimas e potenciais conforme
Amaral (1994).
˅ Críticas: palavras-chave; resumo; orientador; ano da defesa;
quantidade de trabalhos; título; autor; e, grau do trabalho.
˅ Mínimas: sinônimos para indexação; assuntos correlacionados; área de concentração; e, outro idioma.
˅ Potenciais: linhas de pesquisa; conclusões; co-orientador; bibliografia; outros trabalhos do autor; produções intelectuais associadas; temas associados ao trabalho; orientadores associados
aos temas; classificação quanto à natureza da pesquisa (básica

3 A metodologia completa está disponível em https://repositorio.ufsc.br/bitstream/
handle/123456789/193365/PEGC0543-T.pdf
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ou aplicada); classificação quanto à abordagem do problema
(qualitativa ou quantitativa); sumário; e, indicação de como citar o trabalho.
A partir dessas indicações de uso e de necessidades do BTD-EGC
estabeleceram-se as seguintes categorias de informação acadêmica. A
seleção das informações por sua qualidade e relevância, classificando-as com vistas à conservação de longo prazo, através da Classificação
6A’s (Golfetto, 2018) foi essencial para ordenar e hierarquizar o protótipo do website do repositório:
1. Apresentação: servem para identificação do trabalho, com informações sobre autor, título, grau, data da defesa, área de concentração, linha de pesquisa, orientador, co-orientador, resumo, palavras-chave, arquivo para download;
2. Antecipação: proveem a pré-visualização de conteúdos de interesse como nuvens de palavras do trabalho e prévias do sumário,
introdução e conclusão;
3. Apreciação: fornecem informações de qualificação dos trabalhos
através da exibição do número visualizações, downloads, curtidas,
favoritos dos usuários, citações em outras produções intelectuais e
premiação que o trabalho obteve;
4. Associação: correlacionam o trabalho a assuntos afins e a outros
trabalhos com tema semelhante.
5. Autopromoção: ajudam a disseminar e publicitar a produção
acadêmica através de citação, de metadados, oferta de compartilhamento e de notificação do usuário de novos trabalhos e bancas
de defesa daquele tema.
6. Avaliação: contribuem para que o usuário curta, recomende o trabalho através de comentário e reporte erros para os administradores do sistema.
Para elaboração do protótipo, em uma etapa criativa inicial, buscou-se escolher tipografias, cores, ícones, grid e padrões gráficos de
forma a melhor contextualizar as informações do repositório.
a) Resolução base da tela: segundo o Stat Counter (2018) a resolução
mais comuns das telas dos nos computadores no Brasil é de 1366
x768 pixels.
b) Grid: foi usado um grid hierárquico semelhante a Figura 3, pois
esse tipo de grid dá mais flexibilidade para o design das páginas
“filhas” da homepage.
c) Tipografia: A tipografia, por recomendação de Nielsen e Tahir
(2002), deve ser sem serifa e preferencialmente com corpo 12.
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Fig.3 Grid hierárquico da
homepage. Fonte: autor

Fig.4 Variantes da
tipografia Raleway. Fonte:
Google Fonts, 2018

Em função da possibilidade de instalação de uma fonte nos
servidores atuais e uso do CSS4 para escolha das variantes de
cor, tamanho e estilo, optou-se pela fonte tipográfica Raleway,
disponibilizada gratuitamente através do website Google Fonts5
que aponta que ela é usada em mais de 6,9 milhões de websites,
indicando um alto nível de popularidade. Além disso, essa tipografia conta com 18 variantes oferecendo uma gama maior de
hierarquias textuais.

4 Cascading Style Sheets (CSS): é uma “folha de estilo” composta por “camadas” e
utilizada para definir a apresentação (aparência) em páginas da internet que adotam
para o seu desenvolvimento linguagens de marcação (como XML, HTML e XHTML).
(PEREIRA, 2009)
5

Google Fonts: <https://fonts.google.com/specimen/Raleway>
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d) Código cromático: para fundo, textos em geral e para sinalizar as
áreas clicáveis e identificar as áreas de concentração foram escolhidas as cores a seguir indicadas na Tabela 1, em função das
recomendações de design de Nielsen e Tahir (2002) e das cores presentes no logotipo do EGC.
Cor

Tipo de texto

Código hexadecimal

Fundo e campo de busca

#EEEEEE

Texto

#000000

Hiperlinks em geral não visitados

#000099

Hiperlinks em geral visitados

#666666

Trabalhos de Engenharia do Conhecimento

#33AAFF

Trabalhos de Gestão do Conhecimento

#FF9900

Trabalhos da Mídia do Conhecimento

#CC0000

Destaques e realces

#FFDD00

Boxes auxiliares 1

#CFCFCF

Boxes auxiliares 2

#9E9E9E

e) Pictogramas de apoio à sinalização: Para sinalizar campos distintos da interface foram usados um sistema de pictogramas (ou
ícones) distribuído gratuitamente por Atzeni (2018), conforme a
Figura 5. Foram consideradas a clareza, contraste e legibilidade,
bem como o fato de oferecer 300 opções, dentre os quais pode-se
encontrar os pictogramas de redes sociais e outros popularmente
usados nas interfaces web. Segundo Shiraiwa (2008), o emprego
desses elementos visuais auxilia na localização de ações e seu uso
de pictogramas nas interfaces dos sites demonstra a abrangência
e a boa aceitação por parte dos usuários.
f) Informação e fluxograma de navegação: O diagrama a seguir, na
Figura 6, representa como podem ser organizadas as informações
no website do BTD-EGC e como se daria o fluxo navegacional. Devido a extensão de itens presentes neste fluxograma pensa-se que
sua representação visual através do protótipo deixa mais claro
como as informações estão ordenadas.
Após essas escolhas, fez-se o detalhamento do protótipo através de
diagramas para construção da interface, passando por recomendações
de design, hierarquizando visualmente as informações, ordenando a
navegação. Assim, a prévia da homepage pode ser vista na Figura 7.
Destaca-se o menu principal que contém sete itens, para diminuir a

Tabela 1 Código cromático
para protótipo Fonte: autor
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Fig.5 e 6 Sistemas de
pictogramas e fluxograma
de navegação para
o BTD-EGC. Fontes:
Atzeni (2018) e Autor

carga cognitiva: Quem somos; Novidades e destaques; Agenda de defesas; Indicadores quantitativos; Professores orientadores; Fale conosco;
e, Meu espaço. É oferecida a opção de download de planilha de todos os
trabalhos do repositório em PDF ou Excel. No rodapé há um mapa do
site. Para diferenciar as áreas de concentração usou-se cores deiferentes para cada uma e um círculo identificando com as letras “T” para
teses e “D” para dissertações.
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Fig.7 Protótipo da
homepage do BTDEGC. Fonte: autor

Fig.8 Protótipo com
simulação de busca para a
palavra surdos. Fonte: autor

O campo de busca aparece em contraste com possibilidade de busca
avançada e, com a exibição da lista de resultados, há também filtros
de informações como pode ser visto na Figura 8. A ordenação dos resultados pode ser feita por ordem ascendente ou descendente de qualquer item da tabela: ano, grau, título, autor ou orientador. Ao clicar
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em algum desses trabalhos, tem-se a visualização de um elenco informações conforme a Classificação 6A’s que pode ser visto na Figura 9.
O desafio foi conseguir conciliar todas as possibilidades de interação
de maneira clara e prática. Fez um uso ostensivo dos pictogramas para
melhor sinalizar os hiperlink.

Fig.9 Protótipo com
simulação da apresentação
de uma trabalho
depositado. Fonte: autor

A aplicação da Classificação 6A’s pode ser constatada através das
áreas onde estão concentradas determinadas informações, ou seja,
informações de apresentação, com informações tradicionalmente
encontradas em repositórios acadêmicos; de antecipação, aquelas
que irão propiciar uma pré-visualização do trabalho acadêmico, como
sumário, introdução, conclusão e nuvem de palavras; de apreciação,
quantificando as visualizações, downloads, inclusão entre os trabalhos favoritos, comentários e citações; de associação como assuntos de interesse, outros pesquisadores, professores ligados ao tema e
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pesquisas correlacionadas; de autopromoção, pois facilitam a citação
do trabalho, o uso de D.O.I. e seus metadados, a notificação de trabalhos semelhantes mediante cadastro, bem como o compartilhamento
em de redes sociais; e, de apreciação, isto é, aquelas em que o usuário
pode comentar, adicionar aos favoritos ou ainda informar um erro.

4. Conclusão
Apesar de ser um protótipo, pensa-se que sua aplicação plena no projeto de interfaces gráficas de repositórios de dados é um novo desafio.
Abre-se, a partir dele, campos de atuação para o processo de implantação e também a manutenção das informações e constantes melhorias
tecnológicas que garantam a qualidade necessária para a preservação
e disseminação do conhecimento depositado. Será preciso atuar na
extração das informações contidas nos trabalhos acadêmicos já depositados classificando-as ontologicamente de acordo com as funções
propostas (Classificação 6A’s). Para os novos trabalhos será necessário
um formulário que colherá todos os dados desses para incrementar
esse repositório.
Esse protótipo foi concebido com uma forma de resgate de informações críticas e mínimas para os usuários, mas também tentar disponibilizar informações potenciais, ou seja, aquelas que representam
um diferencial competitivo segundo Amaral (1994). E tais informações
não restringem-se apenas ao caso do BTD-EGC, contudo pode ser expandido para outros repositórios de trabalhos acadêmicos.
Ele ainda irá implicar na gestão do processo de implantação da
interface do repositório, desde sua proposta até sua preservação, como
fator estratégico no gerenciamento de um processo relacionado à economia do conhecimento, pois de acordo com EGC (2017) isso envolve a
identificação, a integração, a socialização, a retenção-descarte, a inovação, a memória, a propriedade, a evolução e a governança dessas
produções intelectuais.
O protótipo não é um fim em si, mas ponto de partida para melhoria dos processos de curadoria, de preservação digital do conhecimento e, consequentemente, uma forma de potencializar a disseminação das pesquisas científicas – tão necessárias em tempos em que
a proliferação de notícias falsas, pós-verdades e cientificismos vazios
imobilizam a evolução da humanidade.
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Scientists spend huge efforts ensuring the highest standards of their
research but fail in efforts to spread their achievements. They face
time and effort constraints as they have to accomplish a myriad of
tasks in their daily routines. If researchers on different disciplines
have trouble communicating with each other around a specific topic
of mutual interest, then cross-field collaborations will be problematic.
Graphical Abstracts (GAs) are a specific type of infographics that summarize in one image what a research paper is about. Such visual communication tools convey facts, ideas and relationships more clearly
and faster than written language. The usage and quality of GAs being
produced for research papers, as well as the perception of their impact
as a communication tool, is a growing topic of debate. We used i3S
— one of the biggest biomedical research institutes in Europe — as a
case study to build knowledge on that.
A total of 994 scientific articles were analyzed, and 19% of the
publications contain GAs while 26% neglected their use. With regard
to graphic design principles, misuse of color is often encountered,
as well as basic errors in space arrangement of the constituent elements of the graphic composition. Interestingly, it was observed that
articles that use GAs have highest impact in terms of citations and
readers but not in terms of tweets.
In conclusion, the use of GAs falls short of their maximum potential
as an inclusive and effective tool for communication between scientists.

1. Introduction
1 Faculty of Fine Arts, University of
Porto, anacostaphd@gmail.com;
2 Faculty of Fine Arts, University
of Porto, bgiesteira@fba.up.pt;
3 Faculty of Fine Arts, University
of Porto, ecosta@fba.up.pt.

There is an increasing rate of research papers as well as new trends
in publishing in a myriad of scientific publishers and novel platforms (Bornmann & Mutz, 2015). This makes it difficult to draw
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attention and wade through the massive amount of information
being generated (“The art of abstracts,” 2011; Bornmann & Mutz,
2015; K. Cheng & Rolandi, 2015). Moreover, targeted searches reduce
the likelihood of heuristic processes and data associations (“The
art of abstracts,” 2011). Knowledge creation in biomedical sciences
is a cumulative process: information is built on each other’s work
(Murray et al., 2017).
Visual communication tools such infographics can help but specialized skills and knowledge in graphic design are needed (Cornish,
Goodman-Deane, Ruggeri, & Clarkson, 2015). Infographics recur to images and schemes to present research in engaging ways (Fernandes,
2018). They convey information better than written language hence
amplifying cognition (Hwong, Oliver, Van Kranendonk, Sammut, &
Seroussi, 2017; Rougier, Droettboom, & Bourne, 2014). Scientific journals highlight the importance of creating graphical abstracts (GA),
an infographic that shows paper results and overall achievements at
a single glance thus attracting potential readers (Karen Cheng, Chen,
Larson, & Rolandi, 2017; Fabiola Cristina Rodríguez & Lloyd Spencer,
2014; Madhusoodanan, 2016). In some areas GA increase was 350%
(Yoon & Chung, 2017).
Elsevier and Nature Springer launched the project Article Of The
Future and a book for the best practices of GA and data visualization, respectively, to reform the traditional format of academic papers (Fabiola Cristina Rodríguez & Lloyd Spencer, 2014; Kelly,
2016; Yoon & Chung, 2017). Studies show that readers search papers by looking briefly at the title and GA (Divoli, Wooldridge, &
Hearst, 2010). Articles with GAs are 3x more viewed than text-only abstracts (Ibrahim, Lillemoe, Klingensmith, & Dimick, 2017).
Moreover visual design improves the perception of intellectual and
scientific proficiency (Karen Cheng et al., 2017) and potentiates the
scholarly impact of articles (Yoon & Chung, 2017). More than 15
journals have used GA in for social media dissemination (Ibrahim
et al., 2017). Summarizing GAs are not add-ons but an important
part of the paper.
GAs are excellent tools to disseminate research on social media platforms not only for fellow scientists but also for nonspecialists (Brown, 2014; Ibrahim et al., 2017; Milkman & Berger, 2014; Van
Noorden, 2014). If science progresses only if knowledge is disseminated, it is also true that scientific funding depends on the perception of peers and the society on the benefits and real impact of science (Milkman & Berger, 2014).
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The role of impact is a central and intrinsic characteristic
in science and better understanding should be produced on the
trends of research and academic publishing. A worldwide effort
has been made to promote best practices in assessing scholarly
research (Cagan, 2013; Priem, Groth, & Taraborelli, 2012). Altmetrics
are complementary to traditional citation-based metrics since
they count and weigh the mentions at post-publication peer review sites, social networks and connect to reference management
sites (Spicer, 2017).
As infographics are easily shared and can yield a depth understanding of highly-complex matters they shall be implemented as
a means of effective communication (Fabiola Cristina Rodríguez &
Lloyd Spencer, 2014; Paxton, Frith, Kelly-Laubscher, Muna, & van der
Merwe, 2017; Stahl-Timmins, 2017).
We propose to generally assess the effectiveness of visual science communication, by means of GAs, of the biggest biomedical
and interdisciplinary research center in Portugal — i3S. For that we
describe the methodology used to analyse GAs (section 2) and the
retrieved preliminary results (section 3). Finally, we address the discussion and future work (section 4).

2. Methods
2.1. Quantitative evaluation of i3S GAs
The PubMed search engine was used to browse all the publications
with i3S in author affiliations, within the period of 2016-2018. Scholarly
literature was annotated regarding the journal’s publishing group prior to scrutiny for the presence of GAs.

2.2. Impact assessment of i3S research papers
Research papers were annotated for the updated altmetric scores
(June 2019) on the following items: citations, readers on social media
and tweets.

2.3. Qualitative evaluation of i3S GAs
Based on communication and design conventions (K. Cheng &
Rolandi, 2015; Kelly, 2016; Rolandi, Cheng, & Perez-Kriz, 2011; Rougier
et al., 2014; Spicer, 2017), both aesthetical and information principles were categorized, as satisfying/not satisfying, according to the
following key:
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Fig.1 Infographic
summarizing the
parameters of aesthetics
and information used
to evaluate GAs.

3. Preliminary results
3.1. One fifth of the publications use GA
A total of 994 original research papers, published by i3S, were assessed
via the PubMed search engine and scrutinized for the presence/absence of GA. Publications were distributed by 3 main research avenues
(cancer, neurosciences and host-interactions) within a set of 150 different journals (with a minimum of 3 publications per journal).
Not all the journals accept GAs, and in our sample, 45% of the publications (n=450) were allowed to use them. Within these, only 188
cases were found to be associated with a GA (19%), while in 262 cases
(26%) the authors opted by not to use it (Fig. 2). The use of GA was mandatory, by the journal guidelines, in at least 12% (n=120) of the cases.

Fig.2 Quantitative
evaluation of the
GAs in scientific
publications of i3S.

3.2. Publications using GA have more impact
In order to assess whether GA use has any outcome in terms of impact,
we decided to evaluate the Altmetric scores of publications from the
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years 2016 and 2017, in order to gather cumulative data (Fig. 3). We have
retrieved results from a total of 201 scientific publications, and observed
that those using GAs have 1.6x more citations and more readers than the
ones published in the same journals without this particular kind of infographics. Concerning the numbers of tweets, no statistically significant
differences were observed between publications displaying or not GAs.

Fig.3 Quantitative
evaluation of the Altmetric
scores in scientific
publications of i3S. ***
corresponds to p<0.05.

3.3. A minority of the publications fully satisfies GA criteria
A total of 115 GAs (from the initial pool of 188) were screened and catalogued according to 4 parameters redefined by us, within the categories of aesthetics and information. Each successfully satisfied criteria
scores 1 out of 4, ultimately ranging from none of them is satisfied
— 0/4 — to a maximum of 4/4, all are accomplished. The number of
GAs distributed by each quadrant is represented by a gradient color
scheme, as indicated in the figure legend.
Globally, as seen in Fig. 4, 4% (5/115) of the GAs fully satisfied the
aesthetical and information criteria, while 10% (11/115) do not achieve
any of the desired principle.

Fig.4 GA distribution
according to aesthetical
and information criteria.
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By taking a closer look, we have observed that “composition” is
successful applied in 37% (42/115) of the cases, meaning that it fails in
more than half of the published GAs (Fig. 5). Additionally, 16% (18/115)
of all the GAs analyzed do not carry any aesthetic content.

Fig.5 GA satisfying
the defined principles
of aesthetics.

Focusing on information principles (Fig. 6), conclusion and clarity rated as satisfying in 46% and 48% of the cases, respectively, 53
and 55 out of the 115 analyzed publications. Moreover, in 27 out of 115
GAs (23%) none of the defined information criterion is displayed. Thus,
more than half of the GAs fail in communicating with clarity the conclusion of the research.

Fig.6 GA satisfying
the defined principles
of information.

4. Discussion and future work
A final but important part of science comes at the end of the work
when it shall be communicated to lay and expert audiences. Our work
aimed at evaluating the effort to visually communicate research findings in the form of a GAs at i3S. GAs are specifically used to disseminate science amongst the community of experts and try to overcome
the interdisciplinary gaps. Rules and recommendations have been
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defined and are generally accepted by the major publishing groups. In
some journals, the GA presentation is compulsory. The detailed analysis of our sample revealed that only a minority of the publications
(19%) is assisted by the use of such communication tool. In more than
half of those, the use GA is obligatory. The reasons generally indicated
for choosing not to incorporate a GA in the paper are the fact that to
the construction of a GA is a time-consuming process, and that researchers do not necessarily have the skills and knowledge to build
them (K. Cheng & Rolandi, 2015). Moreover, the real impact and return-of-investment of the GA usage is not fully understood. Indeed,
studies reporting the benefits of GA usage are sparse and with contradicting results (Ibrahim et al., 2017; Pferschy-Wenzig, Pferschy, Wang,
Mocan, & Atanasov, 2016).
Within the universe of i3S publications, this study revealed that
GA use is positively associated with Altmetrics scores on impact, i.e.,
number of citations and readers, but not with the dissemination via
the social network Twitter. Altmetric scores are considered predictors
of the impact of a given research, as they are a measure of the buzz
and reach within the worldwide community of researchers, valuable
because they take shorter to accumulate than bibliometrics (traditional citations) (Eysenbach, 2011). Based on our results we strongly
advocate for the use of GAs as means to promote scientific research.
In an attempt to go even deeper in the assessment of this particular
type of infographic, we evaluated the quality of the visual science communication. The less satisfying parameter in aesthetical terms was
“composition”. Accordingly, others have identified that, in another kind
of visual science communication tool – the scientific poster, there is
also difficulty in “equilibrium” and “alignment”, two of the items considered by us in the parameter “composition” (Morgado, 2018).
In general, it would not expect that GAs will score tremendously positive for the aesthetic principles, as within i3S community researchers produce their own GAs. Conversely, it is anticipated that
scientists have a clear and complete vision of the conclusion of their
own findings. Surprisingly, more than half of the GAs failed to pass
the message in a clear and concise way. Either the community is not
aware of what a GA is by definition or they need professional help in
constructing vehicles for science sharing and dissemination.
It will be interesting to further assess, whether by defining a simple and concise framework for the construction of GAs, authors will
be more aware of its importance and benefits leading ultimately to
optimize the content of the image.
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Khepry is a Portuguese luxury shoe brand focused on comfort and
quality of the design of its products. To take advantage of the exposure
and interactivity of the online media, it’s proposed to create a digital
magazine. The aim of the magazine is to start or to consolidate the
relationship between the consumer and the brand, informing about
its products and its values in a dynamic and up to date way.
This paper presents the research and initial prototype development of the digital magazine. First and foremost, it is important to
understand the space of this type of publication in the market. A formal analysis of the interactive digital magazine is presented — synthetizing a current definition of online magazines highlighting the
mutations generated by the migration from the print to the digital
medium — framing it in an editorial design context. This analysis
is supported by three digital tablet magazines study cases — Wired,

1 Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto,
anasousa.oliveira129@gmail.com;
2 Faculdade de Belas Artes
da Universidade do Porto,
i2ADS, pamado@fba.up.pt.

Katachi and Esquire. From the analysis, we present a synthesis of
the relevant anatomy of all digital magazine elements that should be
present within the editorial design. Second, it was necessary to support the development of the prototype with relevant contextual data.
Hence, exploratory interviews were made to define requirements
and scenarios. And finally, digital interactive high-fidelity prototypes
were developed, using Framer X, in a User-Centered Design approach,
validating them with the users and the main brand stakeholder in a
final usability evaluation session.
The main results validate the requirements designed and implemented in the prototype — a clear structure. Future implementations
such as adjustable visual themes and reading time filters were identified. And different visual design options were discussed, mainly referenced to the balance between the maximization of the content in
the viewport area — to minimize the scroll — and the white space
provided by an asymmetric design in mind.
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1. Introduction
Khepry is a luxury men’s footwear design startup brand influenced by
fair trade ideology and ecological sustainability. Its products are handcrafted using high-quality materials with special attention to comfort
and a bold design. Ranging from 200 to 300 euros. It intends to create
a digital magazine that aims to add brand value and to initiate and
consolidate a brand consumer relationship, making their products and
values known in an international, dynamic and current way.
This paper presents the research design and development of an interactive digital magazine to enhance the brand’s touchpoints and increase its equity within the target audience (Aaker, 1991; Bastos, 2012).
It starts by presenting an operational definition of a digital magazine,
its main anatomy, and current media platforms. Then it presents the
analysis of three study cases accordingly to these elements. And finally, we present the design, development, and evaluation of an original
interactive digital magazine prototype for the brand.

1.1. Magazine, a definition
There seems to be no consensual in-depth reflection on the definition
of the concept of a magazine (Cunha, 2011). Some authors insist on
issues such as the physical properties such as the feeling to the touch,
the quality of the ink, the textured paper or even the format (Holmes &
Nice, 2012). But in a digital age, these issues are challenged. Bob Sacks
discusses a more current approach to the problem, suggesting six basic properties of a magazine (Silber, 2009a): a) it’s metered, paginated,
and has a beginning, middle and end; b) it’s edited, or curated; c) it’s
designed; d) it’s date-stamped; e) it’s permanent — once created, it
can’t be changed; f) it’s periodic — it has a calendar or rhythm. It has
a series of issues (Sacks cit. by Silber, 2009b).
To Freire (2016), the digital magazine combines these characteristics with the ones of the cyberspace such us the multimedia reading
process, the interactivity of the medium and the hypertext narrative
structure (Paulino, 2013).
However, the previous definition becomes strange when it embraces the idea that the magazine should be permanent — this doesn’t
take advantage of the potential of the online [cyber]space. With this
in mind, combining Silber, Freire and Paulino basic properties we propose that an online magazine can be understood as one that:
˅ is periodical;
˅ targets a specific audience;
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collects thematic contents in its issues;
embodies a strong component of design;
contains a front, central and back departments;
is paginated, edited or curated;
is dated, with a series of issues and volumes;
harmonizesx these characteristics with those of the online
space and digital devices, taking advantage specifically of the:
– multimedia reading process;
– interactivity of the medium;
– hypertext narrative;
– update capability of its contents;
– permanence & digital records of past and original issue.

1.2. Magazine elements
It may be important, for the creation of a digital magazine, to understand wish elements migrate from its printed counterpart. These elements are: a) the cover; b) the departments’ sections; c) design elements.
The cover is the magazine’s visual ambassador and has a direct
impact on sales (Lewis, 2016). Inside the magazine, we can find what
Sumner and Rhoades (2006) call departments of the magazine and
appear in all editions. And Lewis (2016) divides this content into
three sections: The front section, containing “regular bite-sized and
short-read pieces” (2016, p. 66) as news, letters, event guides, opinion
columns, among others; The central section, “the meat in the sandwich” (2016, p. 66) with interviews, photographic stories, and other
long-format features. And the back section, a space for “more shortto mid-length regular reads” (2016, p. 66) usually with opinion columns, reviews, and supplements. In addition, there are the design
elements such as page numbers or folios, running heads, footnotes,
titles, headings, highlights, quotes, standfirsts, box-outs, credits, descriptions, legends, jump-page descriptions, section graphical dividers or opening callouts, bylines, and highlights of the homepage. The
way these are graphically treated will set the tone of the magazine
(Lewis, 2016).

1.3. Magazine platforms and target audience
Among the devices studied — desktop, handheld mobile devices such
as smartphones and e-readers —, the tablet was highlighted, since, according to statistics, its users tend to come from higher-income households and are more likely to be a part of the brand target audience since
the demographic ages are between 35 and 55 on average (Figure 1).
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The iPad Pro 9.7 and Air are the ones with the highest market share
since 2017, both with a screen of 9.7 inches and therefore, the most
relevant magazine platform to design for today should be the iPad
(Statista, 2018).

2. Analysis of three state of the art digital magazines
Using the information available on the current literature review,
we’ve selected two relevant digital magazine applications, available
on the iPad, to analyze — the Wired the Katachi. And, as the result
of searching top-rated applications on the App Store, we’ve selected
the Esquire magazine additionally. For this, Freire’s (2016) study of
the first two applications were essential and it provided the data and
structure to conduct an original analysis of the last one. These two
are well documented and implement exemplary interaction design
patterns. Using the same analysis model, the later proved relevant for
this case study as it provided an editorial design example.

2.1. Digital magazine applications main features
When the main digital applications are opened, it is possible to download each magazines’ past and current issues. As well as to re-read
the downloaded editions. A log-in is available to save personal settings such as magazines read or current reading position. Turning the
page is done by sliding one finger on the screen while the menu can
be accessed in different ways. A touch in the center — in Wired and
Esquire — and sliding with two fingers on the screen — in Katachi.
Visual design elements such as subtitles — that inform how to trigger
the interactive elements — arrows — informing that the element or
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page continues — and diagrams — that explain the use of the magazine — are used to guide the reader through the content.

2.2. Tangibility
The gestures sliding to navigate through the content, one touch to
trigger links and videos or pinch to increase images are common. In
Wired and Esquire, the one-touch gesture is predominating, even in
situations where sliding would be most intuitive, for example in photo galleries, where touchable arrows appear to view the following images. Sensors are used to change the orientation of the device and, in
this situation, a responsive design is used. In the case of Wired, this
variation is sometimes accentuated by the use of different images for
the two orientations (Freire, 2016).

2.3. Hyper-textuality, multimodality and interactivity
The magazines use internal and external links that complement the
information and emphasize the fragmentation of the online reading
— in the Esquire the content page as links for all the articles. They take
advantage of multimedia strategies as a complement to the articles
— animated images and videos that are manipulated through the tangibility of the screen. The interactivity of the magazines is accentuated by this playing with the content, by the possibility of sharing the
content and by the possibility of dialogue with the writhers by email
or twitter (Freire, 2016).

3. Khepry: design and development of a digital
prototype
3.1. Methodology
This project was developed according to a User-Centered Design strategy (Garrett, 2010). First interviews with the target audience and the
owner of the footwear brand were conducted. This allowed for relevant data gathering that led to the creation of Personas that guided
the design process. The functional and content requirements of the
app were defined and validated with the stakeholder and the production team and a digital prototype was developed in Framer X. Finally,
the prototype was validated in usability evaluations sessions (Nielsen,
1994; Rubin & Chisnell, 2008).
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3.2. Initial exploratory interviews
The interviews were conducted in an unstructured approach allowing
for some flexibility so that participants could feel more relaxed and
the data provided could be more complete. The main data indented to
discover were: the users’ reading habits; the preferred media platform
and their relevant behaviors with these devices; the preferred application(s) and the goals and difficulties in the use these apps.
Ten people were interviewed in cafes and their houses, but not all
of them were part of the target audience. Six use tablets and four have
thirty years, the rest were younger.

3.3. Primary persona and main scenario development
The primary persona was captured from the results of the exploratory
interview in a user that has some facility in using tablet devices. It’s
a man in his thirties, who likes to stay informed, has environmental
concerns, and uses an iPad. During the interviews process the needs,
expectations, pain points, and other characteristics were perceived,
and a context scenario was created.1

3.4. Requirements
Functional and non-functional requirements were captured. From the
full list2 we highlight the need to have a fast reading area, the ability to
select content to read later, the need to have a search area of authors
and creators, the possibility of following authors and creators and the
ability to bookmark content. This can be presented in a specific structure organized in two areas: a) the specific issues; and b) the main digital platform and its aggregated content.3

3.5. Prototyping
The software chosen for the development of the hi-fidelity prototype
was Framer X. The tool proved to be useful, however in the testing moment, it created some constraints in the final device, so they were conducted on a Mac computer with an iPad simulation.

1 Available online: https://www.scribd.com/document/414601279/
Main-Scenario-Developed
2 Available online: https://pt.scribd.com/document/414605955/
List-of-Functional-and-Nonfunctional-Requirements
3 Available online: https://pt.scribd.com/document/414609910/
Digital-Magazine-Platform-Structure
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A layout with a lot of white space, light colors and an asymmetric
grid was designed, highlighting the logo in the upper left corner with
a triangular graphic (Figure 2).

Fig.2 Design layout
of the magazine.

The main color used was gray — the brand color. The others were
associated with the footwear collection of the brand and this could be
altered as new collections are launched.
To create a visual contrast between the technical elements — like
titles, subtitles or descriptions — and the reading texts — as in the
case of the articles and highlights of the homepage — a contrasting
typographic pallet was needed. After experimenting with several options, we had to take into account two major type of requirements.
For the first type of requirements, the San Francisco (SF) typeface
was chosen as it is the iOS native typeface for smaller or more technical textual elements, with high legibility. For the second type of requirements — a higher income target audience for the brand —, we’ve
opted for Leitura News (Figure 3), a Portuguese designed, exquisite editorial display typeface.
Leitura was created for editorial purposes and, although it was not
specially designed for the screen, in high DPI retina screens, it is comfortable to read as it was later confirmed during the usability tests.

Fig.3 Detail of the
typographic articulation
between SF and Leitura.
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3.6. Usability evaluation
A four-part test scenario was written. In the first three parts, tasks
related to usability were evaluated, and in the fourth one, the reading experience was tested. In the end, a System Usability Scale (SUS)
survey was applied. Most of the ten participants were thirty-year-old
men and, in general, the participants performed all tasks without difficulty or hesitation.
In the last part of the test, an excerpt of a text was read aloud and
timed in order to evaluate the overall editorial design comfort to readers. The normal reading speed is about 200 to 250 words per minute
(Nowak, 2018) but most participants don’t read as often in English and
so they should read 30% slower (Yen, 2016). A text with a new vocabulary for the reader will also slow down their reading speed (Nowak,
2018) and it is noteworthy that three participants reported problems
in understanding some words.
With this in mind, the reading time — an average of 169 wpm4 —
seems to be normal and doesn’t translate any relevant problem. Most
participants described the reading as easy, the text as clean and the
font size as appropriate to the tablet size.
The results of the SUS survey ranged from 80 to 100 points, giving
an average of 87.5, rating as excellent usability (Brooke, 2013), so we
concluded that the results of the evaluation were very positive.

4. Conclusion and future development
By systematizing the collected information, important issues can be
perceived for future development. Given that this application is part of
an international digital marketing strategy of the brand, various possibilities of front doors to the magazine need to be considered (Brown,
2010). Whether through the application in tablet and mobile phone,
support site or social media, fragmenting the content and potentiating the creation of new meanings.
It is also necessary to consider the possibility of a mobile application that complements the use of the tablet application, especially since
during the exploratory interviews some behaviors derived from the use
of this device were perceived — users tend to read regular bite-sized

4

Words per minute
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and short-read pieces in the mobile phone, while browsing, selecting
and bookmarking other long-format features to read later in larger devices such as the iPad, or in a more comfortable context.
An introduction of time filter options in the content navigation was an
interesting suggestion and would be a good solution to find articles with
more appropriate dimensions to the users’ available time at the moment.
There was a learning curve in the navigation to the home page and,
although this curve wasn’t very steep, we’ve concluded that the home
and prefill icons should be in conventional locations — the profile on
the right and the news on the left. In addition, it may also be useful
to link the logo to the home page. Helping the user to “escape” an unknown page while enhancing branding (Tidwell, 2010).
Two participants were interested in maximizing the screen space
with text, therefore minimizing the scroll, especially in longer articles.
However white space is important, as it helps create a more pleasant
reading and guide the user’s gaze across the screen. In addition, for a
continuous reading in English, about 12 words per line are considered
optimal and increasing this number will only make reading tiring
(Haslam, 2006). The application is also aimed at casual reading and
link to leisure topics, so its design should focus more on these entertainment and brand value aspects.
Although the selected typefaces respond to the brand’s values and
usability factors of the platform, it would be interesting to pursue
further comparative studies to determine if the typographic choices
we’re the most appropriate.
It was suggested to create a night mode. This may not be a good
idea for all applications. However, if they are linked to reading, it’s
appropriate to allow some optional adjustments for the reader such
as the background color in order to make the system as comfortable
as possible for the user (Heydaryan, 2018) (Figure 4).

Fig.4 Custom
reading modes
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This prototype focused on the developments of a digital brand platform to add brand value through the publishing of valued content to its’
users, as Wired and Katashi digital platforms do. In the future it will be
important to explore the magazine individual issues’ editorial structure,
taking into account its different department sections. And to think about
the graphic form of the editorial structure that may vary from the already defined design of the articles, without, however, changing it too
much (figure 5). Respecting consistency, but at the same time providing
a surprising factor that may be important to maintain the user interest.

Fig.5 Possibilities of
screens that explore
the editorial structure
of the magazine.
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